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Hundrastgård nedanför Blomsterdalen
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget om hundrastgård
nedanför Blomsterdalen i Årstadal.
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att anlägga en
hundrastgård nedanför Blomsterdalen i Årstadal. Förslaget
innehåller två tänkbara platser. Förvaltningen föreslår att förslaget
avslås med hänvisning till att ytorna är mycket små och att det
redan finns två hundrastgårdar i närområdet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 14 september 2021 med önskemål
om att anlägga en hundrastgård vid Blomsterdalen i Årstadal.
Medborgarförslaget innehåller förslag på två platser, dels längs med
Tvärbanan och dels i slänten ner mot bollplanen. Önskemålet är att
hundrastgården främst ska vara öppen för mindre hundar.
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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 förstår önskemålet om en hundrastgård för
mindre hundar. Samtidigt finns det redan två hundrastgårdar i
närområdet. Förvaltningen bedömer därutöver att den föreslagna
platsen närmast tvärbanan är för liten för att kunna nyttjas som
hundrastgård. Det andra förslaget, ytan mellan parken och
bollplanen, ligger i en sluttning och förvaltningens erfarenhet är att
det är mycket svårt att få en lämplig markyta för en hundrastgård i
sluttningar. Platsen är dessutom inte planlagd parkmark.

 Befintliga hundrastgårdar.
 Förslag på ny hundrastgård.

Med ovanstående motivering föreslår förvaltningen att nämnden
avslår medborgarförslaget om hundrastgård i Blomsterdalen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör
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