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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Rastgård för hundar i Eksjö tätort

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Hej!

Jag och min familj är på väg att bli hundägare. Redan idag umgås vi ofta med hundar då vänner 
till familjen har det. Ofta är vi hundvakter eller tar med hundarna på promenad.

Det vi tycker fattas idag är möjlighet att släppa hundarna fria inom stängslat område. Det gäller 
även när vi umgås och träffar andra hundar och dess ägare och vill låta hundarna leka 
tillsammans.

Vi har ett förslag att avstycka en del av kommunens mark i tätort för en sådan rastgård. Vi har 
som förslag att antingen stycka av en del av Vildparken (se bifogad fil för föreslagen placering) 
alternativt använda den del av gräsplanen mellan reningsverket och Bykvarn (den redan 
avstängslade ytan, se bifogad fil för placering).

Förutom en gräsplan där hundarna kan springa fritt, vore det bra om man kunde installera fasta 
agilityövningar (ex gungbräda, ramp, slalombana och hopphinder). Bänkar där hussar och 
mattar kan slå sig ner vore även det toppen.

Med förhoppning om att vi kan få till en hundrastgård i Eksjö tätort.

Med vänlig hälsning,

Carola och Annie



Ärendenummer: #39313 | (signerad) | Datum: 2020-01-19 16:21 Sida  av 2 4

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (136 KB)Medborgarförslag hundrastgård.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn 
CAROLA ANDERSSON

E-postadress 

Notifieringar 
E-post

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida



Förslag vid Vildparken 

 



Förslag mellan Bykvarn och reningsverket 
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