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Hundrastgård vid Axelsberg
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget om hundrastgård vid
Axelsberg.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om en hundrastgård på en
grönyta nära Örnsbergs industriområde. Enligt exploateringskontoret kan den föreslagna grönytan eventuellt komma att ingå i en
ny detaljplan för industriområdet. Därför kan stadsdelsförvaltningen
inte planera för något annat på platsen nu och föreslår att nämnden
avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 24 september
2020 ett medborgarförslag till förvaltningen för beredning.
Medborgarförslaget innehåller önskemål om en hundrastgård i
Axelsberg. Den föreslagna platsen är en grönyta vid
Selmedalsvägen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service. De fackliga organisationerna informeras på
samverkansgrupp den 1 december 2020.
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Synpunkter och förslag
Den föreslagna grönytan ligger mittemot Selmedalsvägen 10, intill
parkvägen Brädgårdsbacken. Stadsdelsförvaltningen bedömer att
ytan eventuellt kan vara lämplig för en hundrastgård. Grönytan
utgörs delvis av parkmark och delvis av oexploaterad
fastighetsmark som ägs av staden. I Örnsbergs industriområde intill
pågår arbete med en ny detaljplan. Enligt exploateringskontoret är
det ännu inte bestämt om den yta som föreslås för hundrastgård ska
ingå i planområdet eller inte. Fram tills det är beslutat kan
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stadsdelsförvaltningen inte planera för något annat på ytan och
föreslår därför att nämnden avslår medborgarförslaget.
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