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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag på hundrastområden i Spånga-Tensta
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelnämnden fattar beslut om att inrätta de föreslagna
hundrastområdena samt den föreslagna hundrastgården.

Christina Heglert
Tf stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att föreslå
hundrastområden i Spånga och Tensta och även undersöka
förutsättningarna för något eller några hundrastgårdar.
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden (sammanträdet den 22
maj 2014) att komma med ”ett genomarbetat och förankrat förslag
på hundrastområden i såväl Gamla Spånga som Tensta-Hjulsta och
att i samband med detta undersöka förutsättningarna för något eller
några inhägnade rastområden i stadsdelen”.
Förvaltningen har tittat på några områden som skulle passa som
hundrastområden i stadsdelen. En hundrastplats är ett friare
rastområde som inte är inhägnat. Där får hunden springa lös under
förutsättning att du har den under uppsikt och att den kommer när
du kallar på den. Hundägaren är alltid ansvarig för den skada som
hunden kan vålla. Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska
hundägare ha särskild tillsyn över sin hund ute i naturen för att inte
störa de vilda djur som har ungar.

Nedan är förslag på områden som skulle passa som hundrastplatser.
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Dessa områden är små skogsområden som ligger ganska jämnt
utspridda i stadsdelen och som idag används av hundägare.
Hundrastgård är ett mindre inhägnat och skyltat rastområde för
hundar på gräs- eller grusyta där hundar kan släppas lösa.
Stadsdelsnämnden har fått flera önskemål under senare år från
medborgare om att anlägga hundrastgårdar i stadsdelen.
Förvaltningen har inväntat framtagande av riktlinjer för
hundrastgårdar som trafikkontoret har tagit fram. Dessa kom i april
men var mer av allmän karaktär.
Förvaltningen föreslår att en hundrastgård anläggs på fältet mellan
Spånga och Tensta som båda bostadsområdena har möjlighet att ta
sig till.
Förvaltningen kommer att utvärdera hur välbesökt rastgården är,
hur väl det fungerar och hur mycket det kostar att driva. Utifrån
utvärderingen kan nämnden sen ta ställning till om fler rastgårdar
ska anläggas i stadsdelen.
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Andra stadsdelsförvaltningar som beslutat om att anlägga
hundrastgårdar har redovisat anläggningskostnader för detta mellan
100 tkr och 250 tkr beroende på storlek och markförhållanden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.
Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelnämnden fattar beslut om
att inrätta de föreslagna hundrastområdena samt den föreslagna
hundrastgården.
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