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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Hundlatriner i Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om fler hundlatriner i Grillby.

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag om fler hundlatriner i
Grillby. Förslagsställaren menar att fler skulle plocka upp efter sin hund om det
fanns hundlatriner exempelvis vid elljusspåret och nya bostadsområdet
Grillbyängen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen är överens med förslagsställaren om att antalet hundlatriner i Grillby
kan utökas. Vi ställer oss därför positiva till förslaget.
Vi anpassar antalet avfallsbehållare och hundlatriner kontinuerligt för att möta
utvecklingen i kommunen och i Grillby har vi noterat att hundlatrinerna ofta är fulla.
Vi bedömer likt förslagsställaren att det finns behov av att öka antalet hundlatriner.
Därför kommer vi placera hundlatriner på följande platser:
•
•

längs gångvägen i grönområdet mellan Svens väg och Hantverkargatan
vid idrottsplatsens parkering längs Villagatan

Dessa platser ligger på mark som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Vi
bedömer att denna justering ryms inom befintlig driftsbudget. Hundlatrinerna
planeras vara på plats under 2020.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/333.
Jörgen Wilhner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Lisa Kennerstedt
Landskapsarkitekt
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 17 april 2020 11:22
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Hundlatriner
Motivering
Det behövs fler hundlatriner i Grillby. Idag finns 6 st, 5 placerade i närheten
av varandra, två vid Anna Linds park, två vid Boglösavägen och en vid skolan.
Den sjätte finns på andra sidan järnvägen och det är den enda i det området.
Det behövs en vid elljusspåret där många promenerar med sina hundar och gärna
på ett ställe till. Det behövs också en i det nya villaområdet på Grillbyängen.
Avsaknaden av hundlatriner innebär att det är fullt med hundskit som ingen
plockar upp, antingen låter man det ligga eller så plockar man upp men lämnar
påsen för det är för långt till latrinerna. I Grillby finns mycket hundar.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2650396&frame=1

2020-05-26

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-11
Kommunfullmäktige

Paragraf 59

Ärendenummer KS2020/333

Medborgarförslag - Hundlatriner i Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om hundlatriner i Grillby har inkommit den 17 mars 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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