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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Hundrastgård i Rålambshovsparken medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att åtgärda de brister i
Konradsbergsparkens hundrastgård som påtalats av förslagsställarna samt
att bygga ut densamma med omkring 200 m2.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med
exploateringskontoret ta fram ett förslag till placering av en hundrastgård
inom stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag underskrivet av ett flertal hundägare inkom i mars 2011 till
Kungsholmens stadsdelsnämnd. De anser att den befintliga hundrastgården i
Konradsbergsparken har brister och föreslår att en ny hundrastgård anläggs invid
skateparken i Rålambshovsparken.
En hundrastgård nära skateparken bedömdes dock inte som lämpligt och förslaget
avslogs vid juni månads nämndsammanträde. Stadsdelsnämnden gav emellertid
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med förslagsställarna se över
möjligheten att ytterligare öka ytan för hundrastgården och att återkomma till
nämnden med reviderat beslutsunderlag.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag underskrivet av ett flertal hundägare inkom i mars 2011 till
Kungsholmens stadsdelsnämnd. Förslagsställarna belyste brister hos
Konradsbergsparkens hundrastgård och föreslog att en ny rastgård skulle anläggas
invid skateparken i Rålambshovsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 april att överlämna
förslaget till förvaltningen för beredning.
Vid nämndsammanträdet den 17 maj 2011 beslutade nämnden att besluta enligt
förvaltningens förslag att inte anlägga en ny hundrastgård i Rålambshovsparken.
Emellertid gav stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
förslagsställarna se över möjligheten att ytterligare öka ytan för hundrastgården i
Konradsbergsparken för att sedan att återkomma till nämnden med reviderat
beslutsunderlag.
Ärendet
Kungsholmens stadsdelsnämnd har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med förslagsställarna se över möjligheten att bygga ut
Konradsbergsparkens hundrastgård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen i norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen och förslagsställaren träffades på plats i Konradsbergs
hundrastgård den 19 juli 2011. Förslagsställaren har sett ett ökat tryck på
hundrastgården sedan inflyttningarna börjat inom Västra Kungsholmen och
befarar att trycket kommer att fortsätta att öka i takt med de kommande
inflyttningarna. Förslagsställarna är därför angelägna att en utbyggnad sker.
Konradsbergsparkens hundrastgård är idag ca 1100 m2 till ytan vilket i jämförelse
med andra hundrastgårdar i Stockholms innerstad måste anses som stort. Exempel
på andra gårdar är: St. Göransparken: 360 m2, Vasaparken: 680 m2 och
Humlegården: 1360 m2.
I stadens parker måste flera olika aktiviteter samsas och tillåtas få utrymme.
Konradsbergsparken fungerar som ett stillsammare alternativ till Rålambshovsparken och är mycket populär för andra aktiviteter såsom picknick, kubb- och
liknande spel, studier, avkoppling m.m. där parkens alla gräsytor tas i anspråk.
Rastgården ligger idag mycket diskret inpassad i parken och en dubblering av dess
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befintliga yta, vilket förslagsställarna efterfrågar, skulle påtagligt förändra parkens
gestaltning och minska utrymmet för andra aktiviteter.
Stadsdelsförvaltningen ser emellertid att en mindre utbyggnad om ca 200 m2 kan
göras utan att andra aktiviteter eller parkens gestaltning påtagligt förändras. Arean
motsvarar ca 18% av rastgårdens yta idag. Förvaltningen åtgärdar även de
funktionsmässiga brister som förslagsställarna påtalat.
Samtidigt anser stadsdelsförvaltningen att det ökade trycket på hundrastgården bör
tas på allvar. Synpunkter har också inkommit till förvaltningen från nyinflyttade
hundägare i Västra Kungsholmen som tycker att det är lång väg att gå till närmaste
hundrastgård. Förvaltningen menar därför att en ny hundrastgård bör planeras
inom stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.
Stadsdelsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utöka
hundrastgårdens yta med ca 200 m2 samt att åtgärda dess funktionsmässiga brister.
Vidare föreslås stadsdelsnämnden besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att i
dialog med exploateringskontoret ta fram ett förslag till placering av en
hundrastgård inom stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.
Bristerna som diskuterades vid mötet och som förvaltningen kommer att åtgärda är
följande. Grindens lås byts ut, området kring hundrastgårdens entré dräneras och
en yta innanför entrén grusas. Rastgårdens bänkar ses över och justeras i höjd och
en ny skräpkorg sätts upp. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 60.000
kronor och inryms inom budget 2011 för investeringar i småparker.
Bilaga
Medborgarförslaget
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