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Medborgarförslag om hundrastgård i Aspudden
Vi är ett antal hundägare i Aspudden som har en önskan om en hundrastgård nära där vi bor.
Vi är i alla åldrar, från barn till 70+. Antalet hundar har ökat enormt i Aspudden och en
hundrastgård skulle göra många boende här väldigt glada.
Vi har ordnat med en ständigt växande facebookgrupp - i skrivande stund är vi 85 personer som vill göra vad vi kan för att en rastgård i området ska bli verklighet.
Just vår facebookgrupp har samlat hundägare som har mindre hundar, se mer om det nedan.
Utrymme för mindre hundar
Hundägare med mindre hundar oroar sig ofta för skaderisken och går inte till rastgårdar över
huvud taget, vilket vi tycker är tråkigt. Om en rastgård i Aspudden kan bli verklighet vill vi
gärna att små hundars behov också ska räknas in på något sätt. Till exempel kan man planera
för en rastgård som går att dela av, vilket blivit en allt vanligare modell för rastgårdar både i
Stockholm och andra städer, se till exempel den i Humlegården. Det effektiviserar
användningen av rastgården när stora och små hundar inte behöver undvika varandra utan kan
använda den samtidigt.
Det finns också bra exempel på hundrastgårdar enbart för mindre hundar, till exempel på
Nytorget. Där finns en stor, fin rastgård i Vita Bergsparken och många Södermalmsbor tycker
att de här två rastgårdarna kompletterar varandra väldigt bra.
Det finns en stor och bra hundrastgård i Vinterviken. Just för att den är så stor uppskattas den
av många med större hundar, vilket leder till att tillgängligheten för små hundar minskar lite.
Vår önskan är att det ska finnas en rastgård som inkluderar små hundar lite extra även utanför
innerstaden.
Bättre social gemenskap
Vi tror att många positiva bieffekter kommer att uppstå med en hundrastgård lokalt i
Aspudden. En hundrastgård är något positivt för gemenskapen i området för människor i alla
åldrar. En hundrastgård bidrar också till att skapa trygghet i utemiljön i närheten, genom att
många hundägare rör sig där och i närområdet. Det kan vara bra för de barn som också tar
ansvar för familjens hund att ha en säker plats att gå till.
Tankar kring utformning av rastgården
När det kommer till utformningen av hundrastgården lämnar vi så klart det till er, men tankar
som dykt upp hos oss är att det vore kul om det kunde finnas utrymme för någon typ av
agility. Bänkar och papperskorgar är väl självklarheter, men även en sluss istället för en enkel
grind vore bra för att minska risken att någon hund smiter ut.
Tankar kring placering av rastgården
Vi vill gärna ta med lite idéér på placeringar av rastgården som dykt upp på facebook och i
andra samtal. Vi förstår att vi så klart inte kan peka och välja plats, men vår förhoppning är att
nämnden/ tjänstemännen kan kommentera våra idéer eller komma med andra förslag.
Gruppen ser helst inte att det blir en hundrastgård på ett alltför avlägset /ödsligt område
liknande Vinterviken. Vinterviken upplevs av många hundägare som en ganska otrygg plats
när det är mörkt och få personer där. Vi skickar med en bilaga med idéer kring platser.
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Kan vi öka vår chans att påverka..?
Vi har inte ordnat med en namnlista den här gången, men om det eller något annat ökar våra
chanser att få drömmen om en hundrastgård att bli verklighet så gör vi gärna det. Vi tar också
gärna alla chanser vi få att förklara hur vi har tänkt och varför.
Facebookgruppen heter ”Vi som vill ha en rastgård för små hundar i Aspudden”.
Vi skickar in det här både till nämndsammanträdet i april samt som medborgarförslag.
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Bilaga: Idéer kring platser för hundrastgårdar
Plats nr 1
Platsen ovanför grusplanen på Linnea IP. Det har precis tagits bort en tillfällig
paviljongförskola där. Den platsen har många av oss drömt om när vi gått förbi. Det hade
varit perfekt att spara det staket som fanns där men nu är de borta. Med sin närhet till
Aspuddsparken skulle en sådan placering bidra till ökad trygghet med tanke på ungdomar och
andra som är lite senare i parken. Inte jättenära några boende men inte så avsides för
hundägarna heller. Bra plats! Finns en byggnad kvar där det skulle vara möjligt att ha café/
servering!
Plats nr 2
Nära/inom hundrastområde. Lite för avsides kanske, åtminstone kvällstid och den mörka
perioden av året!
Plats nr 3
Även detta är ett område som ingår i ett hundrastområde. Enligt tidigare kontakt med
förvaltningen omöjliggörs den platsen av att det redan finns ett brukaravtal för att just ha
hundar lösa. Men det är en central och mycket tillgänglig plast intill en väg som kan komma
många till del och kännas trygg. Just den platsen har man ju annars inte sin hund lös på pga av
närheten till vägen.
Plats nr 4
Den här platsen ligger inom ett hundrastområde där två gångvägar möts, bakom
Hägerstensvägen och nära Typografvägen. Här finns lite mark som inte sluttar lika mycket
som resten av hundrastområdet. Det här förslaget ligger närmare bebyggelse och upplevs nog
som tryggare av många än nr 2.
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