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Till
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Svar på medborgarförslag gällande
hundrastgård i Spångaområdet
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta medborgarförslaget
gällande en ny hundrastgård i Lunda.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Jonas Eliasson
Avdelningschef

Sammanfattning
Den 5 december 2018 inkom ett medborgarförslag gällande en ny
hundrastgård i Spångaområdet till Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning. I Lunda finns flera gräsytor som idag saknar
funktion, vilket enligt förslagsställaren skulle utgöra en bra plats för
en hundrastgård.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslag som
främjar en god stadsmiljö. Lundafälten är ett av Stockholms största
gravfältsområden med flera fornlämningar i form av skeppsformade
stensättningar, husgrunder och gravar. Stadsdelsförvaltningen
genomförde en utvärdering tillsammans med en landskapsarkeolog
av lämpliga platser för att undvika att fornlämningar påverkas
negativt av en etablering i området. Utifrån utvärderingen har ett
område identifierades som lämpligt för etablering av en
hundrastgård.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning planerar att genomföra
projektet under 2019 och anläggningen kommer att bekostas inom
förvaltningens budget för investeringar 2019.
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Bakgrund
Den 5 december 2018 inkom ett medborgarförslag gällande en ny
hundrastgård i Spångaområdet till Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Enligt förslagsställaren är Spånga inte ett hundvänligt område. I
Solhem och närbelägna områden finns ingen hundrastgård inom
gångavstånd. I Lunda finns flera gräsytor som idag saknar funktion,
vilket enligt förslagsställaren skulle utgöra en bra plats för en
hundrastgård. Val av plats föreslås intill utegymmet alternativt
nedanför den lilla skogen, ovanför banvallen. Idag rör sig flera
hundägare i dessa områden och förslagsställaren tror därför att det
skulle uppskattas av många att få en hundrastgård till detta område.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för kansli och
kommunikation. Bedömning ur ett barnrättsperspektiv samt
jämställdhetsperspektiv har gjorts och förslag till beslut bedöms
vara neutralt.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslag som
främjar en god stadsmiljö. Idag finns det fem hundrastområden i
stadsdelsområdet belägna i Solhem, Sundby, Flysta, Bromsten och
Lunda. Hundrastområden är större, oftast belägna i skogsområden,
naturmarker där hundar får röra sig fritt utan att vara kopplade
under förutsättning att ägaren har uppsikt över sin hund.
Hundrastgårdar är mindre inhägnade och uppskyltade
rastplatsområden på oftast en gräs- eller grusyta där hundar får
släppas lösa. Idag finns det två hundrastgårdar i Spånga-Tensta, en i
nordvästra delen av Tenstadalen och en i Bromsten längs
Duvbovägen.
Lundafälten är ett av Stockholms största gravfältsområden med
flera fornlämningar i form av skeppsformade stensättningar,
husgrunder och gravar. Under sommaren och hösten 2018
genomfördes flera upprustningar i grönytorna, så som slyröjning
och borttag av markvegetation, på Lunda gravfältsområde i syfte att
just synliggöra dessa fornlämningar. Ingrepp i gravfältsområden
som skadar fornlämningar är inte tillåtet att göra vilket begränsar
möjliga anläggningsytor för en hundrastgård i Lunda.
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Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har därför utrett möjliga platser
i samverkan med landskapsarkeolog.
Innanför den grönmarkerade ytan har stadsdelsförvaltningen
identifierat ett område som är lämpligt för etablering av en
hundrastgård (figur 1). Hundrastgården ska etableras innanför
markerad yta och ej uppta hela arealen.

Figur 1. Figuren visar Lunda gravfältsområde. De röda ytorna är
gravfältsområden med identifierade fornlämningar (RAÄ, 2019). Den gröna ytan
visar lämpligt område att etablera en hundrastgård innanför.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning planerar att genomföra
anläggning under 2019. Projektet omfattar en hundrastgård med
inhägnad, nya sittplatser samt ny belysning. Etableringen bekostas
inom förvaltningens budget för investeringar 2019.
Bilagor
1. Medborgarförslag om hundrastgård i Spångaområdet
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