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Till
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Hundrastgård i Bromsten, Branddammsparken
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna SpångaTensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som återkoppling på
medborgarförslaget.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Boende i Bromsten lade den 13 februari 2017 fram ett
medborgarförslag om att ordna en hundrastgård och skyltanvisning i
Branddammsparken i Bromsten. Detta med anledning av den
problematik som förekommer med att hundbajs och hundbajspåsar
lämnas kvar på parkmarken. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
föreslog att platsens lämplighet för en hundrastgård skulle
undersökas vidare innan beslut. På nämndsammanträdet den 30
mars 2017 ställde sig nämnden bakom förvaltningens förslag. Den
10 april 2017 inkom medborgarna med en komplettering till
medborgarförslaget om att installera en skräpkorg i parkens södra
del där människor brukar ha picknick.
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Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tillsammans med en
landskapsarkitekt från trafikkontoret analyserat platsens lämplighet
för en hundrastgård. Utifrån platsens förutsättningar och storlek
bedömdes det inte vara lämpligt att etablera en hundrastgård i
parkens nordliga del. En hundrastgård i Branddammsparken går
även emot antagen parkplan för Spånga. Stadsdelsförvaltningen har
även analyserat närliggande grönytor om dessa skulle kunna vara
lämpliga för en hundrastgård och därmed vara en lösning på
problematiken. Grönytorna bedömdes dock inte lämpliga för
ändamålet. För att minska problematiken planerar förvaltningen att
beställa en hundlatrin. Vid behov kan parken kompletteras med
ytterligare skyltning. Stadsdelsförvaltningen har redan installerat en
till skräpkorg i parkens södra del och därmed tillmötesgått det
kompletterande medborgarförslaget.
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Bakgrund
Boende i Bromsten lade den 13 februari 2017 fram ett
medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att ordna en
hundrastgård och skyltanvisning i Branddammsparken i Bromsten.
Detta med anledning av den problematik som förekommer med att
hundbajs och hundbajspåsar lämnas kvar på parkmarken.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslog att platsens lämplighet
för en hundrastgård skulle undersökas vidare innan beslut.
På nämndsammanträdet den 30 mars 2017 ställde sig nämnden
bakom förvaltningens förslag.
Den 10 april 2017 inkom medborgarna med en komplettering till
medborgarförslaget om att installera en skräpkorg i parkens södra
del där människor brukar ha picknick.
Ärendet
Detta ärende är en återkoppling på medborgarförslaget samt
kompletteringen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsdelsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tillsammans med en
landskapsarkitekt från trafikkontoret gjort platsbesök i
Branddammsparken och analyserat platsens lämplighet för en
hundrastgård. Utifrån platsens förutsättningar och storlek bedöms
det inte vara lämpligt att etablera en hundrastgård i parken. Då en
hundrastgård bör ha inhägnader, olika markutrustning samt vara
tillgänglig för alla skulle en hundrastgård på den föreslagna ytan bli
för liten och trång. En hundrastgård i Branddammsparken går även
emot antagen parkplan för Spånga, enligt vilken parken ska
utvecklas med spontana lekmöjligheter och sittplatser.
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Stadsdelsförvaltningen har analyserat närliggande grönytor om
dessa skulle kunna vara lämpliga för en hundrastgård och därmed
vara en lösning på den problematik som presenteras i
medborgarförslaget. Grönytorna var dock små, hade inte
förutsättningarna för en hundrastgård eller utgjordes av trädbevuxen
naturmark och var därmed inte lämpliga. I närområdet i
Rissneskogen finns ett större hundrastområde, som är ett friare
rastområde utan inhägnad. Där får hundar springa lösa under
förutsättning att de är under uppsikt och att de kommer när det
kallas på dem.
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För att minska problematiken kopplat till hundrastning i
Branddammsparken planerar förvaltningen att komplettera parken
med en hundlatrin. Vid behov kan ytterligare skyltning sättas upp.
Stadsdelsförvaltningen har i våras installerat en till skräpkorg i
Branddammsparkens södra del och därmed tillmötesgått det
kompletterande medborgarförslaget.
Bilagor
1. Medborgarförslag
2. Komplettering till medborgarförslag
3. Sammanträdesprotokoll 16 maj 2017
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