Nyhetsbrev sommaren 2008
Nu är sommaren i full skrud och som vanligt går det för fort ... men i hästvärlden är det alltid full
fart. Vintern och våren har varit full av träningar och tävlingar - sprid gärna era inbjudningar via
nätverket. Här kommer lite om det som hänt i Vision Häst Värmdö och som är planerat för hösten.
Så här vacker var Baggensfjärden när jag tog en promenad 03.30 den 3 juli.

Nätverksmöten
Under våren har vi bjudit in till två nätverksmöten. Det är alltid lika svårt att hitta bra dagar och
kanske hittade vi riktigt dåliga den här våren. Eller har intresset minskat? (det tror jag dock inte
med tanke på de mail och telefonsamtal jag får), eller har ni alla för mycket att göra?
Vid marsmötet diskuterade vi kring hur vi kan använda hästen som terapeut i större utsträckning.
Det är många som är intresserade av det här och har kunskap och möjlighet att arbeta med det, men
det svåra är som alltid att få ekonmi på det. Har du intresse och idéer kring det här, så hör av dig.
I april kom Karin Hassler-Melander och Helena Sundin och berättade om en fantastisk ridresa de
gjort i Mongoliet. Vi fick en mycket levande skildring med fantastiska bilder, så många var riktigt
sugna på attt åka dit efteråt. Den här gången var vi på Värmdö Bygdegård för första gången, en
mycket bra möteslokal som vi säkert kommer att använda igen.

Hemsidor

Under våren har vi fått igång en egen hemsida, www.visionhastvarmdo.se, men vi
saknar en webbredaktör! Är du nyfiken på att lära dig hur man gör eller redan kan och har tid och
lust att hjälpa till så hör av dig! Det går att dela upp arbetet så att olika personer ansvarar för olika
sidor. Hör av dig!
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Stall Beatelund och har också nyligen öppnat sin hemsida, www.stallbeatelund.se. Har ditt stall
också skaffat hemsida? Maila adressen, så ska vi försöka lägga upp alla på nätverkets hemsida.

Ridvägar / Ridning på annans mark
Ridvägsgruppen har jobbat träget för att i första hand säkra passagerna ut från
Gustavsbergs Ridhus. Efter två års arbete fick vi OK på en ridväg söder om väg
222 av markägaren JM AB och kommunen lovade att stå för att den blir byggd.
Vi väntar ännu!
Gruppen har också aktivt arbetat med förslagen kring Ekobacken etapp I och
etapp II, vilket lett till vad det ser ut på planerna som en bra lösning.
Vi har överklagat detaljplanen för Hålludden 1:2 till regeringen, där JM AB önskar bygga 30 villor, då detta skulle inkräkta starkt på ridmöjligheterna på Farstalandet. Tillsammans
med en annan sakägare uppvaktade vi handläggarna den 14 mars -08, för att ge dem vår syn på
frågan. Ärendet kommer troligen avgöras under hösten.
Vi har också bevakat gång- och cykelvägsbygget utmed Bullandövägen där tyvärr en del boende
och föreningen SamGräv inte har samma uppfattning som kommunen att den ska vara öppen för
ridning. Frågan är ännu inte löst på ett tillfredsställande sätt.
Vi har sänt in en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden ang. planerna på att bygga hus vid KullaKarby och påtalat behovet av ridvägar genom och förbi området, då det är ett mycket använt ridområde. Muntligen har vi fått svar att de kommer att beakta det.
Seminarium
Värmdö växer, det blir fler och fler människor här, och fler och fler hästar och ryttare. Det ger tyvärr ibland upphov till irritation och ibland åsamkas markägare direkta skador på sin mark. Du har
kanske läst insändare och artiklar i lokalpressen om detta, varav vi besvarat en i NVP (finns att läsa
på hemsidan). För att ”stämma i bäcken”, öka kunskapen och hitta lösningar planerar vi därför att
tillsammans med LRF Riks och LRF Värmdö att göra ett seminarium om ridning på annans mark i
höst, prel 21 oktober. Vi återkommer med inbjudan.
Översiktsplan
Värmdö kommun har nu påbörjat sin revidering av översiktsplanen från 2003 och det är viktigt att
vi i samband med den lägger fram våra synpunkter och önskemål. Än så länge har det inte kommit
upp något om arbetet på kommunens hemsida, men vi kommer att kontakta samhällsbyggnadskontoret efter semestrarna. Du kan också göra det, eller lämna in synpunkter till oss, så sammanställer
vi allt. Du kan läsa på kommunens hemsida om vad en översiktplan innebär.

Gemensam tävlingsklubb
Från flera håll har det framförts önskemål om att vi ska ha en gemensam tävlingsklubb på Värmdö
för att lättare få ihop lag och lättare kunna arrangera tävlingar. Olle Granqvist och Ulf Samuelsson har börjat titta på det här, som tyvärr inte är helt enkelt. Det måste ju vara godkänt av Svenska
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Ridsportförbundet och att ha en tävlingsklubb som en slags ”mellannivå” är inget som det finns en
färdig struktur för. Är du intresserad och vill vara med i det arbetet så hör av dig till info@visionhastvarmdo.se, så vidarebefordrar vi till Olle och Ulf.

Studieresa till lösdriftsystemet”Active Stable”
Den planerade studieresan som skulle ägt rum idag tillsammans med Wermdö Hushållningssällskap
blev inte av pga för få deltagare. Då flera hört av sig och gärna vill se ovannämnda men inte kunde
idag, så planerar vi att göra en studieresa till stall Wiggeby i Rosersberg i september eller oktober. Vi
åker då endast dit och om vi samåker i bilar behöver det inte kosta mer än milpengar.

Annonser
På hemsidan finns några nya annonser!
Har du något du vill köpa, sälja, erbjuda någon tjänst eller annat, så sänd in din annons!

Stallkraft
Projekt Stallkraft vänder sig till personer med funktionshinder som vill ha sin arbetsplats (dagliga
verksamhet) i stall och där arbeta tillsammans med den ordinarie personalen och träffa hästägare,
ridskoleryttare och alla andra som rör sig i ett stall.
Vi var med på kommunens dag kring arbete för personer med funktionshinder
och presenterade projektet, vi har också arbetat med att sprida det till andra kommuner, ett arbete som fortsätter.
Nu har vi fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för projektår 2, som nu är i full
gång. I de separata nyhetsbrevet för Stallkraft, som ligger på hemsidan, kan du
läsa om det som händer där.

Stockholm Filippa Park
Till vår stora glädje fick vi nyligen klartecken från Länsstyrelsen i Stockholms
län, Värmdö kommun och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns
landsting om bidrag ur EU:s Landsbygdsprogram med 937.500 för att genomföra
förstudien för ett regionalt hästcenter. Det är ett projekt för att främja hästnäringen på landsbygden. Vårt pressmeddelande togs upp av DN den 2 juli, Radio
Stockholm kom ut till Stall Beatelund i torsdags kväll och idag söndag 6 juli
sändes nyhetsinslaget kl. 11.30 och 12.30. Andra som skrivit om hästcentret är DN.se, Ridsport.se,
ATL.nu, Hästmagazinet.se, Aftonbladet.se m fl.
Vi planerar en kickoff den 27 augusti med både arbete och firande.
Vi, Anders Berg, Gunnel Hedman och undertecknad kommer att dra igång arbetet med full kraft i
augusti och återkommer med mer info.
Tyvärr är jag inte så bra på att lägga in länkar, så du får gå via hemsidan!

Slutligen vill jag önska dig en riktigt
skön
sommar!
Vision Häst
Värmdö
- ett projekt inom Värmdö Föreningsråd
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