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VECKANS FRÅGA
Påverkar
lågkonjunkturen dina
julklappsinköp?
Nej, inte alls
Ja, men men bara
marginellt
Ja, i år blir det
budgetklappar
Nej, köper inga
julklappar
Ingen åsikt
I alla väder kommer Hedda Ottenstedt ner till ponnystallet i Tollare. Men efter
årsskiftet måste stallet flytta, och det är fortfarande oklart vart.
FOTO: JENNY FREJING

Svara

Se resultat

NVP:S RIMSTUGA

Osäker framtid för
ponnystall
SALTSJÖ-BOO 09 december Efter nyår har de 28 hästarna på Mira
Aaltonens ponnystall i Tollare ingenstans att ta vägen, och 200 barn
ingenstans att rida.
– Nacka kommun borde ha gjort mer för att ordna ny mark, tycker Mira
Aaltonen.
Trots det ihärdiga decemberregnet
Ponnystallet i Tollare
har några barn och föräldrar letat
Ponnystallet i Tollare öppnade våren
sig ner till ponnystallet i Tollare. Elin
2006.
Nordin sitter på ponnyn som
hennes klasskompis Saga Waermö
Stallet fick låna mark från NCC över
sommaren. Men när verksamheten
leder fram och tillbaka i lervällingen.
gick bra gav NCC, som ska bygga
Elin har ridit här i ett par år och allt
bostäder på marken, stallet tillåtelse
har fungerat bra, berättar hennes
att stanna till våren 2007. Då hade
pappa Henrik Nordin.
stallet vuxit ännu mer i popularitet.
– Vi bor i Lännersta, så det är så
Protestlistor mot flytten upprättades
lätt att bara gå ner hit och vara med
och med hjälp från Nacka kommun
hästarna. Barnen får en trygghet
förlängdes kontraktet en gång till.
med djuren, säger han.
Under tak en bit bort står Mira
Aaltonen. Det var hon som drog igång stallet för drygt två år sedan, utan en
tanke på att det kunde bli så populärt så snabbt.
Sägs upp vid årsskiftet
I dag är hon en av fyra personer som jobbar i stallet och tar hand om 28
ponnyer och ungefär 200 barn i de lägre åldrarna.
Men efter årsskiftet kan allt vara över. Då sägs kontraktet upp, utan chans till
ytterligare förlängning. Det har Mira Aaltonen vetat om länge. Men hon är
upprörd över att kommunen, enligt henne, ingav falska förhoppningar om att
de skulle hjälpa till att hitta ny mark. Så sent som i slutet av november fick hon
veta att det ännu inte finns någon mark tillgänglig.
Ny mark på gång
– Det är som om jag fick ett stort paket, men när jag öppnade det var det tomt.
Om jag hade fått beskedet i augusti så hade jag haft tid att se mig om efter
annat.
Mira Aaltonen konstaterar att hennes handlingskraft har försvagats av alla
turer.
– Jag är besviken på att Nacka kommun inte tar mer hänsyn till mig och det
jobb jag har gjort.
Hon har undersökt platser i bland annat Tyresö och Älta. Men det blir för långt
borta för hennes elever, och det är för deras skull som hon vill att
verksamheten ska fortsätta, förklarar hon.
Nu är ändå ny mark på gång, i ett än så länge hemligt område. Men det kan
dröja månader innan svar har kommit från markägaren och under den tiden vet
inte Mira vart hennes verksamhet ska ta vägen.
“Eget ansvar”
Åsa Engwall, chef för enheten Trafik, natur och fritid, håller inte med om att
Mira Aaltonen har ingetts falska förhoppningar. Det var Åsa Engwall som
letade fram den nya marken dit stallet eventuellt kan flytta.
– Jag har hela tiden varit tydlig mot Mira med att kommunen inte har någon
mark som är lämplig. Men vi är intresserade av att hitta en lösning, eftersom
stallet har en så bra barnverksamhet, säger hon.
Härnäst ska Åsa Engwall skicka en skriftlig förfrågan till markägaren. Hur lång
tid det sedan tar att få svar är oklart.
– Vi har försökt stötta Mira, men samtidigt har hon ett eget ansvar att jobba
fram en lösning.

Välkommen till NVP:s
rimstuga. Skicka in ett
julklappsrim och tävla om
en klapp som passar just
dig!
Rimtävling
VECKANS ROS

Ge veckans ros till någon
som du tycker förtjänar
det. Läs och skicka in dem
här.
Se veckans rosor
NVP JULSPECIAL

Nu börjar nedräkningen till
jul. Läs NVP:s julartiklar
som publiceras varje
vecka.
Julartiklar
GRODDEN 2008

NVP tog hem flera priser
när Grodden delades ut i
fredags.
Läs mer...
FÖLJ DITT LAG
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Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se

På NVP.se kan du följa
tabelläget för ditt favoritlag.
Över 150 lag i Nacka och
Värmdö finns i det lättsökta
registret.
Se tabeller
GUIDEN
Hela veckans evenemang
Vad händer i Nacka och
Värmdö i veckan? Hitta
evenemangen här.
Läs guiden
LEDAREN
Evelina Stucki

Du får kasta den första
snöbollen om du aldrig har
drömt om att bli insnöad.
Har du också drömt om
att vara insnöad?
KRÖNIKA
Linn Bäckman

I bloggvärlden är det
svårt att fota sin
mozzarellasallad och
hoppas på läsarstorm om
man inte heter
Blondinbella.
Ingenting är heligt i
bloggvärlden
TRAFIKLÄGET

Trafiken.nu
Läget på vägarna
Poliskontroller
SL
ANNONS
Loppmarknad
på Fiskgjusevägen 60 i
Gustavsberg, söndagen
den 14 dec kl 12-15, kom
och fynda eller
ta en billig fika och
umgås.Välkomna önskar
hgf Fiskgjuse.v./Renvägen.
Läs fler annonser
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