1 (2)
2021-03-01
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2020/275

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Hundrastgård nära Finntorp,
Ekudden och Järla sjö
Inkom den 2 november 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget. De kommunala gräsytor som finns i området
behöver användas vid byggandet av Nacka stad. Medborgarförslaget är därmed hanterat.
Sammanfattning av ärendet
En hundrastgård föreslås anläggas på en gräsyta i Järla sjö, Ekudden eller Finntorp.
De byggprojekt som snart startar i området kommer behöva de kommunala gräsytor som
finns för upplag och marken i Järla sjö ägs och förvaltas av en samfällighetsförening.
Övriga ytor i närområdet är för kuperade eller otillgängliga för att uppfylla behoven i
förslagen.
Det finns idag hundrastgårdar på fyra platser på Sicklaön, Långsjön, Nyckelviken,
Henriksdalsberget och vid Saltsjöqvarn. När områdena i centrala Sickla förtätas kan det
finnas behov för ytterligare en hundrastgård och kommunen tar med sig förslaget in i
planerna för stadsbyggandet.
Förslagen i medborgarförslaget
En hundrastgård föreslås anläggas på en gräsyta i Järla sjö, Ekudden eller Finntorp. De
som finns vid Långsjön och Hammarby upplevs som långt att ta sig till. Enligt förslaget
är en möjlig plats, för en temporär hundrastgård innan byggnationerna börjar, gräsytan i
Kyrkviken.
Enhetens utredning och bedömning
De gräsytor som finns i anslutning till Kyrkviken och Finntorpsbron behövas för upplag
i samband med anläggande av dagvattenpark och brorenovering det närmaste åren.
Övriga kommunala ytor i närområdet anses vara för kuperade eller otillgängliga för att
uppfylla behoven i förslaget och området Järla sjö ägs och förvaltas av en
samfällighetsförening
Kommunen tog 2013 fram en utredning kring hundrastgårdar. Där kartlades befintliga
anläggningar samt förslag på nya lämpliga platser där behovet ansågs vara som högst.
De hundrastgårdar som då föreslogs har byggts ut och på Sicklaön finns nu
hundrastgårdar på fyra platser, Långsjön, Nyckelviken, Henriksdalsberget och
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Hospitalsparken i Saltsjöqvarn. I och med att områdena i centrala Sickla ska förtätas kan
det finnas behov för ytterligare en hundrastgård i framtiden och kommunen tar därför
med sig förslaget in i planerna för stadsbyggandet.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
Bilaga Medborgarförslag

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Mariana Becker
Parkförvaltare
Enheten för drift offentlig utemiljö

