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Medborgarförslag om att anlägga hundrastgård
vid deponierna i Lövsta.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/132.
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en stor
hundrastgård anläggs på deponierna i Lövsta. Syftet är att ge
hundägare möjlighet att släppa sina hundar fria på ett säkert, tryggt
och lagligt sätt.
Förvaltningen är medveten om att Lövsta är ett populärt
promenadstråk och att många rastar sina hundar i området. Eftersom
området inte är detaljplanelagt är det exploateringsnämnden som
representerar staden som markägare. Stadsdelsnämnden saknar
därmed rådighet över föreslaget område.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Det är emellertid av flera skäl inte möjligt att anlägga en inhägnad
hundrastgård på deponierna eller i angränsande område. Deponierna
består av avfall och är inte tillräckligt stabila för att det ska vara
genomförbart att gräva och installera ett stängsel för att anlägga en
hundrastgård. Därutöver pågår det inom området en planprocess för
uppförande av ett kraftvärmeverk samt en ny återvinningscentral.
Staden planerar också att inrätta ett naturreservat i Kyrkhamn och
dess utbredning är ännu inte klarlagd. Innan samtliga pågående
planprocesser i Lövsta/Kyrkhamn är avslutade så är det inte aktuellt
att uppföra någon inhägnad hundrastgård inom Lövsta/Kyrkhamn.
Inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns för närvarande nio
hundrastområden samt en inhägnad hundrastgård inom Grimsta
naturreservat. Stadsdelsförvaltningen har för närvarande inte några
planer på att anlägga någon ytterligare inhägnad hundrastgård inom
stadsdelsområdet.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en stor
hundrastgård anläggs på deponierna i Lövsta. Syftet är att ge
hundägare möjlighet att släppa sina hundar fria på ett säkert, tryggt
och lagligt sätt.
Skribenten menar att gällande regler innebär koppeltvång på de
flesta platser inom stadsdelsområdet. Det är inte alla hundägare i
Hässelby-Vällingby som har tillgång till en egen trädgård med
möjlighet att kunna släppa sin hund fri, vilket är en viktig
förutsättning för att få en frisk och välmående hund. För att ge alla
hundägare samma möjlighet till detta så föreslås att en stor
hundrastgård anläggs på deponierna i Lövsta, där hundar kan få
möjlighet att springa fria. Deponierna och dess närområde används
redan idag frekvent av hundägare och invånare för promenader,
skribenten menar att en hundrastgård skulle bli en mycket
uppskattad anläggning i området.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är medveten om att Lövsta är ett populärt
promenadstråk och att många rastar sina hundar i området. Eftersom
området inte är detaljplanelagt är det exploateringsnämnden som
representerar staden som markägare. Stadsdelsnämnden saknar
därmed rådighet över föreslaget område.
Det är emellertid av flera skäl inte möjligt att anlägga en inhägnad
hundrastgård på deponierna eller i angränsande område. Deponierna
består av avfall och är inte tillräckligt stabila för att det ska vara
genomförbart att gräva och installera ett stängsel för att anlägga en
hundrastgård. Därutöver pågår det inom området en planprocess för
uppförande av ett kraftvärmeverk samt en ny återvinningscentral.
Staden planerar också att inrätta ett naturreservat i Kyrkhamn och
dess utbredning är ännu inte klarlagd. Innan samtliga pågående
planprocesser i Lövsta/Kyrkhamn är avslutade så är det inte aktuellt
att uppföra någon inhägnad hundrastgård inom Lövsta/Kyrkhamn.
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Inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns för närvarande nio
hundrastområden samt en inhägnad hundrastgård inom Grimsta
naturreservat. Hundrastområden är naturområden som är skyltade,
men inte inhägnade. Där får hundar gå okopplade under vissa
förutsättningar. Hundägare ska ha en sådan tillsyn över sin hund att
den inte orsakar skada eller obehag. Under perioden 1 mars – 20
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augusti måste hunden hållas under särskild tillsyn för att inte störa
de vilda djuren. Tikar ska under löptid vara kopplade.
Hundrastområden inom stadsdelsområdet som inte är inhägnade:
Hässelby:
1. Melonängen, parkområde vid Måbärsstigen/Fyrklöverbackarna.
2. Liden, parkområde söder om Blåklocksvägen.
3. Karl Bonde skogen, skogsområde norr/väster om Astrakangatan.
4. Dunörten, grönområde innanför Valfrid Brodds väg.
5. Dvärglinet, skogsområde öster om kv. Björnmossen/Dvärglinet.
Vällingby:
1. Grimsta gärde, fältet vid Råcksta krematorium.
2. Fornkullen, skogsområde vid Kirunagatan/Jämtlandsgatan.
3. Nälsta stråket, ängen vid Vinstavägen/Skattegårdsvägen.
4. Kälvesta stråket, parkområde vid Älvkvarnsvägen/Tumultgränd.
Under hösten 2016 färdigställde stadsdelsförvaltningen en inhägnad
hundrastgård inom Grimsta naturreservat, den ligger väster om
Grimstagatan nedanför en liten skogskulle. Området ligger
tillgängligt vid ”ingången” till naturreservatet välförsett med gångoch cykelvägar, nära Johannelunds tunnelbanestation, för bilister
finns det möjlighet till parkering. Stadsdelsförvaltningen har för
närvarande inte några planer på att anlägga någon ytterligare
inhägnad hundrastgård inom stadsdelsområdet.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilaga: Medborgarförslag, dnr HV 2021/132.
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