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Medborgarförslag om hundrastgård på östra
Södermalm, söder om det västliga brofästet av
Danviksbron
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
hundrastgård anläggs på östra Södermalm, på en yta söder om det
västliga brofästet av Danviksbron. I medborgarförslaget beskrivs att
de befintliga hundrastgårdar som finns på östra Södermalm inte
räcker till och att det dagligen uppstår problem med att hundägare
släpper sina hundar lösa i bland annat Mandelparken och i Anna
Lindhs park. Med anledning av beskrivningen ovan föreslås därmed
att en mindre hundrastgård med gräs och några stenar för hundar att
leka med anläggs på den aktuella ytan vid Danviksbron som, enligt
förslagsställaren, inte kan användas till något annat.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt
då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig
användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla en hundrastgård
är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför
stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.
Därutöver kan förvaltningen konstatera att det finns ett
hundrastområde drygt 100 meter från den aktuella platsen, vid
Fåfängan. Inom ett inte alltför långt avstånd från platsen finns
dessutom en stor hundrastgård i Vitabergsparken.
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Förvaltningen konstaterar med hänvisning till beskrivningen ovan,
att förslaget att anlägga en hundrastgård på den aktuella platsen inte
är möjlig då stadsdelsnämnden saknar rådighet över ytan.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
hundrastgård anläggs på östra Södermalm, på en yta söder om det
västliga brofästet av Danviksbron. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 17 juni 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Karta med placering av
den föreslagna hundrastgården bifogas som bilaga 2.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 11 oktober 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 12 oktober 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att en hundrastgård anläggs på östra
Södermalm, på en yta söder om det västliga brofästet av
Danviksbron. Den aktuella ytan är, enligt förslagsställaren, skräpig
och oanvänd och ligger i trafikstört område och kan därmed inte
utnyttjas till något annat.
Som motivering till förslaget anges att det finns många hundar i
kvarteren kring Barnängen, östra Sofia och Norra
Hammarbyhamnen samt att det kommer att tillkomma fler hundar
då kvarteret Persikan är färdigbyggt.
Enligt förslagsställaren räcker de befintliga hundrastgårdarna på
östra Södermalm inte till och det uppstår dagligen problem med att
hundägare släpper sina hundar lösa i bland annat Mandelparken och
i Anna Lindhs park.
Med anledning av beskrivningen ovan föreslås därmed att en
mindre hundrastgård med gräs och några stenar för hundar att leka
med anläggs på den aktuella ytan vid Danviksbron som, enligt
förslagsställaren, inte kan användas till något annat.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt
då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig
användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla en hundrastgård
är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför
stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.
Därutöver kan förvaltningen konstatera att det finns ett
hundrastområde drygt 100 meter från den aktuella platsen, vid
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Fåfängan. Inom ett inte alltför långt avstånd från platsen finns
dessutom en stor hundrastgård i Vitabergsparken.
Förvaltningen konstaterar med hänvisning till beskrivningen ovan,
att förslaget att anlägga en hundrastgård på den aktuella platsen inte
är möjlig då stadsdelsnämnden saknar rådighet över ytan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Karta med placering av den föreslagna hundrastgården.
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