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Medborgarförslag om hundrastgård i Aspudden
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget om hundrastgård i
Aspudden.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att anlägga en
hundrastgård i Aspudden. Förslaget innehåller fyra tänkbara platser,
men den kan också anläggas på någon annan lämplig plats i
stadsdelen. Framförallt är önskemålet en hundrastgård för mindre
hundar.
Stadsdelsförvaltningen har undersökt de förslagna platserna och
bedömer att ingen av platserna är lämpliga för ändamålet.
Förvaltningen kan heller inte hitta en annan lämplig yta för
hundrastgård i Aspudden.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 19 april 20201 med önskemål om
att anlägga en hundrastgård i Aspudden. Medborgarförslaget
innehåller förslag på fyra platser i stadsdelen, men hundrastgården
kan också läggas på annan lämplig plats i Aspudden. Önskemålet är
en hundrastgård för främst mindre hundar. Skribenterna menar att
en hundgård i närområdet skulle förbättra den lokala gemenskapen.

De fyra förslagna platserna markerade i kartan.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 27 maj 2021
det inkomna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service. De fackliga organisationerna informeras på
förvaltningsgrupp den 7 december 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har inga möjligheter att reglera hur
hundrastgårdarna används, utan stadsdelsförvaltningens
hundrastgårdar kan nyttjas av alla hundägare som önskar.
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Stadsdelsförvaltningen förstår behovet av en hundrastgård i
Aspudden, men gör bedömningen att det inte går att anlägga en
hundrastgård i stadsdelen. När en ny hundrastgård anläggs försöker
förvaltningen ta hänsyn till parametrar som vad platsen används till
idag, andra intressen för att använda marken, närhet till bostäder
och värdefull, känslig natur. Aspudden är ett relativt tätbebyggt
område och de ytor som inte är bebyggda är ofta kraftigt kuperade,
ibland med värdefull natur, vilket gör det svårt att anlägga
hundrastgårdar i stadsdelen. När det gäller de föreslagna ytorna är
orsakerna följande:
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Yta 1 ligger inne i Aspuddsparken med närhet till bostäder.
Närboende kan uppleva en hundrastgård som störande.
Stadsdelsnämnden har även fått medborgarförslag på
önskemål på andra användningsområden för samma yta.



Yta 2 ligger som skribenterna själva skriver avsides och
dessutom nära bostäder, vilket kan innebära olägenhet för de
som boende.



Yta 3 och 4 ligger i ett värdefullt stråk av ek och
ädellövskog, som är känsligt för ett så intensivt
markanvändande som en hundrastgård innebär. Inom yta 3
finns även ett brukaravtal med en medborgare, vilket
kolliderar med intresset att bygga en hundrastgård.

Platserna 2-4 ingår dessutom i ett så kallat hundrastområde. Ett
hundrastområde är ett rastområde som inte är inhägnat. Det är en
öppen yta, där hundar får släppas lösa, under förutsättning att
ägaren har hunden under uppsikt och att den kommer på inkallning.
Både hundrastområden och hundrastgårdar regleras i stadens
ordningsföreskrifter. Ett hundrastområde och en hundrastgård kan
inte förekomma på samma plats.

Hundrastområdet är markerat med blågröna streck.
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Blåstreckad yta = hundrastområden i Hägersten-Älvsjö
Blå cirkel = hundrastområden i Hägersten Älvsjö

Med ovanstående motivering föreslår förvaltningen att nämnden
avslår medborgarförslaget om hundrastgård i Aspudden och
hänvisar medborgarna till de befintliga hundrastområdena.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Linda Palo
avdelningschef
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