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Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand, förslag till
placering
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand
godkänns och utredningen lämnas vidare till
kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag
för mindre investeringar, enligt bilaga 3.
Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf. Kommundirektör
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KSM2021-1099.280

Charlotta Klinth
Tf. Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen gavs under
hållbarhetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda
placering och ta fram underlag för anordnande av hundrastgård i Östra delarna
av Tyresö. Detta gjordes efter ett Tyresöinitiativ om en hundrastgård i Tyresö
Strand. Placeringen som föreslogs i framtagen förstudie fick kritik av
närboende vid ett dialogmöte och ett nytt platsförslag har därför tagits fram (se
karta). Föreslagen plats ligger på ängen öster om Hästhagens förskola, som
därför blivit involverade i processen. Förskolans synpunkter har inarbetats i
förslaget.
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Förslag till placering av hundrastgård inom rödmarkerad yta.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö finns två hundrastgårdar, en längs Wättinge gårdsväg och en i
Sofieberg. Hundrastgård saknas i östra delarna av kommunen. Ett
Tyresöinitiativ inkom år 2020 om anläggande av en hundrastgård i området
kring Tyresö strand. Samhällsbyggnadskontoret gavs på Hållbarhetsutskottet
2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för
anordnande av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö.
I förstudien för hundrastgård i Tyresö strand föreslogs en placering mellan De
la Gardies gränd och Målarprinsens väg (se bilaga 1). En dialog med närboende
genomfördes 2021-12-20 och det framkom att den föreslagna platsen inte
upplevdes lämplig för hundrastgård. En ny utredning för placering av
hundrastgården har därför utförts. Föreslagen plats är på ängen öster om
Hästhagens förskola längs Tyresövägen (se karta). Synpunkter på förslaget har
inhämtats från Hästhagens förskola och förslaget har tagit hänsyn till dessa.
Synpunkter från förskolan var bland annat en oro om att skall från hundar ska
störa deras verksamhet. De önskar ett ordentligt staket runt hundrastgården
och att förskolans staket ses över och förbättras för att minska
störningsmoment (både visuellt och bullermässigt). För att tillmötesgå
förskolans synpunkter och önskemål placeras hundrastgården minst 10 meter
från förskolans fastighetsgräns. Förskolans staket förstärks vid behov med
växtlighet för att minska eventuell störning från hundrastgården.
Förhoppningen är att hundrastgårdens placering också ska bidra till ökad
trygghet längs gång- och cykelbanan och minskad förekomst av skadegörelse
på förskolan.
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Förslag till placering av hundrastgård inom grönmarkerad yta.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför investeringskostnader (inklusive projektering) och
driftkostnader, enligt bilaga 3. Kostnaderna är baserade på tidigare kostnader
för hundrastgårdarna i Sofieberg och Wättinge. Förslaget till beslut föreslås
finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar.
Prövning av barnets bästa

Förslaget bedöms ha liten påverkan på barn och därför har en enkel prövning
av barnets bästa genomförts (se bilaga 2).

Bilagor
Bilaga 1. Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand
Bilaga 2. Enkel prövning av barnets bästa _hundrastgård Tyresö Strand
Bilaga 3. Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö
strand KSM2021-1099.280_sekretess. Sekretessbelagd.

