
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 2 april 2022 12:09 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 
 
För- och efternamn 
Annika Bjernér Bjernér Ekman 
 
Förslag 
hundrastgård i Drömparken 
 
Motivering 
Till: Kommunfullmäktige Enköpings kommun Enköping 2/4-22 
 
Medborgarförslag:  Inhägnat hundområde längs drömparken. 
Vi är många hundägare, (ca 6 000 registrerade hundar totalt i kommunen), 
som bor i de centralare delarna av Enköping.  Vi är hänvisade till de 
fantastiska parkområden som bjuds både oss och hitresta. Vi hundägare 
saknar dock en inhägnad rastplats för hundarna samt ett par bänkar för 
hussar och mattar att sitta ner och där kanske föra dagens enda sociala 
samtal.  
Förebygga ensamhet: Med stigande ålder, hos Enköpings kommuns innevånare, 
finns en ökad risk för ensamhet. Många är de rapporter som styrker det 
välgörande ett litet djur är för oss människor och särskilt vid ensamhet.  
Tillmötesgå olika tillkommakortanden:  Jag blir särskilt glad över att se 
hur många äldre, kärleksfullt småpratar med sin lilla vän under promenaden. 
Hunden är tvingad att gå i koppel i husse eller mattes takt. Möjligheten 
till lite spring och bus finns inte. För att inte tala om trasslet som blir 
när kopplet snurrar in sig i rullatorn. Hundparken vid reningsverket fyller 
sin funktion väl, men läget är inte särskilt tillgängligt eller trevligt. 
Handen på hjärtat – jag skulle inte vara trygg med att min mormor tog sig 
fram till den rastplatsen. Den är avsides och promenaden dit är genom ett 
folktomt industriområde. 
Varför i Drömparken: Många av oss har inte tillgång till bil eller 
möjligheten att röra oss i skog och mark, av olika anledningar.  Drömparken 
är nära, med bra vägar. Även med rullator eller rullstol är området 
tillgängligt och dessutom upplyst. Det är ett redan etablerat parkområde 
med tillgång till toalett för oss tvåbenta. I parken är många människor i 
rörelse som flanörer, på cykel, barnfamiljer på upptäcktspromenad, 
dagisgrupper m.m. I Drömparken ser jag också nyttan av en inhägnad plats, 
där även förbipasserande kan glädjas åt ystra glada hundar, på önskat 
avstånd.  
Förslag:  tema -hund i en av de fickparker med information om djurhållning, 
olika raser m.m. En av de större grönytorna skulle inhägnas för att fungera 
som rastplats och mötesplats för hundar och hundägare. Varför inte utveckla 
med ett ”hundfik. ” om ytan tillåter. 
Kostnader och skötsel:  Redan tillgängligt. Prioritera. 
Jag Skriver detta på uppdrag av fler hundägares önskemål. Vi är övertygade 
om att kommunen ser nyttan av en inhägnad rastplats i Drömparken. 
För Drömparksrastarna  
Enköping 2/4-22 
 
Annika Ekman  
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