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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag angående uppdelning
av hundrastgård
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på
medborgarförslaget.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
tf. avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående uppdelning av hundrastgården i
Bromsten har inkommit. Förvaltningen besvarar förslagen i
nedanstående tjänsteutlåtande.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd. Förslaget berör en nyligen anlagd hundrastgård
längs Duvbovägen i Bromsten. Förslagsställaren vill att en del av
rastgården avgränsas med staket för att kunna nyttjas av valpar, små
hundar och löptikar.
Vidare påpekar skribenten att det finns behov av:
täta intervall på gräsklippningen för att minska risken för fästingar,
en bänk att sitta på, en latrintunna, sluss för säker in- och utpassage
och att mellanrummet mellan staket och mark behöver tätas för att
inte små hundar ska kunna slinka ut.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av strategiska staben.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av medborgarförslaget och kan
konstatera att den tvingas prioritera bland många förslag och behov.
I dessa prioriteringar är driftaspekter av olika anläggningar en
central del där den långsiktiga driftekonomin prioriteras. Med
anledning av detta är det inte lämpligt att avgränsa delar av gården
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då detta skulle försvåra gräsklippningen. Av samma anledning
skulle en sluss för in- och utpassage göra det svårare att ta in en
gräsklippare i rastgården. Problemet med säker in- och utpassage
går dessutom att lösa genom att hålla hundar kopplade.
Vidare kan förvaltningen konstatera att en bänk till hundrastgården
är beställd och att en tunna för hundlatrin redan finns på platsen.
Gräsklippning inom hundrastgården ingår i förvaltningens
driftentreprenad och följer därmed samma klippningsintervall som
övriga park- och grönytor.
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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