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Upprustning av Solberga hundrastgård
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Eva Frykler
Elisabet Tullgren
Tillförordnad stadsdelsdirektör Avdelningschef
Sammanfattning
Förvaltningen bedömer att om det finns utrymme i årets
parkinvesteringsbudget att satsa på hundrastgårdar så ska
förvaltningen prioritera att bygga en hundrastgård i Älvsjöskogen.
Om det kommande år finns möjlighet till ytterligare satsningar på
hundrastgårdar, kommer förvaltningen att se över behovet av
upprustning och utveckling av hundrastgården i Solbergaskogen.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 14 december 2017 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning.
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Förslagsställaren önskar att förvaltningen rustar upp hundrastgården
i Solbergaskogen. Förslaget innehåller flera önskemål: slussar så att
hundar inte kan smita ut när någon går in, en mindre hage intill för
mindre hundar, hinder och tunnlar för hundarna samt ett vindskydd
för hundägarna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 12 april 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idag finns endast en hundrastgård inom Älvsjö stadsdelsområde och
det är Solbergaskogens hundrastgård.
Förvaltningen bedömer att om det finns utrymme i årets
parkinvesteringsbudget att satsa på ytterligare en hundrastgård så
ska en hundrastgård i Älvsjöskogen prioriteras. Anledningen att
Älvsjöskogen bör prioriteras är att den nu är ett naturreservat och att
det finns problem med lösa hundar, trots att det inte är tillåtet att ha
hundar okopplade i naturreservatet. Tidigare har förvaltningen
avslagit medborgarförslag om nya hundrastgårdar på Sjöängen och i
Långbro park, baserat på samma prioritering. Om det kommande år
finns utrymme för ytterligare satsningar på hundrastgårdar, efter ett
anläggande i Älvsjöskogen, kommer stadsdelsförvaltningen att se
över såväl upprustningsbehovet av hundrastgården i
Solbergaskogen, som lämpliga placeringar för nya hundrastgårdar,
utifrån de medborgarförslag som kommit in.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget,
utifrån nuvarande resurser och ovanstående prioriteringar.
Bilaga
Medborgarförslaget
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