Värmdö kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
134 21 Gustavsberg
att: registrator

Gustavsberg, 2008-08-04

Samrådsyttrande gällande utställningsförslaget för Ekobacken etapp 1,
Gustavsberg 1:7, Dnr 02KS/1144
Vad gäller den nu utställda planen för Ekobacken I hänvisar vi till våra synpunkter lämnade i
brev 2008-02-07och vill återigen poängtera att förslaget som helhet är bra, vilket ju tillkommit
tack vare många personers och föreningars medverkan, däribland Skärgårdens Rid- och
Friskvårdscenter och Vision Häst Värmdö.
Vi är också glada åt att kommunen har förstått hur viktig häst- och ridverksamheten är
för framförallt flickor och därmed också insett vikten av att det finns både ridvägar och
beteshagar.
I de handlingar som presenterades i början av året fanns en ridväg inritad från Gustavsbergs
Ridhus i norr till ”Huvudgata” och vidare på den befintliga grusvägen till tunneln under väg
222 vid torpet Ekbacken. En ridväg som vi var nöjda med.
När etapp II av Ekobacken blev aktuell kontaktades vi av plankontorets ansvariga
handläggare Hamid Roshangar som föreslog en alternativ ridväg genom etapp II istället för
den ovannämnda ridvägen, vad gäller sträckan Gustavsbergs Ridhus till Huvudgata. Efter
genomförd besiktning på plats har vi accepterat en sådan lösning.
Vad gäller sträckan från Huvudgata mot väg 222 är huvudförslaget att befintlig grusväg
används tillsammans med gång- och cykeltrafikanter alternativt att en ridväg läggs parallellt
med denna grusväg som leder till torpet Ekbacken söder om väg 222. I de nu presenterade
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handlingarna finns ej denna ridväg markerad på ritningarna eller omnämnd i text. Nu står det
bara allmänt om ridstigar i naturmark, vilket är positivt men ej tillräckligt.
Vi yrkar
att en ridstig på eller invid den befintliga grusvägen från Huvudgata till fastighetsgränsen i
söder ritas in i handlingarna, så att den ej ”glöms bort”.
Problemet är att planerna för Ekobacken är uppdelade i två etapper som ej beslutas samtidigt,
vilket i värsta fall kan medföra att vi plötsligt står utan ridväg genom Ekobacksområdet och
därmed avskurna från södra Farstalandet.
Därför yrkar vi
att en ridväg genom hela etapp I fastställs, tills dess att etapp II med en bra ridväg vunnit laga
kraft.
Vi tar tacksamt emot kvitto med diarienummer att handlingen är mottagen.
Med vänliga hälsningar,
VISION HÄST VÄRMDÖ
Eva Bergström
projektledare
tel. 070-716 27 17

PS
Vi finner det mycket märkligt att planer för yttrande av allmänheten väldigt ofta läggs fram
just då de flesta människor är lediga och har annat för sig än att studera kommunens hemsida,
detaljplanehandlingar och att skriva yttranden. Den här gången lyckas samhällsbyggnadskontoret pricka in den absolut största semesterperioden på året. Menar kommunen allvar med
att man vill ha medborgarnas engagemang och ge dem möjlighet att utöva sina demokratiska
rättigheter bör planer ställas ut vid andra tider på året än över jul- och nyårshelger respektive
juli månad.

