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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Hundpark
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om en hundpark besvaras med att tekniska nämnden ser över
möjligheten att erbjuda mark om Omnia daglig verksamhet är intresserade av att
driva en hundpark.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i mars 2020 tagit emot ett medborgarförslag om att uppföra
en större hundpark i Enköping, se bilaga. Förslaget hänvisar till en liknande park i
Strängnäs som drivs av en hundgrupp inom kommunens LSS-verksamhet.
Hundparken skulle vara en naturlig mötesplats för alla med hund att umgås och
släppa hundarna lösa.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har kontaktat enhetschefen för Omnia daglig verksamhet för att höra
hur de ställer sig till idén om att driva en hundpark. De har idag ingen hundgrupp
inom sin verksamhet. Enhetschefen tycker att idén låter intressant och kommer att
titta närmare på det längre fram i vår om restriktionerna på grund av pandemin
lättar. Alla aktiviteter inom daglig verksamhet grundar sig helt och hållet på
kundernas behov och önskemål.
Om det blir aktuellt med en hundgrupp så tar Omnia daglig verksamhet kontakt
med samhällsbyggnadsförvaltningen för en gemensam lösning.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/69.
Jörgen Wihlner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Patrik Wallin
Landskapsarkitekt
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 27 januari 2020 14:52
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Hundpark
Motivering
Hundpark
Önskar lämna in ett förslag till en hundpark likt den som finns vid drottning
Kristinas trädgårdar i Strängnäs. Den anlades med arbetsinsatser från LSSenheten (hundgruppen) som även sköter underhållet av den, ett win-win koncept då
det ger både sysselsättning och arbetskraft.
En stor park alternativt flera mindre parker i omväxlande terräng skulle bli en
naturlig mötesplats för alla med hund. En plats där man får möjlighet att släppa
sin hund lös under ordnade former samtidigt som möjlighet ges att umgås och
knyta nya kontakter.
Jag vet att hundparken i Strängnäs har ett stort upptagningsområde, att det
kommer folk från bla Enköping, Eskilstuna och Nykvarn. Det finns gott om hundar
in Enköping, så en park av större modell skulle garanterat bli välbesökt.
Framförallt också med tanke på att en av dom få hundparker som funnits numer är
förstörd. Jag är övertygad om att detta även skulle locka till sig folk från
kringliggande orter och på så sätt höja statusen på Enköping som stad.
Det vore trevligt om parken ligger i en miljö där det finns både skog och öppna
ytor, området kring Gånstaspåret ägs av kommunen, ett perfekt område att även
anlägga den här typ av park, nära stadskärnan så att folk som inte har bil har
möjlighet att promenera dit, men samtidigt en bit utanför stan så att det inte
stör.
Vänliga hälsningar

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2619018&frame=1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02
Kommunfullmäktige

Paragraf 18

Ärendenummer KS2020/69

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

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om hundpark har inkommit den 27 januari 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (1)

