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Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en hundrastgård.
Den anlades 2013 i Solbergaskogen och är mycket uppskattad.
Stadsdelsförvaltningen anser att det kan vara lämpligt att inrätta en
hundrastgård även vid Sjöängen, men det får skjutas på framtiden
då en hundrastgård i Älvsjöskogen har högre prioritet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor, i pensionärsrådet samt i förvaltningsgruppen den 15 oktober 2015.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 27 augusti 2015 ett medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Det innehåller förslag om att anlägga en hundrastgård vid Sjöängen i stadsdelen Örby
slott. Förslagsställaren skriver:
Jag och många grannar med hund i Örby slott har länge pratat om
att det borde finnas en hundrastgård i närheten. Nere vid Sjöängen
finns det väldigt stor outnyttjad mark som skulle passa fint. Även
fotbollsplanen som är så stor och knappt används skulle vara en
lämplig plats. Solbergas rastgårdar ligger lite väl långt bort för oss
som bor här i Örby så det vore trevligt att få ett samlingsställe här,
där vi kan träffas med våra hundar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en hundrastgård.
Den anlades 2013 i Solbergaskogen och är mycket uppskattad.
Nästa hundrastgård som förvaltningen anlägger planeras till Älvsjöskogen. Det råder idag kopplingstvång i hela Älvsjöskogen, men
ändå är det många hundägare som låter sina hundar gå lösa där.
Eftersom Älvsjöskogen kommer att inrättas som naturreservat anser
förvaltningen att det är prioriterat att placera nästa hundrastgård där.
Naturreservatet utgör inte något hinder för att inrätta en hundrastgård i Älvsjöskogen.
Stadsdelsförvaltningen anser att det kan vara lämpligt att inrätta en
hundrastgård även vid Sjöängen, men det får skjutas på framtiden
då en hundrastgård i Älvsjöskogen har högre prioritet. Sjöängen
ingår även i programområdet Älvsjö-Örby där Stockholms stad
planerar för bebyggelse med 7000-10.000 nya bostäder. Våren 2016
planeras ett samråd för området och då kommer vi att kunna se hur
Sjöängen kan komma att påverkas och var det skulle kunna vara
lämpligt med en eventuell hundrastgård.
Bilagor
Önskemål om en hundrastgård vid Sjöängen, dnr 1.2.4.253-2015.
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