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Medborgarförslag nr 29/20 | 9 - Använda en fårhage som
hundrastgård under vinterhalvåret

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inkommen till Österåkers kommun 2019-09-02 föreslås att en av de fyra

fårhagarna på Röllingby (backar) används som hundrastgård under den tiden som inga får går i

någon av hagarna.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 29/2019 medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensomxådet.

Medborgarförslaget berör Tekniska nämndens ansvarsområde gällande Ansvar för anläggande,

drift och underhåll av kommunala gator och Vägar, gång. Och cykelvägar, broar och tunnlar,

parker och grönytor, belysning och bryggplatser, kommunägda fastigheter samt trygghets- och

säkerhetsarbete.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga

planeringen av användningen av mark och vatten.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret

Beskrivning*
Österåker är en av det mest hundtäta kommunerna i Sverige. Det finns två mycket små
hundrastgårdar. Rastgårdarna är för små för hundar att springa och erbjuder inga
promenadmöjligheter för ägarna eller möjligheter att dra sig undan med sin hund. I Rosersberg
ñnns det en stor fárhage som används som hundrastgárd när inga får går där och den används
mycket Hitigt då man kan gå långa rundor med hunden lös.

Mitt förslag är att använda en av dom fyra hagarna på Röllingby som hundrastgárd under den tiden
som inga får går i någon av hagarna. En enkel lösning är att under denna tid montera en enkel
grind vid färisterna och ställa upp en skylt. Jag föreslår hagen närmast ishallen då denna består av
en blandning mellan öppen äng och två små skogsområden. Hagen har fem utgångar som behöver
stängas. Den är även enkel att gå runt om man inte vill vara bland lösa hundar. Hagen används
redan idag mycket av hundägare för träning och hundlek men det skulle vara bra om det kan göras
med vetskap om at det är tilllåtet att ta plats med sin hund.
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