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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Patrik Wallin 
0171-625248 
patrik.wallin@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Grillby 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 mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om en 
hundrastgård i Grillby, se bilaga. En hundrastgård skulle låta hundägare träffas ute 
och låta hundarna leka på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker. 
Många kommuner arbetar istället i samverkansform där kommunen erbjuder mark 
och en förening står för skötseln av hundrastgården. I Enköping finns en sådan 
hundrastgård på Magasinsgatan. 

Förvaltningen tycker det är positivt att intresset är så stort i Grillby och 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, KS2021/179. 
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Jörgen Wihlner 
Avdelningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Patrik Wallin 
Landskapsarkitekt 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 1 mars 2021 19:58 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
Grillby 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Hundrastgård i Grillby 

Motivering 
Intresset för en hundrastgård är stort i Grillby och en namninsamling har 
gjorts för att visa hur många som önskar en i Grillby, som har lämnats in till 
kommunen.  

I dagsläget kan man inte rasta hundarna på ett säkert sätt, eller träna lydnad 
utan att behöva använda sig av fotbollsplaner och dylikt och det känns som ett 
dåligt allternativ för allas aspekter.  

Du får inte heller ha hundarna lösa överallt och inte under vissa tider på 
året, samt att det går stora vägar genom Grillby som är väldigt trafikerade som 
ligger angränsande till de bra grönytor som finns, så att det inte känns 
säkert.  

Intresset för hund är extremt stort i Grillby och det finns t.o.m. en hundgrupp 
för just Grillby samt att var och varannat hushåll har hundar och det skulle 
kännas extremt trevligt och skönt och respektfullt att kunna få släppa hundarna 
i en hundrastgård istället för ytor som egentligen inte lämpar sig för busande 
hundar utan skall vara för fotbollsspelande ungdomar och barn! 

En hundrastgård vore riktigt bra för att kunna låta hundägare träffas och 
hundarna leka på ett säkert och ansvarsfullt sätt utan att behöva irritera 
någon samt att man främjar allas mående i dessa tider. Man kan träffas ute och 
hålla avstånd och låta vovvarna busa bäst dem vill.  

Hjälper gärna till med planering av en sådan och kommer med mina tankar och 
åsikter!  
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Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-03-15  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 34 Ärendenummer KS2021/179 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 2 mars 2020 inkom ett medborgarförslag om hundrastgård i Grillby. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd 
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