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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Romberga besvaras med att tekniska
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av
att driva en hundrastgård.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i september 2020 tagit emot ett medborgarförslag om en
hundrastgård i Romberga, se bilaga. Rastgården skulle bidra med ökad integration
och socialisering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker.
På Magasinsgatan i Enköping finns en hundrastgård som drivs av en förening. Det
är en samverkansform som många kommuner använder sig av.
Förvaltningen ser gärna att en förening anmäler sitt intresse av att driva en
hundrastgård. Tillsammans ser vi över möjligheten att hitta mark som passar.
Förvaltningen kan därefter hjälpa till med att hägna in området och se till att det
finns hundlatriner. Föreningen åtar sig att hålla området i ordnat skick och är
kontakten mot besökarna i hundrastgården.
Om intresse finns kontaktar du förvaltningen via mejl till
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Bilaga: medborgarförslaget, KS2020/452.
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Förslagsställaren

Page 1 of 1

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 10 juni 2020 09:53
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Hundrastgård Romberga
Motivering
Uppmärksammat önskemål från flertal hundägare i Romberga som saknar en
närliggande hundrastgård. I området bor det många hundar och det är inte alla
som har möjlighet att ta sig till rastgården vid hamnen. Rastgården skulle
betyda mycket för både hundar samt hundägare, som även skulle bidra med ökad
integration och socialisering för exempelvis ensamma individer och äldre. Då
det är koppeltvång stor del av året underlättar en inhägnad gård att utöva både
lek, socialisering och träning. Förslagsvis grusplanen / gamla boule banan
intill lekplatsen Färgkulla eller gräsplanen intill Fagerskogen.
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Medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett ärende om hundrastgård i Romberga har inkommit den 10 juni 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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