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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag – Hundlatriner och bänkar i
Örsundsbro
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller den del av medborgarförslaget som handlar om en bänk
och besvarar den del av medborgarförslaget som handlar om sopkorgar och
hundlatriner.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag om förbättringar i
Salnecke park i Örsundsbro, se bilaga. Förslagsställaren önskar sopkorgar och
hundlatriner vid kommunens bänkar längs gångstråket vid ån och en bänk längst i
öster i Salnecke park.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har planer för att utveckla hela stråket mellan Salnecke park och
Örsundaån. Den del av medborgarförslaget som handlar om att komplettera
stråket med en bänk ligger i linje med detta och kan genomföras tills vi har
möjlighet att ta ett större grepp om stråket. Vi bedömer att kostnaden för detta
ryms inom befintlig driftsbudget.
Förvaltningen anpassar antalet sopkorgar och hundlatriner kontinuerligt för att
möta behovet. Under hösten 2020 kompletterade vi med en hundlatrin i östra delen
av Salnecke park. Förvaltningen har inte upplevt att det finns behov av ytterligare
sopkorgar eller hundlatriner i området. Vi följer utvecklingen i området och
bedömer vi att behovet uppstår så omvärderar vi beslutet.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/726.
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Jörgen Wihlner
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Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 26 oktober 2020 11:27
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Hundbajskorgar
Motivering
Hej! Vore toppen med skräp och hundbajstunnor där ni satt upp bänkar i
Salnecke park. Och sen ser det ut som det fattas en bänk längst till vänster
om man har ån framför sig. Där är det många som går ner med sina hundar för att
bada så bänk och sopkorg skulle passa bra där.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2711774&frame=1

2020-11-24

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Kommunfullmäktige

Paragraf 151

Ärendenummer KS2020/726

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

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om hundbajskorgar har inkommit den 26 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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