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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag om åtgärder i
Branddammsparken i Bromstensområdet
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ditte Westin
Avdelningschef

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Boende i Bromsten har lämnat in ett medborgarförslag om att
undersöka möjligheterna att ordna en hundrastgård med tillhörande
skyltning i Branddammsparken i Bromsten. Detta för att pröva om
hundrastning och picknick samt lek i parken kan styras mot skilda
ytor. Stadsdelsnämnden beslutade den 30 mars 2017, § 36, att
stadsdelsförvaltningen ska bereda förslaget.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att utreda
huruvida en hundrastgård kan etableras i Branddammsparken.
Anledningen är att den hundrastgård som i dagsläget finns cirka 90
meter från Branddammsparken vid Duvbovägen kan komma att
försvinna i samband med utbyggnaden av Bromstensstaden.
Innan beslut fattas om en eventuell etablering av hundrastgård i
Branddammsparken bör platsens lämplighet undersökas vidare
avseende Branddammsparkens storlek, förutsättningar för en god
fysisk utformning, kostnader för etablering och drift av en
hundrastgård samt vilka konsekvenser en etablering av en
hundrastgård innebär.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
16304 Spånga
sandra.wetterstrand@stockholm.se
stockholm.se

Om Branddammsparken visar sig olämplig för etablering av
hundrastgård, utifrån ovannämnda punkter, så föreslår
stadsdelsförvaltningen att andra möjliga ytor för hundrastgård i
Bromsten undersöks.
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Bakgrund
Boende i Bromsten har lagt fram ett medborgarförslag om att
undersöka möjligheterna att ordna en hundrastgård och
skyltanvisning i Branddammsparken i Bromsten.
Medborgarförslaget inkom till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
den 13 februari 2017.
Ärendet
Branddammsparken ligger nordost om korsningen mellan
Stridsbergavägen och Cervins väg. Parken är indelad i tre
delområden. Parkens olika delområden kan ses i
medborgarförslaget.
Det första delområdet består av en gräsyta utan träd. Detta
delområde används som en rastplats för områdets hundar och det
förekommer viss problematik med hundägare som inte plockar upp
efter sina hundar eller att hundavföringspåsar hittas i villors
soptunnor eller i buskage i närheten.
Det andra området består av ett kuperat buskage- och trädområde
som ger lekande barn klättermöjligheter.
Det tredje området består av en grönyta med äppelträd och
sittgrupper med bord. Detta delområde används regelbundet av
picknickgrupper och av barn som leker med boll.
Förslagsställarna föreslår att stadsdelsförvaltningen undersöker
möjligheterna att ordna en avgränsad mindre hundrastgård inom det
första delområdet. Detta för att pröva om delområdenas olika behov
kan styras mot skilda ytor. Lämplig skyltning bör också övervägas
så att delområdenas användning styrs upp enligt dessa intentioner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i avdelningen för Stadsdelsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att utreda
huruvida en hundrastgård kan etableras i Branddammsparken.
Anledningen är att den hundrastgård som i dagsläget finns cirka 90
meter från Branddammsparken vid Duvbovägen kan komma att
försvinna i och med utbyggnaden av Bromstensstaden.
Innan beslut fattas om en eventuell etablering av hundrastgård i
Branddammsparken bör platsens lämplighet undersökas vidare
avseende:
 Branddammsparkens storlek
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 Förutsättningar för en god fysisk utformning med exempelvis
stängsel, belysning, papperskorgar, parkbänkar, vegetation,
avrinning eller dränering, tillgänglighet och skyltning
 Kostnader för etablering och kostnader för drift
 Konsekvenser av etableringen, till exempel att det första
delområdets befintliga användning förstärks och hundar ges
möjlighet att springa fritt inom rastgården samtidigt som att
ytan inte längre kan användas för lek och spontant bollspel.
Om Branddammsparken visar sig olämplig för etablering av
hundrastgård utifrån ovannämnda punkter så föreslår
stadsdelsförvaltningen att andra möjliga ytor för hundrastgård i
Bromsten undersöks vidare.
Bilagor
1. Medborgarförslag till åtgärder i Branddammsparken i
Bromstensområdet.
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