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Medborgarförslag - förslag om minnesplats för
husdjur
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått fyra olika
medborgarförslag från personer som bor i Årsta. I förslagen står att
man vill ha kvar en minnesplats i Kyrkparken vid Valla torg.
Minnesplatsen ska vara är till minne för en hund som levde i
området tidigare och som ofta besökte platsen.
Förvaltningen skrev fram ett tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden
22 april med synpunkter om att det är bra med en minnesplats men
inte möjligt att sätta upp någon minnessten eller liknande.
Förvaltningen föreslog istället att ny parksoffa ställs där så att
människor i Årsta kan besöka platsen lite lättare. Stadsdelsnämnden
återremitterade ärendet till förvaltningen.
Förvaltningen föreslår i detta ärende att en minnesskylt placeras på
parksoffan samt att platsen kompletteras med ett bord.
Bakgrund
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har mottagit fyra
medborgarförslag om att bevara en minnesplats i Årsta som anlagts
av privata initiativ för en hund som levde i området. Minnesplatsen
ligger idag vid en gångstig i Kyrkparken i Årsta, på en plats som
den numera avlidna hunden och dess ägare ofta besökte.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen stadsmiljö och lokaler.
Ärendet
Förslagsställarna vill bland annat att förvaltningen sätter upp bänkar
och bord så att allmänheten lättare kan vistas på platsen. Plasten kan
även döpas om till Tottes plats och att en minnessten anläggs med
en markering om Tottes minneslund.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att en minneskylt placeras på parksoffan
samt att platsen kompletteras med ett bord.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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