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Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
cykelparkering och hundrastgård placeras i parken Bergsgruvan vid
Södra station. Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslaget att
tillföra området en cykelparkering med tanke på närheten till bland
annat Södra station. Förvaltningen anser däremot inte att den
föreslagna platsen är lämplig då den saknar tillgänglig förbindelse
med stationsentrén och busshållplatserna på Rosenlundsgatan.
Exploateringsnämnden har ett markanvisningsavtal med
Wallenstam AB som ger möjlighet att tillföra den aktuella platsen
hyresrätter och ett cykelgarage. Förvaltningen anser att ett
eventuellt beslut om att anlägga en cykelparkering i området bör
avvakta till dess att det är klarlagt huruvida ovanstående projekt
kommer att genomföras eller inte.
Förvaltningen anser att förslaget att anlägga en hundrastgård på
föreslagen plats inte är lämplig ur två aspekter. Dels skulle en
hundrastgård hamna för nära befintlig bebyggelse och därmed
riskera störningar hos boende samt riskera att komma i konflikt med
en eventuell ny bebyggelse i parken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden i samband med
tertialrapport 1 ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder
som innefattar anläggandet av en hundrastgård på parkytan vid
kvarteret Skjutsgossen, i nära anslutning Bergsgruvan.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
cykelparkering och en hundrastgård placeras i parken Bergsgruvan
vid Södra station. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 21 mars 2019 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga 1.
Ärendet
Medborgarförslaget innehåller två delförslag. Det ena delförslaget
innebär att en cykelparkering placeras i anslutning till en gångväg i
den västra delen av parken Bergsgruvan. Det andra delförslaget
innebär att en hundrastgård placeras strax öster om ovannämnda
gångväg då bollplanen i Bergsgruvan uppges används till
hundrastning. Förslag till placering av cykelparkering och
hundrastgård, samt bilder från platsen, finns i bilaga 2.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet, ungdomsrådet och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 maj 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslaget att tillföra området
en cykelparkering med tanke på närheten till bland annat Södra
station. Förvaltningen anser däremot inte att den föreslagna platsen
är lämplig då den saknar tillgänglig förbindelse med stationsentrén
och busshållplatserna på Rosenlundsgatan.
Exploateringsnämnden har ett markanvisningsavtal med
Wallenstam AB som ger möjlighet att tillföra den aktuella platsen
hyresrätter och ett cykelgarage. Förvaltningen anser att ett
eventuellt beslut om att anlägga en cykelparkering i området bör
avvakta till dess att det är klarlagt huruvida ovanstående projekt
kommer att genomföras eller inte.
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Förvaltningen har förståelse för att förslagsställaren lämnar förslag
på att en hundrastgård ska anläggas i området då det råder brist på
hundrastgårdar i denna del av stadsdelsområdet. De närmsta
hundrastgårdarna finns idag i Fatbursparken och i Tantolunden.
Förvaltningen anser däremot att föreslagen placering inte är lämplig
ur två aspekter. Dels skulle en hundrastgård hamna för nära
befintlig bebyggelse och därmed riskera störningar hos boende.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2019/537
Sida 3 (3)

Hundrastgården skulle dessutom riskera att komma i konflikt med
en eventuell ny bebyggelse i parken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden i samband med tertialrapport 1 ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder som
bland annat innefattar anläggandet av en hundrastgård på parkytan
vid kvarteret Skjutsgossen. Om sökta medel erhålls kan en
hundrastgård tillkomma i nära anslutning Bergsgruvan och därmed
bidra till att minska risken för att bollplanen används som
hundrastgård.
På kort sikt kan förvaltningen medverka till att minska problemet
med hundrastning på bollplanen genom att sätta upp
informationsskyltar i dess närhet med hänvisning till närmsta
hundrastgård.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Karta med förslag på placering av cykelparkering och
hundrastgård samt bilder från platsen.
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