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Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Hindås
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 231 att till
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om hundrastgård i Hindås.
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. Förslagsställaren
framhåller att det finns hundrastgård i Landvetter och därför bör det finnas i
Hindås också, förslagsvis i närheten av Fagerhultsområdet med skola,
idrotts- och tennishallar, fotbollsplaner med mera.
Det finns hundrastgårdar i Mölnlycke, Landvetter samt beslut om ytterligare
en i Rävlanda. Dessa har en yta på 900 - 1250 kvm. Under förutsättning att
hundrastgård kan byggas utan markarbete uppgår kostnaderna för upp till
1600 kvm till cirka 70 tkr. Därefter tillkommer årlig kostnad för skötsel och
tillsyn om 30 tkr per år.
Att placera hundrastgården i önskat område skulle innebära ökad
vuxennärvaro vid Fagerhultsskolan. Skolledningen har gjort förfrågningar
om det utpekade området för sin friluftsverksamhet. Det är troligt att båda
skulle kunna samsas men markens lämplighet måste undersökas vidare. Det
är möjligt att det behövs omfattande mark- och/eller dräneringsarbete som
skulle kunna öka kostnaden. Under nämnda omständigheter går det därför
inte att bedöma platsens lämplighet. Men det är troligt att det går att finna
plats i Hindås för hundrastgården.
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget om att bygga en
hundrastgård och att denna ska placeras på lämpligt ställe i Hindås.
Beslutsunderlag
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Datum
2021-11-03 10:13

Ärendenummer
#43825

Inskickat av: SOFIA KARLSSON
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer
För- och efternamn
SOFIA KARLSSON
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Hundrastgård Hindås
Beskriv förslaget
Jag önskar en hund rastgård. Finns i Landvetter men jag saknar en i vårt område. Förslagsvis vid nya idrottshalls området. Mycket
hundar i Hindås som skulle få glädje av detta. Skapar även samhörighet och socialt möte mellan de boende i orten.
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