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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om ett
nytt hundrastområde i Eriksdalslunden. Förslagsställaren föreslår ett
område precis söder om korsningen Rapsgatan-Vickergatan som
hundrastområde. Även området vid café Nyfiken Gul och
dansbanan som finns bredvid caféet, menar medborgaren är
lämpligt som hundrastområden.
På webbsidan om stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter visas
Södermalms hundrastområden på sidorna 50-54 i bilaga 9. Inom
stadsdelsområdet finns hundrastområden på Långholmen och
Reimersholme samt i Tantolunden, Eriksdalslunden och Fåfängan.
Under våren har förvaltningen tagit fram skyltar till varje
hundrastområde där en karta över respektive hundrastområde ingår
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Södermalms parker har begränsad tillgång på grönytor. Det är
många som skall ta del av de grönytor som finns. Förvaltningen
anser att de ytor som föreslås inte är lämpliga som
hundrastområden. Dessa två ytor tillhör de få öppna ytorna inom
Eriksdalslunden. Ytorna används i stor utsträckning av medborgare
för solbad och vistelse.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om ett
nytt hundrastområde i Eriksdalslunden. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträdet den 8 mars 2018 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
ärendet som bilaga 1.
Ärendet
Ärendet är en fortsättning på ett medborgarförslag om
hundrastgårdar för tikar som behandlades i stadsdelsnämnden 201802-01. I svaret till medborgarförslaget skrev stadsdelsförvaltningen
att medborgarförslaget inte borde genomföras eftersom Södermalms
parker har begränsad tillgång på grönytor och att det är många som
skall ta del av de grönytor som finns. Förvaltningen skrev också att
önskemålen om anpassning, och hur dessa hundrastgårdar skall
användas, är många och förutsättningarna att tillmötesgå alla
önskemål är begränsade.
Av detta medborgarförslag framgår i huvudsak följande. Det är
svårt att finna Eriksdalslundens hundrastområde. Förslagsställaren
föreslår därför ett annat område i Eriksdalslunden som
hundrastområde, precis söder om korsningen RapsgatanVickergatan. Även ett område i det förra medborgarförslaget anser
förslagsställaren fortfarande är aktuellt, vid café Nyfiken Gul och
dansbanan som finns bredvid caféet. I största allmänhet vill
förslagsställaren se fler hundrastområden inom stadsdelsområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och
ungdomsrådet den 4 juni och i förvaltningsgruppen samt rådet för
funktionshinderfrågor den 5 juni 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det är tråkigt att förslagsställaren inte funnit information om var
Eriksdalslundens hundrastområde är beläget. På webbsidan om
stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter visas Södermalms
hundrastområden på sidorna 50-54 i bilaga 9
(http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-ochdemokrati/Stadsovergripande-styrdokument/Allmanna-lokalaordningsforeskrifter-for-Stockholms-kommun-/).
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Inom stadsdelsområdet finns hundrastområden på Långholmen och
Reimersholme samt i Tantolunden, Eriksdalslunden och Fåfängan.
Under våren har förvaltningen tagit fram skyltar till varje
hundrastområde där en karta över respektive hundrastområde ingår,
se bilaga 4. Skyltarna har under maj och juni placerats vid en
central plats inom varje hundrastområde. I Eriksdalslundens
hundrastområde har skyltarna placerats vid de rosa kryssen i kartan
för området, se bilaga 4. Skyltarna ger hundägare information om
hundrastområdets utbredning samt vilka regler som gäller inom det.
Förslagsställarens förslag om nya hundrastområden vid RapsgatanVickergatan och vid Nyfiken Gul och dansbanan anser
förvaltningen inte är lämpliga. Dessa två ytor tillhör de få öppna
ytorna inom Eriksdalslunden. Ytorna används i stor utsträckning av
medborgare för solbad och vistelse.
Som svar på förslagsställarens önskemål om fler hundrastområden
inom stadsdelen hänvisar förvaltningen till det tidigare svaret om
hundrastgårdar för tikar: Södermalms parker har begränsad tillgång
på grönytor. Det är många som skall ta del av de grönytor som
finns. Inom stadsdelen finns idag fem hundrastområden och tio
hundrastgårdar.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar för tikar.
3. Medborgarförslag om hundrastgårdar för tikar.
4. Hundrastområden inom Södermalms stadsdelsförvaltning. De
lila kryssen i Eriksdalslundens hundrastområde visar var
informationsskyltar om området är placerade.
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