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Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tack för insänt malmöinitiativ, vi ser mycket positivt på förslag från allmänheten!
Tekniska nämnden ansvarar för stränder med tillhörande anläggningar. I Malmö stad finns
cirka 18 000 hundar registrerade enligt Jordbruksverket. Utav Malmös cirka 43 km kust
allokeras redan cirka 1 km specifikt till hundrastplats med bad från strand. Därtill välkomnas
hundar, förutom specifikt vid stränder, på i huvudsak all övrig kustlinje, förutsatt naturligtvis
att hundarna är kopplade.
Den största hundrastplatsen ligger på norra delen av Ribersborgsstranden, där stadens enda
hundbadplats under sommaren också finns. Ribersborg har ytterligare en hundrastplats i
sydvästra delen av området. Tillsammans, bara på Ribersborg, har hundar och hundägare
således cirka 250 000 m² av grönblå rekreationsyta att njuta av.
Trots den önskvärda möjligheten att ta ett bad med sin hund i djupare vatten från en brygga
så är det inte alla längsmed den mycket välbesökta strandremsan som, bland annat på grund
av fobi eller allergier, kan eller vill dela området med hundar, vilket inte inbjuder till att dela
stranden eller en befintlig brygga med hundar. Att badvattenkvaliteten påverkas av badande
hundar är också en risk att ta i beaktande.
En brygga där hundar är tillåtna måste dessutom kunna erbjuda ett säkert och tillgängligt sätt
att ta sig ut i vattnet eller tillgängliggöras på annat vis genom till exempel ramp eller dylikt,
vilket inte Brygga K på Sibbarp eller Brygga 9 på Ribersborg erbjuder i dagsläget. Då dessa
bryggor ligger inom områden där hundar inte är tillåtna under sommarsäsongen 15 mars–15
september är det heller inte lämpligt att erbjuda hundbadplatser här.
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Möjligheten att bada med sin hund finns i dag via stranden på Ribersborgs hundrastplats där
det går att på ett säkert vis ta sig ut i vattnet tillsammans med hunden. Tekniska nämnden
prioriterar i nuläget därför arbetet med att underhålla och sköta stranden vid Ribersborgs
hundrastplats så att det ska vara säkert och trevligt för hundägare och hundar på platsen. I
det hänseendet genomförs inför varje säsong även omfattande insatser med avsatta
investeringskostnader rörande avlägsnande av tång samt påfyllning av sand.
Att etablera en hundvänlig brygga finns på grund av andra prioriteringar i dagsläget inte med
i framtida planeringsarbeten eller i kommande investeringsprojekt. Tekniska nämnden tar
med sig detta förslag som en framtida möjlighet att undersöka, men anser i nuläget att den
omfattande skötseln av själva stranden vid hundrastplatsen är att prioritera framför den
föreslagna åtgärden.
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