Samhällstekniska nämnden
Värmdö kommun
134 21 Gustavsberg								

Ingarö, 2009-07-15

Samråd Älvsby indstriområde, sydöstra delen, del av Älvsby 1:13 m fl
Vi har tagit del av samrådshandlingarna och vill uppmärksamma er på att ridvägar saknas helt i de
skisser som nu är framtagna, men utgår från att det är ett rent förbiseende.
Under våren har Värmdö kommun tillsammans med Vision Häst Värmdö arbetat fram en omfattande bilaga till den kommande översiktsplanen gällande ridvägar. Vi har också tillsammans sökt och
beviljats pengar från Leader UROSS för att arbeta med ridvägar ”Rida säkert i Värmdö” och arbetsgruppen för Stockholm Filippa Park har beviljats pengar till en förstuide om att utveckla storstadsnära hästturism från Jordbruksverkets satsning Livskraftigt Hästföretagande.
Vision Häst Värmdö/Värmdö Föreningsråd deltar också i arbetet för att utveckla besöksnäringen/
turismen i Värmdö genom Visit Värmdö (undetecknad är styrelseledamot i Visit Värmdö ideell förening.), vilken är att betrakta som en mycket viktig framtidsbransch för kommunen.
Hästnäringen är en starkt växande bransch i kommunen, men en av förutsättningarna för att den ska
kunna bestå och utvecklas är att det finns ridvägar. Inte bara för att utveckla hästturismen men även
för den dagliga hästhållningen. Runt programområdet finns ett mycket stort antal hästar (ca 140 st)
- på Ploglandet, Nora by, Tuna gård, Södra och Norra Evlinge gård. Dessa har behov av att kunna
rida genom/förbi industriområdena Älvsby och Ploglandet på ett säkert sätt.
Vi hänvisar därför till bilagan om Ridvägar som är framtagen till den kommande översiktsplanen, där
det finns behoven för detta område finns angivna.
Inför detaljplanearbetet vill vi peka på vikten att ni beaktar detta, så att detaljplanen kommer att
omfatta även ridvägar, för att ryttarna och inte ska bli utestängda från området och en tänkt ridled
genom hela kommunen omintetgörs. Lämpligt är att lägga ridvägen i anslutning till gång- och cykelvägen, med ett par meter naturmark emellan.
Vi deltar gärna i arbetet för att säkerställa så att det även i framtiden kommer att vara möjligt att rida
säkert förbi/genom området för att komma till de bakomliggande skogarna.
Vi är också tacksamma för bekräftelse att denna skrivelse diarieförs och behandlas.
Med vänliga hälsningar,
Vision Häst Värmdö
Eva Bergström
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