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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
onsdagen den 25 april 2007 på Gustavsgården
Deltagare: 30 personer från stall, gårdar, ridklubbar, 4H, djurgymnasiet, hästägare, kommunen m fl.
Vi inledde med kaffe och tårta för att fira våra framgångar!
1. Ridvägar och skyltning av dessa
Leif Eriksson från gatu-park, Värmdö kommun, började med att berätta att han arbetar för att få en
budgetpost för ridvägar, för först då kommer det ordentligt in i planeringen.
Leif berättade vidare om den nya gång- och cykelväg som nu byggs utmed Bullandövägen i
samarbete med föreningen Samgräv. Efter diskussion med Samgrävs ordförande vill kommunen
testa att skriva ett nyttjanderättsavtal mellan Vision Häst Värmdö och Samgräv att även ryttare ska
kunna nyttja den. Samgräv vill primärt att den används endast för gående och cyklister, men
eftersom den bitvis ligger på mark som använts för ridning väldigt länge och det finns behov av att
kunna rida på dessa sträckor för att ta sig fram, vore det bra om vi kan få till en överenskommelse.
Det kan vara ett intressant pilotfall, men också ansvarsfyllt för det kräver att de stall och ryttare
som är berörda förstår avtalet och inser vikten av att hålla det. Tanken är att vi ryttare ska få dela
gc-vägen genom att t.ex ryttarna rider på halvan längst från bilvägen, att man alltid skrittar vid
möten, hoppar av och sparkar ner bajs osv. Det krävs också att det skyltas ordentligt, så att alla vet
var man kan möta hästar.
Leif tror att om vi kan testa det här kanske det kan bli möjligt att öppna vandringsleder för ridning.
Han berättade också att kommunen har andelstal i vägföreningen Sjörundan (av kommunen kallad
Tjustviksrundan).
Leif var också mycket intresserad av att vi försöker göra en gemensam ansökan till Länsstyrelsen
för att få medel ur Landsbygdsprogrammet för att kunna bygga ridvägar. Kommunen har ju tyvärr
inga pengar och idag finns ingen egen budget för ridvägar. Ett annat problem som påpekades är att
det inte finns någon med hästkunskap i kommunens projekteringsgrupp för gc-vägar.
Ett tips från Leif Eriksson är att stallen ordnar fler ”öppna hus” för allmänheten för att på så sätt få
bättre relationer.
Ekobacken och Farstalandet
Leif berättade att planeringen för Ekobacken ska sätta igång på nytt i början av maj och inför
byggnation bör det skrivas ett avtal ang. framkomlighet till häst under denna tid.
De nya skyltarna för ridvägar resp. gång- och ridvägar som nu är uppsatta på Farstalandet kommer
att registreras i kommunens skyltregister samt läggas in i kartmaterialet.
Önskemål framfördes att ridvägar ska finnas med i olika typer av guidematerial.
Leif berättade att i och med den nya organisationen i kommunen kommer naturstigar att flyttas över
till Samhällsbyggnadskontoret och därmed kommer alla typer av vägar finnas samlade.
Beslut: Mötet beslöt att en officiell invigning av de nya skyltarna ska äga rum. Uppdrogs åt Eva
Bergström och Kristina Landeström att planera denna.
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2. Landsbygdsprogrammet – ekonomiska möjligheter för hästverksamhet
Eva Bergström informerade om de stora möjligheter som finns för att få stöd ur det nya
Landsbygdsprogrammet som nu är färdigt. Man söker från Länsstyrelsen, som behandlar
ansökningarna. Pengarna kommer sedan från Jordbruksverket. En del stall och hästverksamheter i
Värmdö har redan sökt och fått pengar ur det förra programmet, men nu bör möjligheterna vara
ännu större då hästverksamhet är ett prioriterat område.
Programmet pågår 2007 – 2013. Mer information om landsbygdsprogrammet finns på www.jsv.se
och www.ab.lst.se, gå in under Lantbruk och landsbygd.
Värmdö Föreningsråd arbetar tillsammans med många andra föreningar för att det ska bildas ett sk
Leaderområde i kommunen och troligtvis tillsammans med andra kommuner. Läs mer om
leaderområde på hemsidorna ovan.
3. Positiva signaler för hästcenter i Värmdö
Gunnel Hedman och Anders Berg berättade att kommunfullmäktige nu ställt sig positiva till ett
hästcenter på Värmdö och anslagit 13.000:- för att vi ska kunna skriva en ansökan till Länsstyrelsen
(se ovan). Ursprunget till idén är den tränings-/tävlingsarena som arbetsgruppen (Anne Zetterquist,
Anna-Karin Nylander, Ulf Samuelsson, Kenneth Bäck m fl) arbetat fram. Därifrån kom fler idéer
om att samla verksamheter som t.ex. veterinärklinik, hovslagarsmedja, osteopat, massör,
hästunderstödd terapi, foderförsäljning, ridsportbutik och kanske även utbildning på ett o samma
ställe eller område.
Två dagar efter Vision Hästs möte träffade Gunnel Hedman, Anders Berg och undertecknad Lars
Karlsson på Länsstyrelsen som är handläggare för landsbygdspengarna. Vi diskuterade med honom
ansökan att få medel till förprojektering av hästcentret. Det var ett positivt möte där även
lantbruksdirektör Jan Emmervall deltog och vi arbetar nu med ansökan.
4. Gruppdiskussioner
Vi delade in oss i följande grupper, som kom fram till bl.a följande:
A. Utbildning
Annelie Engemoen berättade om den ”Hästkörkortskurs” som kommer att gå av stapeln till
hösten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Se bilagd anm.blankett och program
(notera att det för första gången finns 3 program kring häst!). Betonade att hästkunskap är
grunden för att en hästtät kommun ska kunna vidareutvecklas.
E-körkortskurs hade de också diskuterat då efterfrågan på sådan finns. Södermalms
Trafikskola nämndes som bra körskola för det. Gruppen lovade att återkomma med förslag.
Cissi Lagin berättade om den nya föreningen Hästvärnarna som också kommer att arbeta med
utbildning. Målet är att få trygga och hållbara hästar.
B. 4H-gård
Behovet av en 4H-gård diskuterades livligt.4H är en ungdomsorganisation som också arbetar
mycket med rehab. De har speciella ledarutbildningar för ungdomar och ett system där man
samlar poäng för det man gör.
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Annika Jansson som var med och drog igång och driver Stora Skuggans 4H-gård vill gärna se
att det finns en i Värmdö också. Hon sa att det första som krävs är att man bildar en styrelse
och sedan letar mark.
Vem tar initiativet till att bilda en sådan styrgrupp/styrelse?
C. Dagligverksamhet för vuxna med funktionshinder i stall och gårdar
Vision Häst Värmdö/Värmdö Föreningsråd har blivit beviljade 594.000 kr för år 1 av
Allmänna Arvsfonden till detta projekt. Det är ett samarbete med FUB Nacka-Värmdö och
Värmdö kommun.
Gruppen diskuterade olika frågor kring projektet och kom fram till att man vill att det ska
vara möjligt att ta emot personer med alla olika sorters funktionshinder, att det inte bara ska
finnas ”arbetsplatser” utan också platser att ”bara vara” som är öppen för alla. ”Djur, natur o
småskalighet”.
D. Ridvägar
Ett problematiskt ställe är Ålstäket. Om det gick att lösa med t.ex. en tunnel så skulle vi
kunna få ihop en lång ridled.
Efterlystes en lång slinga på 3-4 tim med bra platser för stopp, antingen på Värmdölandet
eller Ingarö.
E. Övrigt
Föreslogs en Hästens Dag - ett gemensamt datum då alla stall (som vill) har öppet hus och
bjuder in grannar o allmänhet.
När ska en sån dag ligga? Idéer mottages tacksamt!
TREC-tävling; (Syftet är i första hand visa att häst och ryttare är väl samspelta och klarar av
de hinder som man kan stöta på i sitt dagliga ridande och vänder sig till alla ryttare oavsett
vilken ras man rider). Diskuterades om vi ska försöka ordna en sådan tävling här. Bosse
Liljequist åtog sig att jobba vidare med frågan.
4. Sammanfattning av mötet
Mötet beslöt följande
- att vi ska ordna en offentlig invigning av ridvägsskyltarna- Eva Bergström o Kristina
Landeström
- att undersöka möjligheterna till en TREC-tävling – Bo Liljequist
- att undersöka möjligheterna till E-körkortskurs
- Bilda en arbetsgrupp för Hästcenterprojektet som utgår från trän/tävlingsarenan. Kanske
den gruppen vill arbeta vidare? - Eva Bergström
- Bilda styrelse för en 4H-gård – Annika Jansson
Många livliga diskussioner ägde rum under kvällen och det var svårt att avsluta mötet för alla var
så engagerade. Jag tyckte det kändes jättebra, däremot kände jag mig inte lika bra ett par dar senare
utan blev sjuk varför dessa noteringar dröjt.
Vid tangenterna,
Eva Bergström

