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Upprustning av hundrastgården i

Skarpnäck!

104 unders kritter!

Som Skarpnäcksbo och hundägare, ser jag en rad
förbättringsmöjligheter för den hundrastgård som finns i Skarpnäck.
En hundrastgård, som besöks av många, många ggr per dag. Det är
en mötesplats för hundar och människor i närområdet.
En hundrastgård som tyvärr inte underhålls eller är upprustad på
tillfredsställande vis för ändamålet; att vara en säker form av
rekreationsplats.
Tillgängligheten behöver ses över.
Detta för att alla ska kunna ta del av denna plats. Rastgården måste

kunna nyttjas av rullstolsburna hundägare och hundägare som

använder rollator

Stängsel. Se över stängsel/staket. Bör vara högt samtidigt som det
går ända ner i marken Det försvårar rymningsförsök.
Idag är det ett inget robust staket runt gården och det är trasigt på
flera delar
Ingång Ingångar med sluss.
En grind utan sluss skapar stress när man har koppel, hjälpmedel, sin
och andras hundar att hålla reda på F arhqa situationer kan uppstå när
det inte finns sluss.
Idag är det enkla mindre robusta grindar med trasiga handtag, som
ibland inte går att stänga igen helt.
Miljön. Stimulans och berikning i hundrastgården, som tunnel, slalom
och hoppring
Idag finns inget sådant.
Täckbark, vissa delar av gården, bl.a. för att minska uppsamling
av vatten.
Vatten och jord blir till lera, under vinter blir större yta av gården
en isbana. Farligt för hundar och människor.
Platsen behöver dräneras med professionella metoder så att
dagvatten leds bort.
Idag är det jord, lera, oklipptgräs och dike.
Väderskyddskur, bänk/ar finns ej
Idag finns en liten kur som snart faller ihop, byggd av engagerade
hundägare.
Hundrastgårdar i andra stadsdelar har många av dessa åtgärder vi nu
vill se i Skarpnäcks hundrastgård

Varför är det viktigt?
Att ha hund kan ha en positiv effekt på människans fysiska och psykiska hälsa.
Det finns en rad forskningsprojekt inom detta område (human animal bond).

Att vi i Sverige har hundrastgårdar och hundområden att tillgå som hundägare är
fantastiskt, både för oss och för våra hundar.

Hundrastgården är en mötesplats, en form av rekreationsplats där hundar

får aktivera sig genom att bl.a. leka fritt med andra hundar och miljöträna.
En plats där människor lär känna varandra, skapar kontakter och lär av

varandra.

