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Medborgarförslag om hundrastgård
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Den 9 september 2020 fick Kungsholmens stadsdelsnämnd ett
medborgarförslag om Kristinebergshöjden. Förslagsställaren anser
att en naturfokuserad äventyrsstig för barn bör byggas på
Kristinebergshöjden istället för den hundrastgård som förvaltningen
planerar att anlägga där. Hundrastgården föreslås istället placeras på
höjden vid Geijersvägen/Hjalmar Söderbergs Väg.
De senaste åren har stadsdelsnämnden fått flera medborgarförslag
om att det finns ett behov av en hundrastgård i området Kristineberg
och Hornsberg. Sedan november 2018 har förvaltningen ett uppdrag
från nämnden att utreda möjligheterna att anlägga en tillfällig
hundrastgård i området kring Kristinebergshöjden. Förvaltningens
bedömning är att en hundrastgård kan öka närvaron av fler
människor på en plats som under de senaste åren präglats av viss
otrygghet. I juni 2020 beviljade kommunstyrelsens trygghetsutskott
stadsdelsnämndens ansökan om medel för att anlägga en
hundrastgård på Kristinebergshöjden.
Förvaltningen anser att hundrastgården inte kommer hindra andra
från att vistas på Kristineberghöjden. Tvärtom ser förvaltningen att
tillgängligheten och tryggheten i området kommer öka för alla i
samband med att belysning installeras och gångvägar förbättras.
Kristinebergshöjden kommer även fortsättningsvis kunna användas
av barn och vuxna för lek och vistelse i naturmiljö.
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Den plats som förslagsställaren anser är lämpad för hundrastgård
ligger utanför det område som förvaltningen erhållit trygghetsmedel
för. Arbetet med att anlägga hundrastgården på Kristinebergshöjden
är påbörjat i enlighet med den tidplan som presenterades i ansökan
om trygghetsmedel.
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Bakgrund
Den 9 september 2020 fick Kungsholmens stadsdelsnämnd ett
medborgarförslag om Kristinebergshöjden och den hundrastgård
som nämnden erhållit trygghetsmedel för att anlägga där.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att platsen kring Kristinebergs
slottspark och Kristinebergshöjden är en uppvuxen lummig oas i en
hårt trafikerad och bullerutsatt miljö. Det är idag en plats för barns
lek och naturentusiaster som vill titta på fåglar och de stora ekarna.
Förslagsställaren motsätter sig att det finns en trygghetsproblematik
i området och anser att förutsättningarna har förändrats, då det
numera ligger bostäder intill området. Däremot anser
förslagsställaren att området är förfallet och behöver rensas upp och
belysas.
Förslagsställaren är kritisk till den hundrastgård som
stadsdelsnämnden erhållit trygghetsmedel för att bygga på platsen.
Enligt medborgarförslaget är det beklagligt att lägga en
hundrastgård i denna kulturhistoriska miljö. Vidare anser
förslagsställaren att hundrastgården kommer tillföra insyns- och
bullerproblematik mot de nya bostäderna på Alice Lyttkens Gata.
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Karta över området kring Kristinebergs slott.
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Förslagsställaren föreslår att det istället för hundrastgård ska byggas
en belyst naturfokuserad äventyrsstig för barn i olika åldrar. Enligt
medborgarförslaget bör det prioriteras lek på platsen då det enligt
förslagsställaren råder brist på lekplatser i området.
Hundrastgården föreslås istället placeras på höjden vid
Geijersvägen/Hjalmar Söderbergs Väg. Enligt medborgarförslaget
skulle detta skapa möjlighet för en större hundrastgård samt att detta
öde område aktiveras. Förslagsställaren menar att otryggheten finns
på gångvägen mellan Nordenflychtsvägen och Geijersvägen samt
sträckan Geijersvägen/Hjalmar Söderbergs Väg fram till viadukten
under Essingeleden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kungsholmens stadsdelsnämnd har under de senaste fem åren fått in
flera medborgarförslag om att det finns behov av en hundrastgård i
området Kristineberg/Hornsberg. Under åren har det också kommit
in synpunkter om att lösspringande hundar i områdets parker skapar
otrygghet, något som skulle kunna stävjas genom att erbjuda en
inhägnad hundrastgård. I ett svar på ett medborgarförslag som
behandlades på stadsdelsnämnden i november 2018 konstaterades
att naturmiljön kring Kristinebergshöjden skulle kunna passa för en
hundrastgård. Området har under lång tid varit utpekat för
exploatering men planerna har med anledning av bland annat
bullerproblematik och skyddsvärda ekar legat still i många år.1 På
grund av att området är tänkt att bebyggas har det inte heller varit
föremål för parkinvesteringar, men förvaltningen har under de
senaste åren upplevt att insatser behövs för att området ska bli
tryggare och trivsammare.
När stadsdelsnämnden fattade beslut om svar på medborgarförslaget
från 2018 som nämns ovan, fick förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga en tillfällig hundrastgård i området kring
Kristinebergshöjden i väntan på eventuell ny bebyggelse.
Ambitionen skulle emellertid vara att hitta en plats för hundrastgård
som skulle kunna bli permanent och integreras med
stadsutvecklingsplanerna.
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Trygghetsansökan
I samband med att stadsdelsnämnden tog fram sin verksamhetsplan
för 2020 lämnade förvaltningen in en ansökan om trygghetsmedel
för att anlägga en hundrastgård i området kring
Kristinebergshöjden. Detta för att aktivera en enslig plats som
Mer information om de olika stadsutvecklingsprojekten på Västra Kungsholmen
finns här: https://vaxer.stockholm/omraden/vastra-kungsholmen
1

Tjänsteutlåtande
Dnr KUNG 2020/389
Sida 4 (7)

präglats av otrygghet genom otrevliga tillhåll och periodvis olagliga
övernattningar. Förvaltningen har under de senaste åren, i samråd
med polisen, gjort röjnings- och saneringsåtgärder på platsen, men
bedömer att ytterligare åtgärder behövs. Kommunpolisen har
bekräftat att särskilda trygghetshöjande åtgärder är efterfrågade.
Förvaltningens bedömning i trygghetsansökan är att en
hundrastgård kan bli en mötesplats som kan bidra till mer social
kontroll på platsen genom att fler personer vistas där under lite
längre tid. Genom att tillskapa belysning och tillgängliga gångvägar
till platsen ökar också möjligheten för alla att nyttja området året
runt.
Trygghetsansökan beviljades av kommunstyrelsens trygghetsutskott
i juni 2020.
Hundrastgårdens placering och utformning
Förvaltningen har i sin ansökan om trygghetsmedel pekat ut en plats
för hundrastgård i utkanten av Kristinebergshöjden en bit upp från
Kristinebergs Slottsväg.

Hundrastgårdens tänkta placering är markerad med röd ruta. Längst ner i bilden
syns bostadshuset mot Alice Lyttkens Gata (fastigheten Krillans Krog).
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Platsen ligger inom ett föreslaget planområde som innefattar
bostäder intill Kristinebergs slottspark. Förvaltningen har under
våren 2020 stämt av hundrastgårdens placering med
exploateringskontoret som är positiva till idén då detaljplanearbetet
för dessa bostäder är pausad och tidplanen är mycket osäker.
Anläggandet av hundrastgården innebär att cirka 500 kvm
markbereds, hägnas in och förses med grind. I samarbete med
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trafikkontoret installeras belysning längs gångvägen upp till
hundrastgården och runt om den. Även själva gångvägen förbättras.
Hundrastgårdens är tänkt att anläggas på cirka 60 meters avstånd
från bostadshuset på Alice Lyttkens Gata. Hundrastgården ligger en
bit in från gatan och upp i naturmarken för att inte störa dem i direkt
närhet. Samtidigt vill förvaltningen att hundrastgården ska vara
tillgänglig även för dem som har lite svårare att ta sig fram och vill
därför inte placera den alltför långt upp på höjden. Platsen är också
någorlunda plan och innehåller inga bergknallar vilket underlättar
för anläggningen.
Enligt Kungsholmens parkplan är Kristinebergshöjden en del av
Kristinebergs Slottspark. Platsen där hundrastgården är tänkt att
ligga utgörs av naturmark. Förvaltningen har i syfte att behålla
grönskan även om en del sly och ett par döda träd kommer att tas
bort. Förvaltningen kommer jobba vidare med växligheten som
finns och spara sådant som kan växa på sig och bli en bra grund till
en fin naturmarksyta. På sikt ser förvaltning även att stadsodling
skulle kunna erbjudas intill hundrastgården, om intresse finns hos
allmänheten.
I samband med att trygghetsansökan skulle lämnas in hade
förvaltningen kontakt med miljöförvaltningen för att stämma av
rastgårdens föreslagna placering i förhållande till bostäderna vid
Alice Lyttkens Gata. Miljöförvaltningen ansåg då inte att föreslagen
placering var för nära bostäderna men föreslog att
stadsdelsförvaltningen skulle behålla växtlighet runt hundrastgården
för att skärma eventuell insyn och ljud samt att förhållningsregler
bör sättas upp. Förvaltningen avser att vid hundrastgården ha en
skylt med trivselregler som bland annat innefattar att visa hänsyn
till närboende och andra som besöker området.
Arbetet med att anlägga hundrastgården är påbörjat i enlighet med
den tidplan som presenterades i ansökan om trygghetsmedel.
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Alternativa placeringar
Förvaltningen har diskuterat olika alternativa platser för en
hundrastgård i området Kristineberg och Hornsberg. I stadens
parker ska en rad aktiviteter och intressen samsas. Det är en
utmaning då innerstaden har få grönytor som ska möta många olika
målgruppers behov. Platserna för hundrastning är en av flera
aktivitetsytor som förvaltningen erbjuder. Enligt förvaltningen bör
hundrastgårdar lokaliseras och utformas på ett sådant sätt att de inte
stör parkernas och grönområdenas övriga funktioner och karaktärer.
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Förvaltningen har sett över möjligheterna för en hundrastgård i
andra parker i Kristineberg och Hornsberg, men anser att de redan
innehåller en mängd aktivitetsytor som används intensivt och de
öppna gräsytor som finns värnar förvaltningen till förmån för
picknick och spontan lek. Området kring Kristinebergshöjden
däremot, behöver åtgärder och där finns idag inga andra anlagda
parkfunktioner.
Förvaltningen har också diskuterat alternativa platser inom
Kristinebergshöjden. Förvaltningen har bland annat träffat
förslagsställaren på plats och haft en diskussion om andra möjliga
placeringar. Efter noga övervägande landade förvaltningen i att vald
plats är mest lämpad, bland annat med anledning av att platsen har
relativt god tillgänglighet samtidigt som den inte ligger alltför nära
bostäder, skolan och ytor som används till annat. Förvaltningen har
också behövt förhålla sig till de byggplaner som finns i området,
trots att de är osäkra, och i dialog med exploateringskontoret under
våren 2020 ansågs föreslagen plats mest lämpad.
Enligt förvaltningen är även andra ytor på Kristinebergshöjden
eftersatta på grund av stillastående byggplaner. Sedan 2015 är
Kristinebergsmotet ombyggt till en mindre ytkrävande lösning
delvis för att frigöra mark för exploateringen som nu står still.
Rester av den gamla trafiklösningen ligger fortfarande kvar på
Kristinebergshöjden, vilket bidrar till känslan av att området är lite
bortglömt. Förvaltningen avser att ta med sig frågan om
trygghetsproblematiken i området till framtida diskussioner med
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.
I aktuellt medborgarförslag föreslås att hundrastgården placeras på
höjden vid Geijersvägen/Hjalmar Söderbergs Väg. Förvaltningen
anser att detta område ligger utanför det område som förvaltningen
erhållit trygghetsmedel för, vilket skulle kräva en ny ansökan.
Förvaltningen vill i sammanhanget framhålla att frågan om närhet
till bostäder är aktuell även på denna plats då det ligger bostäder
utmed Geijersvägen.
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Lekplatsbehov
Lekplatser och möjlighet till lek är något som stadsdelsnämnden
värnar i allra högsta grad och något som förvaltningen ständigt
arbetar med att förbättra och utveckla. Med stöd från Kungsholmens
parkplan delar förvaltningen dock inte förslagsställarens åsikt om
att aktuellt område är underförsörjt vad gäller lekplatser. Däremot
håller förvaltningen med om att de lekplatser som finns är mycket
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väl använda. De boende på Alice Lyttkens Gata och Hjalmar
Söderbergs Väg har inte bara Ugglelekplatsen i Kristinebergs
slottspark i sin närhet. De har också relativt nära till
Kristinebergsparkens lekplats vid Onkel Adams Väg och lekplatsen
i Fredhällparken. I föreslagen detaljplan för Hornsbergskvarteren
ingår den norra delen av Kristinebergshöjden och den planen
innefattar bland annat inslag av naturlek.2
Vidare anser förvaltningen att hundrastgården inte kommer hindra
andra från att vistas på Kristineberghöjden. Tvärtom ser
förvaltningen att tillgängligheten till området kommer öka för alla i
samband med att belysning installeras och gångvägar förbättras.
Kristinebergshöjden kommer även fortsättningsvis kunna användas
av barn och vuxna för lek och vistelse i naturmiljö. Hundrastgården
kommer utgöra en liten del av området.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen arbetar utifrån nämndens verksamhetsmål om att
parker och grönområden ska utvecklas för att skapa aktiviteter för
både pojkar och flickor, kvinnor och män. En aspekt av detta är att
parkerna rymmer en mångfald av upplevelser och aktiviteter.
Hundrastgårdar är en av många aktivitetsytor som skapar variation
och mångfald i parkerna. Det är också en typ av aktivitet som kan
befolka en plats som annars inte används så mycket, vilket kan ha
en trygghetsskapande effekt. Upplevelsen av trygghet är en viktig
förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett jämlikt och
jämställt liv och har stor betydelse för hur människor i staden
nyttjar parker och grönområden.

Ann-Christine Hansson
stadsdelsdirektör
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Mer information om Hornsbergskvarteren finns här:
https://vaxer.stockholm/projekt/hornsbergskvarteren/
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