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Medborgarförslag gällande att ersätta den
hundrastgård som togs bort i samband med
byggandet av bostäder i Rosenlundsparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ersätta den hundrastgård som togs bort i samband med
byggandet av bostäder i Rosenlundsparken. I förslaget lämnas fyra
alternativa förslag till placeringar av hundrastgården: På gräsytorna
i allén från Ringvägen ner till Rosenlundsparken, i Blekingetäppan,
på en yta nedanför Eriksdalsskolan samt på en yta nedanför
Eriksdals bollplan.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar.
Behovet av att skapa nya eller ersätta tidigare hundrastgårdar
behöver dock vägas mot andra angelägna behov i parkerna inom
stadsdelsområdet. I dagsläget ser förvaltningen det som viktigt att
prioritera redan befintliga hundrastgårdar innan nya anläggs eller
ersätts.
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Med hänvisning till beslutet i ett tidigare medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård i närheten till Tideliusgatan,
”Medborgarförslag om hundrastgård i närheten av Tideliusgatan,
SÖD 2020/492”, anges att gräsytorna i allén från Ringvägen ner till
Rosenlundsparken och Blekingetäppan ligger mycket nära
befintliga bostäder varför det bör finnas en mer lämpad plats än de
som föreslås. Förvaltningen anser att nämndens beslut fortsatt bör
gälla.
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De i medborgarförslaget föreslagna platserna nedanför
Eriksdalsskolan och Eriksdals bollplan ligger, enligt förvaltningen,
utanför ovannämnda område där brist på hundrastgårdar råder samt
att dessa platser är i parker med värden som inte kan kombineras
med en hundrastgård.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ersätta den hundrastgård som togs bort i samband med
byggandet av bostäder i Rosenlundsparken. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 28 januari 2021 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 12 april 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget anges att det är många hundägare i området
vid Tideliusgatan som undrar när hundrastgården som togs bort i
Rosenlundsparken, i samband med byggandet av bostäder i parken,
ska ersättas.
I medborgarförslaget föreslås att den borttagna hundrastgården
åtminstone ersätts med en hundrastgård för mindre hundar i
närheten av Tideliusgatan, antingen längs med gräsytorna i allén
från Ringvägen ner till Rosenlundsparken, eller i Blekingetäppan.
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Förslagsställaren uppger att hen är införstådd med att hänsyn måste
tas till närboende och andra parkbesökare i det fallet att en
hundrastgård anläggs i allén mellan Ringvägen och
Rosenlundsparken. Förslagsställaren menar dock att området redan
idag till största delen används för hundrastning varför en
hundrastgård på denna plats inte skulle innebära någon större
skillnad för närboende från dagens situation. Enligt förslagsställaren
utgör dessutom området i första hand en passageyta för cyklister
och gångtrafikanter.
Förutom ovan beskrivna platser anges i medborgarförslaget
ytterligare alternativa platser som skulle kunna förses med en
hundrastgård som ersättning för den som tidigare fanns i
Rosenlundsparken. Parkerna, som förslagsställaren benämner,
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Nationaldagsparken1 och Simmeparken2, vilka är placerade
nedanför Eriksdalsskolan respektive Eriksdals bollplan, skulle
enligt förslagsställaren kunna förses med en hundrastgård.
Föreslagna platser visas på kartan i bilaga 2.
I medborgarförslaget beskrivs avslutningsvis att förslaget att
anlägga en hundrastgård i området inte innebär att en helt ny
hundrastgård anläggs utan att den är en ersättning för den som
försvann i Rosenlundsparken. Frågan om att ersätta den nu
borttagna hundrastgården i Rosenlundsparken bör, enligt
förslagsställaren, prioriteras.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltning uppskattar förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar.
Behovet av att skapa nya eller ersätta tidigare hundrastgårdar
behöver dock vägas mot andra angelägna behov i parkerna inom
stadsdelsområdet. I dagsläget ser förvaltningen det som viktigt att
prioritera redan befintliga hundrastgårdar innan nya anläggs eller
ersätts.
I ett tidigare medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i
närheten till Tideliusgatan, ”Medborgarförslag om hundrastgård i
närheten av Tideliusgatan, SÖD 2020/492”, beslutade
stadsdelsnämnden i samband med nämndsammanträdet den 26
november 2020 att: ”De hundrastgårdar som finns inom
stadsdelsområdet ligger ofta vid sidan av eller i periferin av en park
för att inte störa närboende och andra parkbesökare. De i
medborgarförslaget två föreslagna platserna3 ligger mycket nära
befintliga bostäder varför förvaltningen anser att det bör finnas en
mer lämpad plats än de som föreslås. Enligt förvaltningen kan en
plats för hundrastgård sökas i området Tjurbergsparken
Eriksdalsskolan-Rosenlundsparken-Södermalmsallén där det idag
råder brist på hundrastgårdar”. Förvaltningen anser att nämndens
beslut fortsatt bör gälla.
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De i medborgarförslaget föreslagna platserna nedanför
Eriksdalsskolan och Eriksdals bollplan ligger, enligt förvaltningen,
utanför ovannämnda område där brist på hundrastgårdar råder.

I Parkplan Södermalm, benämns parken Rackarbacken.
I Parkplan Södermalm, benämns parken Eriksdalslunden.
3 De två platserna utgör samma platser som är aktuella i detta medborgarförslag,
dvs allén mellan Ringvägen och Rosenlundsparken samt Blekingetäppan.
1
2
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Förvaltningen anser därutöver att det inte är lämpligt att anlägga en
hundrastgård nedanför Eriksdalsskolan, i Rackarbacken, utifrån vad
som anges i Parkplan Södermalm. I parkplanen anges att
utsiktsplatserna i parken och det vackra gröna parkrummet ska
bevaras och att parkens karaktär av vackert parkrum med öppet
grönt golv och fina stora träd ska vårdas.
Den föreslagna ytan nedanför Eriksdals bollplan, i Eriksdalslunden,
är en populär yta för solning under sommarhalvåret varför
förvaltningen inte heller anser att denna yta är lämplig för en
hundrastgård.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Kompletterande karta med föreslagna ytor för hundrastgård
nedanför Eriksdalsskolan och nedanför Eriksdals bollplan.
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