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Lundaförslaget - Hundrastgård i Sofiaparken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

avslå lundaförslaget i enlighet med vad som framförs i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse, då det redan finns en hundrastgård inom rimligt avstånd och Sofiaparken är alltför liten för att
hysa en rastgård.

Sammanfattning

Ett lundaförslag har inkommit om anläggande av en hundrastgård i
Sofiaparken. Förslagsställaren saknar en plats nära sitt hem där han
och andra hundägare i området kan låta sina hundar springa lösa,
och tycker att en del av Sofiaparken vore lämplig som rastgård. Tekniska förvaltningen ställer sig avvisande till förslaget då parken trots
sin ringa storlek innehåller såväl förskola som lekplats och det skulle
bli väldigt lite fria ytor kvar i parken. Dessutom kan man förvänta sig
ökad besöksfrekvens i parken, och därmed ökad biltrafik om förslaget genomförs. Även närheten till förskolan och att parken omges av
bostäder kan vara ett problem.

Underlag för beslutet
•
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Bilagor - Hundrastgårdar på Norr respektive i Lunds kommun
Lundaförslag - Hundrastgård i Sofiaparken, inklusive bilagor

Ärendet

Ett lundaförslag har inkommit om anläggande av en hundrastgård i
Sofiaparken. Enligt förslagsställaren saknar såväl förslagsställaren
som många andra hundägare på Möllevången en rastgård där de kan
låta sina hundar springa lösa. Förslagsställaren anser att sydvästra
delen av parken skulle vara lämplig, i synnerhet som det redan finns
ett stängsel på de två sidor som vetter mot gatan.

Föredragning

Det finns ingen hundrastgård i Sofiaparkens omedelbara närhet. Den
närmaste finns i Borgareparken, cirka 700 meter åt nordost. Men
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Sofiaparken är en liten park om totalt drygt 9 000 kvadratmeter, inklusive förskolan. Då hela parken omges av träd- och buskridåer, så
skulle det bli väldigt lite öppna, ohägnade parkytor kvar. Hundrastgården skulle komma att helt dominera parkens sydvästra del och
därmed helt förändra parkens karaktär. Minst 30% av parken skulle
då utgöras av inhägnade ytor.

Sofiaparken har endast en tillfartsväg för biltrafik, och om förslaget
genomförs förväntas trafiken till och från parken öka. Ett ökat besökstryck kan också medföra ökat behov av skötselåtgärder. Närheten till förskola och bostäder är också ett problem. Enligt förslaget
skulle hundrastgården ligga intill förskolan, med bara en smal
gångstig emellan. Parken omges av bostäder på alla sidor, och även
om många av de boende, enligt förslagsställaren, är hundägare, så
finns det också många som inte har hund och som kanske störs av
hundskall och även lukt från hundlatrinkärlet varma dagar. Det är
viktigt att rastgårdarna förläggs på platser där så få som möjligt blir
störda.

Förutom den befintliga rastgården i Borgareparken planeras en
hundhage cirka en kilometer åt nordväst, norr om Sankt Hans
backar. En av fårhagarna kommer att tjänstgöra som hundrastplats
medan fåren hålls i den andra. De båda hagarna kommer att alternera som fårhage respektive hundrastplats. Avståndet 700 meter,
fågelvägen, till närmaste hundrastgård bedömer tekniska förvaltningen inte som orimligt långt. Från många bostäder i Lund, i synnerhet i centrum, är det en kilometer eller mer till närmaste rastplats.
Målet att det ska finnas minst en hundrastplats i varje stadsdel måste
anses vara väl tillgodosett i den aktuella stadsdelen, Norr, då det för
närvarande finns tre stycken. När den planerade hundhagen inom en
snar framtid är färdigställd kommer det alltså att finnas fyra.

Tekniska förvaltningen anser att förslaget inte är lämpligt och föreslår att det avslås.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Förslagets placering av hundrastgården är intill en förskola, med
endast en smal gång emellan. Denna placering bedömer förvaltningen som mindre lämplig.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
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