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BEFINTLIGA HUNDRASTGÅRDAR
1

HENRIKSDALSBERGET
Yta ca 620 kvm

Henriksdalsbergets hundrastgård är belägen på en bergknalle med
stora höjdskillnader och stora uppväxta träd, främst tallar. Här ﬁnns ett
picnicbord och en papperskorg. Marken är relativt sliten men det torra
läget på berget ger ändock ett bra markunderlag.
Hundrastgården har stora kvaliteter då dess naturliga kupering och
storlek ger hundarna möjlighet att springa runt i en varierad miljö. Det
ﬁnns skrymslen att gömma sig i och höjder att spana ut ifrån.

2

LÅNGSJÖN
Yta ca 1 300 kvm

3

ORMINGE
Yta ca 2 200kvm

Långsjöns hundrastgård ligger i Långsjöns naturreservat, sydväst om
sjön. Man tar sig dit antingen från promenadslingan som går runt
Långsjön eller ner för en stig från parkeringen vid Blomsterlandet.

Orminge hundrastgård ligger i högspänningsgatan mellan Skarpövägen
och bostadsområdet. Ett buskage skyddar mot buller och insyn från
biltraﬁk, i övrigt ﬁnns inte mycket vegetation i området.

Områdets östra del består av en brant bergslänt men är för övrigt relativt
plan. Lekredskap av granit och trä ﬁnns som bildar en bana där hundarna
får hoppa och balansera. En bänk ﬁnns i kvällssolläge. Beﬁntliga träd
och buskage ﬁnns bevarade i anslutning till bergslänten. Säckställ för
hundlatrin ﬁnns i anslutning till entrén

Ett ﬂertal grova stockar och en betongtrumma ligger på marken som
lekredskap. Ett picnicbord ﬁnns och ett säckställ står vid ingången.
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TOLLARE
Yta ca 1 900 kvm

5

FISKSÄTRA NORR
Yta ca 300 kvm

6

FISKSÄTRA SYD
Yta ca 300 kvm

Tollare hundrastgård ligger i ett större naturreservat där kopplingstvång
råder. Till naturreservatet ﬁnns en parkering som ligger ett par hundra
meter söder om hundrastgården.

Den ena av Fisksätras två hundrastgårdar förvaltas av Stena fastigheter.
Den ligger mellan en hårt traﬁkerad bilväg, Fisksätravägen och en
parkering.

Denna andra hundrastgård i Fisksätra förvaltas av Nacka kommun och
ligger mellan Fidravägen och en stor parkeringsyta. Till denna tar man
sig lätt via gångstråket som löper längs vägen.

Området är plant i de centrala delarna med två kullar i vardera kant. Viss
vegetation ﬁnns i form av träd och buskar men området är relativt öppet
och soligt. Här ﬁnns några agilityredskap och ett stort bänkbord. Två
parksoffor ﬁnns också vid den ena kullen. Säckställ för hundlatrin ﬁnns
vid entrégrinden.

Närområdet är hårdgjort, och hundrastgården är av mycket enkel
standard. Den är en rektangulär yta med öppning i staketet i vardera
kortände. Säckställ ﬁnns men bänkar saknas. Buskar och träd saknas och
ytan blir troligtvis mycket varm sommartid.

Två ingångar ﬁnns, på vardera kortsida. Vid platsbesök var stor del av
ytan täckt av hundbajs trots att papperskorg för latrin ﬁnns. Rastgården
är torftig med en bänk och några stenbumlingar. Vare sig träd eller
buskar ﬁnns och ytan blir troligtvis mycket varm sommartid.
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FISKSÄTRA GRÖNA
DALEN
Yta ca 3000 kvm

Fisksätras nya hundrastgård ligger i Gröna dalen där Fidravägen går
över Svartkärrstigen.
Hundrastgården består av 2 delar med stängsel emellan. I den ena
delen finns agilityutrustning.
I båda delarna finns sittplatser.

