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Tekniska nämnden

Svar på motion hundrastgårdar
Bakgrund

En motion ( diarienr. l 023-07 ) om att Örebro iliresJås att upprätta sex eller flera
hundrastgårdar i lämpliga miljöer. Se bilaga 1
Hist01fä.

Örebro har haft hundrastgårdal' tidigare. Ncrläggning av dem i mitten av 1980-talet berodde
både på sanitära som arbetsmiljöproblem. Se bilaga 2

NuUigc
Parkavdelningens svar baseras på tidigare erfal'enheter men också på erfarenhete1· från andra
konununer såsom Växsjö, Karlstad, Jönköping och Eskilstuna erfarenheter.
Förslag på svar till motion

•
•

•
•
•

Parkavdelningen foreslår att motionen avslås.
Hundägare som är intresserade av en hundrastpark ska ges möjlighet att gå samman och
bilda rorcning och därefter inkomma med en skriftlig intresseanmälan till konununen.
Föreningen ska ha skötselansvaret llir hundrastparken
Hundrastpal'ker ska förläggas i kommunens naturområden.
Kommunens parkavdelning avgör platsens lämplighet

Fö1·slag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämn<len beslutar att godkänna förvaltningens svar.
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Brev bör adresseras till föivaltningan - inte till tjänsteman.
Postadress
Box 33300

701 35 ÖRESRO
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Gatuadress
Abylundsgatan 8 A

FöNalfnlngens dla<lenr åberopas vld kommunikation
Telefon
019·212100
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019-211636
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ÖREBRO
Tekniska nämnden

Hundrastgårdar
Historik
Fram till mitten av 80-talet hade dåvarande Parkkontoret ansvar för 10 st hundrastgårdar både i
grus och finklippt gräsyta. Storleken varierade på rastgå1·darna men oftast i storleken 2-300 m2.
Park.kontoret utrnstade rastgårdarna med spade> sand och sopställ så hundägama kunde la och
kasta efter sig. Detta fungerade inte alltid så bra. Precis då som nu så fänns det hundägare som
inte b1ydde sig om att ta upp efter sin lumd och eftersom andra hundägare inte ville ta upp efter
andra hundar så bö1jnde problemen konuna. Hundägare klagade och var rädda för att sin hund
skulle ku1ma bli smittad när hundträck låg kvar. Våra gräsklippförare klagade för det yl'de
torkad hundträck nmt dem vid klippning som dom andades in. Med dessa klagomål i bagaget
så togs frågan upp om rastgårdarna skulle avvecklas. Miljökontol'et ansåg att rastgårdama var
en sanitär olägenhet och Parkkontoret hade sina arbetsmiljöproblem. Efter det så blev det ett
politiskt beslut om nedläggning av rastgårdarna och Parkkontoret bö1jade serva med
hundlatriner efter behov.
Nuläge

Jdag använder vissa hundägare våra inhägnade lekplatser samt vissa av KFÖ:s barnstugor
som även dom inhägnade som hundrastgård. Givetvis så tar dessa hundägare inte upp efter sin
hund utan bam blir nedsmutsade av hundträck.
De vanligaste önskemålen i dag är att Örebro borde ha hundrastparker. Det är större inhägnade
ytor ( minst 2000 m2 ) så att hundarna Uven ska kunna springa och leka med varandra.
Det förekommer även att någon hundägare vill ha hundrastgård i närmaste park han bor.
Vi har varit i kontakt med kommuner såsom Växjö, Karlstad, Jönköping, Linköping och
Eskilstuna för att se om <lom har samma önskemål som oss och hur dom löst det.
Resultat
Om konummerna har någon hundrastpark/gård så ligger dom i naturområden en bit från
hehyggelsc.
Konununernas ansvar sträcker sig till att inhägna hundrastparken/gården och att tönuna
hundträckkärlet.
Skötselansvaret läggs på organiserad hundförening/t'åd som kommunerna skrive1· avtal med.
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Om Örebro bestämmer sig för att återskapa hundrastparker så vHI parkavdelningen:
•
•
•
•
•

Hundrastparker återskapas mot organiserade föreningar som kommunen kan skriva
skötselavtal mot.
Hundrastparkema placeras som i andra kommuner i natunnark ej i finpark dit vi även
klassar t.ex Stora Holmen.
Parkavdelningens arbete skulle precis som i andra kommuner enbart bestå av reparation av
staket och grind samt tömning av hundlat:l'in.
Parkavdelningen kompenseras för de extra utgifter som uppkommer med
hundrastparkema.
Parkavdelningen ftlrbehåller sig rätten att utvärdera utvald plats så hänsyn kan tas till
övriga kommurunedborgare användning och åsikter av området. Här kan även biologiska
och ekologiska faktorer påverka oro platsen är lämplig.
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