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§6
Upprustning av Solberga hundrastgård
- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.327-2017
Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-22.
Beslutsgång

Ordförande Stefan Johansson (S) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (M) och (L)

Johan Nilsson med flera (M) och Anna Engelbert (L) anmälde ett
särskilt uttalande.
Att utöka andelen hundrastgårdar inom Älvsjös område ser vi som positivt. Men att
redan nu, utan större konsekvensanalys, peka ut Älvsjöskogen som lämplig plats för
en ny hundrastgård anser vi prematurt. Hänsyn till miljö, närområde och boende bör
vägas in vid anläggningen av en ny hundrastgård. Där av ser vi gärna att
förvaltningen får i uppdrag att utreda vart en hundrastgård skulle kunna ses som
mest lämplig.
Innan detta sker bör även skyltning och informationsmaterial till hundägare ses
över, så att det tydligt framgår att hundägaren har ett ansvar att hålla sin hund
kopplad.
Särskilt uttalande från (C)

Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande.
Centerpartiet delar förvaltningens förslag att det är Älvsjöskogen som måste
prioriteras när det gäller hundrastgårdar. Enligt Skötselplan för Älvsjöskogens
naturreservat, december 2015 ang. hundar i reservatet – Hundar måste vara
kopplade i naturreservatet. En hundrastgård är föreslagen att anläggas i reservatet.
Placeringen utreds av stadsdelsförvaltningen i samråd med miljöförvaltningen. Inför
inrättandet av en hundrastgård har tre alternativa platser bedömts lämpliga att utreda
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vidare. Nu återstår endast platsen vid Herr Göstas väg.
Det är tråkigt att majoriteten snålar med parkinvesteringsanslagen så att projekt
måste vänta i åratal innan de kan genomföras. Jämför P-platsen vid KorkskruvenMyrvägen som nu först öppnats efter mer än 2 år. Skall det dröja lika länge innan en
hundrastplats kommer till stånd?
Många människor upplever att det är otryggt att vara/promenera i Älvsjöskogen
p.g.a. alla lösspringande hundar. Inte minst den här årstiden stressas de vilda djuren
och deras nyfödda ungar även av hundarna. Man behöver inte vistas länge i skogen
för att åtskilliga hundar dyker upp med eller utan matte/husse i synhåll. Förmodligen
känner man inte till det kopplingstvång som gäller? Här måste förvaltningen
informera ytterligare och snarast se till att den planerade hundrastgården kommer till
stånd i Älvsjöskogens naturreservat.
Det är aldrig fel att ta del av och överväga t.ex. förslagsställarens förslag hur en
hundrastgård bör vara utformad när nya planeras.
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