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Anlägg en hundrastgård med agilityhinder i
Hökarängen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Helene Halldin
om att anlägga en hundrastgård med agilityhinder i Hökarängen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Helene Halldin att en hundrastgård
med agilityhinder och natur för fri lek ska placeras i Hökarängen.
Hallin menar att den hundrastgård som finns i Gubbängen inte
räcker till och att det ofta blir trångt. Föreslagen möjlig plats är
området bakom Hauptvägen mot Örbyleden som idag är
hundrastområde.
I stadsdelsområdet finns sex hundrastgårdar. Hundägare i
Hökarängen har beroende på var i stadsdelen de bor mindre än 1
kilometer till tre av dessa. Förvaltningen är positiv till
hundrastgårdar och ser både trygghets och hälsovinster i dem.
Samtidigt finns delar av stadsdelsområdet som inte har tillgång till
hundrastgårdar. Vi gör därför bedömningen att eventuella
nyinvesteringar i hundrastgårdar behöver prioriteras till andra
platser inom stadsdelsområdet. En hundrastgård kostar mellan
200 000 – 500 000 kronor beroende på storlek, utformning och
markförhållanden.
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Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 november 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Helene Halldin. Halldin föreslår att en hundrastgård
anläggs i Hökarängen, förslagsvis på grönområdet väster om
Hauptvägen intill Örbyleden.
Den hundrastgård som finns i Gubbängen beskrivs vara trång för
antalet användare och inte särskilt trivsam. I hundrastgården vill
förslagsställaren att det ska finnas någon form av aktivitet, till
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exempel agilityhinder och utrymme för fri lek i natur. Halldin
rekommenderar hundrastgårdarna i Thorildsplan och Blåsut som
inspiration.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom stadsdelsområdet finns sex hundrastgårdar: Farstaängen,
Gubbängen, Mölndalsbacken i Svedmyra, Farsta strand, Tallkrogen
och Fagersjö. Samtliga finns på ytor med ett visst avstånd från
bebyggelse vilket förvaltningen anser vara en lämplig strategi då
hundrastgårdar ibland uppfattas som störande.
Av dessa ligger hundrastgårdarna i Farstaängen, Fagersjö och
Gubbängen inom 1 kilometers avstånd från Hökarängen.
Förvaltningen är positiv till hundrastgårdar och ser både trygghets
och hälsovinster i dem. Samtidigt finns delar av stadsdelsområdet
som inte har tillgång till hundrastgårdar. Vi gör därför bedömningen
att eventuella nyinvesteringar i hundrastgårdar behöver prioriteras
till andra platser inom stadsdelsområdet. En hundrastgård kostar
mellan 200 000 – 500 000 kronor beroende på storlek, utformning
och markförhållanden.
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Bilden visar 1 km radie från hundrastgårdarna i Gubbängen,
Farstaängen och Fagersjö samt placering av hundrastgårdar i
Tallkrogen, Svedmyra och Farsta strand.

När ett nytt spår för tunnelbanan ska anläggas till Högdalendepån
kommer sannolikt Gubbängens hundrastgård att påverkas och
kanske tas bort. I samband med nyanläggning av den rastgården
skulle det kanske vara möjligt att se över storleken på
hundrastgården och därmed skapa ytterligare utrymme. Denna
eventuella förändring ligger dock några år framåt i tiden.
Hundrastgårdarna i stadsdelsområdet används ungefär lika mycket
av män och kvinnor. Varken medborgarförslaget eller
förvaltningens förslag till beslut bedöms ha en påverkan ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avslår
medborgarförslaget.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Medborgarförslaget
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