Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lisa Kennerstedt
0171-625213
lisa.kennerstedt@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2020-09-23

TF2020/454

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 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, KS2020/341
Jörgen Wilhner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 21 april 2020 09:53
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Hundlatriner
Motivering
Med hundbajs liggandes överallt längs trottoarer, stigar och mindre vägar så
funderar jag över varför vårt moderna samhälle får se ut som en hundlatrin.
Här bor vi människor, barn och djur. Våra barn leker längs vägarna och
stigarna, och bitvis är det bara några meter mellan varje bajshög.
Jag tror inte det beror på att hundägare skulle tycka att det är för besvärligt
att ta upp efter sin hund, det ingår i ägarskapet.
Däremot kan det kännas motbjudande att gå runt med 2-3 påsar färsk bajs i ena
handen och kopplet i andra.
Att sätta upp några hundlatriner längs promenadstråk i Grillbyängen skulle göra
en stor skillnad i hygien och trevnad då det blir så lätt att ta hand om skiten
så att säga.
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Kommunfullmäktige

Paragraf 60

Ärendenummer KS2020/341

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 21 april 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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