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Hundrastgård i Bagarmossen
Svar på medborgarförslag och redovisning av uppdrag från
stadsdelsnämnden
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som redovisning
av uppdraget och svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka
var en hundrastgård skulle vara lämplig att inrätta i stadsdelen
Bagarmossen. Förvaltningen har även fått i uppdrag av nämnden att
bereda ett medborgarförslag om hundrastgård i Bagarmossen.
Förvaltningen håller med om att det saknas en hundrastgård i
Bagarmossen och har tittat närmare på ett antal tänkbara platser i
stadsdelen. Den plats som förvaltningen förespråkar är belägen
invid gång- och cykelvägen mellan Emågatan och Byälvsvägen (3).
Där finns idag stadsodling, höns och en linbana. Genom att slyröja
och stängsla in en del av denna plats skulle en hundrastgård i
centrala Bagarmossen kunna tillskapas. Finansieringen skulle kunna
ske genom att förvaltningen ansöker om trygghetsinvesteringsmedel
eller investeringsbudgeten för stadsmiljö.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-11-14 fick förvaltningen
i uppdrag att undersöka var en hundrastgård skulle vara lämplig att
inrätta i stadsdelen Bagarmossen. Uppdraget lämnades i samband
med att ett medborgarförslag om hundrastgård i Bagarmossen
behandlades. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag av
stadsdelsnämnden att undersöka möjligheterna till extern
finansiering av en hundrastgård.
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om hundrastgård i Bagarmossen.
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Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och har
behandlats i förvaltningsgrupp och i pensionärsrådet 2021-09-16.
Ärendet
I stadsdelsnämndens beslut i ärendet § 7 Hundrastgård i
Bagarmossen (SKA 2019/352) från november 2019 ges följande
uppdrag till förvaltningen:
1. Att undersöka var i stadsdelen en hundrastgård skulle vara
lämplig att inrätta.
2. Att undersöka möjligheterna till extern finansiering av en
hundrastgård.
I beslutet anförs vidare att det saknas hundrastgårdar i stadsdelen
och att stadsdelsnämnden under de senaste åren har mottagit ett
flertal medborgarförslag där medborgare efterfrågat just detta.
Därför efterfrågas att förvaltningen undersöker möjligheterna att
komplettera stadsdelen med en hundrastgård där medborgare med
hundar kan umgås tillsammans under kontrollerade former med låg
smitningsrisk. En hundrastgård skulle därmed innebära en ökad
säkerhet för hundarna och hundägare, men även för personer som är
hundrädda. En hundrastgård skulle bli en naturlig och
gemensamhetsskapande mötesplats som skulle bidra till en tryggare
och attraktivare närmiljö.
I det medborgarförslag som anmäldes till stadsdelsnämndens
sammanträde 2021-05-27 anförs att antalet hundar i området har
ökat under pandemin samt att nybyggnation medför att fler
människor flyttar till stadsdelen och att antalet hundägare därmed
också ökar. Förslagsställaren anser att det vore rimligt att en
hundrastgård inrättas i stadsdelen samt att det skulle uppskattas av
de hundägare som bor där.
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Synpunkter och förslag
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under de senaste åren fått in flera
medborgarförslag om att det finns behov av en hundrastgård i
stadsdelen Bagarmossen. Det har i samband med dessa även
inkommit förslag på tilltänkta platser som exempelvis Bergholms
bollplan och i närheten av Bagarmossens utegym. Bergholms
bollplan och flera andra platser som idag står tomma och skulle
lämpa sig för en hundrastgård ingår i områden där detaljplanearbete
pågår. Att anlägga hundrastgård i naturreservat innebär ett stort
ingrepp som förvaltningen inte förordar. Därtill behöver
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förvaltningen ta hänsyn till att hundrastgårdar bör vara placerade en
bit från bostadsbebyggelse eftersom hundskall kan uppnå höga
bullernivåer och anses vara störande.
Inhägnade hundrastgårdar finns främst i innerstaden där det råder
brist på naturmark som inrymmer hundrastområden. Det finns idag
7 hundrastområden i stadsdelsområdet, två i Hammarbyhöjden, tre i
Kärrtorp, ett på Nytorps gärde och ett i Bagarmossenskogen. Utöver
dessa finns det en hundrastgård på Skarpnäcksfältet samt en
hundrastgård i Nackareservatet nära Björkhagen.
Förvaltningen håller med om att det saknas en hundrastgård i
Bagarmossen och har tittat närmare på ett antal tänkbara platser i
stadsdelen. De platser som förvaltningen har undersökt är i slutet av
Nissastigen (1), utmed Sockenvägen (2) och invid gång- och
cykelvägen mellan Emågatan och Byälvsvägen (3). Se kartor nedan.
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Den utpekade platsen vid Nissastigen (1), ingår i detaljplanen för
entré Bagarmossen. Området är utpekat som otryggt och
förvaltningen anser att placering av en hundrastgård där skulle vara
ett positivt tillskott för området. Dock bedömer förvaltningen att det
inte är lämpligt att anlägga en hundrastgård på befintlig plats då den
kan behöva flyttas inom ett par år på grund av bostadsbyggnation.
Området invid Sockenvägen (2) är lättillgängligt och där planeras
ingen nybyggnation dock ligger det ett befintligt hundrastområde på
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andra sidan Sockenvägenvägen (Gränsberget) och platsen är inte
belägen nära Bagarmossens centrum.
Den föreslagna platsen invid gång- och cykelvägen mellan
Emågatan och Byälvsvägen (3) är den som förvaltningen
förespråkar. Där finns idag stadsodling, höns och en linbana.
Genom att slyröja och stängsla in en del av denna plats skulle en
hundrastgård i centrala Bagarmossen kunna tillskapas.
Förvaltningen föreslår, efter att ha varit i dialog med Bagisodlarna
som har hand om odlingarna och hönsen i området, att
hundrastgården placeras i den nordvästra delen av ”trekanten”.
Finansieringen skulle kunna ske genom att förvaltningen ansöker
om trygghetsinvesteringsmedel, om det inte är möjligt kan
hundrastgården finansieras ur investeringsbudgeten för stadsmiljö.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Bilagor
1. Medborgarförslaget
2. Protokollsutdrag beslut från nämnden 2019-11-14
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