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TF2021/662

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Foderautomat för änderna
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår förslaget med foderautomater för änder och utökar
istället informationen om hur man bäst matar änderna vintertid.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att ställa upp
foderautomater där man kan betala för foder att mata änderna med.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Enköpings kommun utfodrar fåglar i våra parker, i hamnen och vid Dyarna vid
behov under vintern. Förvaltningens bedömning är att foderautomater tillsammans
med vår egen utfodring skulle förse fåglarna med mer mat än de klarar av att äta.
Det innebär att fodret blir liggande, smutsar ned och drar till sig skadedjur.
I stället planerar förvaltningen att utöka informationen på platser där besökare
gärna matar fåglar för att tipsa om vilken mat som fåglar mår bäst av och hur man
kan mata fåglar utan att riskera nedsmutsning eller att skadedjur hittar dit.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/427.

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Jessica Ingelsson
Enhetschef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 2 juni 2021 06:33
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Foderautomat för änderna
Motivering
Men jämna mellanrum läser jag att det är olämpligt att mata änderna med bröd
vilket jag trott varit okej, gjorde det själv med min morfar när jag var liten.
Jag skulle önska att kommunen kunde ställa upp 2st foderautomater vid hamnen,
så det blir lättare att göra rätt.
Dessa ska gå betala med kort eller Swish. Vet inte om det finns har aldrig
själv sett någon men tror det skulle uppskattas av både barn och fåglar.
Tydligen mår änderna bra av. Korn, havrekross , vetekross, solrosfrön, majs,
ärtor, hackad sallad, fågelfröblandning.
Tack på förhand
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-06-14
Kommunfullmäktige
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Ärendenummer KS2021/427

Medborgarförslag - Foderautomat för änderna
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag om foderautomat för änderna har inkommit den 2 juni 2021.
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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