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Anmälan av Medborgarförslag • Inhägna del av 
grönområdet vid Marmorvägen till hundrastgård 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarf6rslaget framförs förslag om att inhägna del av grönområdet vid 
Marmorvägen, Färjestaden, till en hundrastgård. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
l. Medborgarf6rslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Slda 

10(18) 



~M_ . · ör_ by. långa 
WJ kommun 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Inger Rydberg 
Gatuadress: 

Ellebergavägen 3 
Postnummer och ort: 

38634 Färjestaden 

Medborgarförslag 

Mörbylånga kommun 

Ink. 2019 -02- 1 B 

Dnr.~S ... ld!..(.o/J?.PQf.~ ..... 
Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 

Mobil: 
0739283987 
E-postadress: 

inger. rydberg@hotmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Vid Marmorv~gen i Färjastaden finns ett grönområde med en liten lekplats och 2 fotbollsmål. Mitt förslag ~r att man 
in hangar del av grönområde till en hundrastgård. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 
Det behövs bara ett stängsel typ gunnebonät. Den del där fotbollsmålen står används ytterst sporadiskt. Gräsytan är 
dock så stor att den rymmer både fotbollsmålen och en liten rastgård för hundar. Det behöver inte finnas utrustning typ 
den som finns vid rastgården vid dämmet. Kostnaden kan inte vara stor. Många hundägare skulle bli glada, för att inte 
tala om hundarna, om det fanns ett ställe där hunden kunde springa lös en stund. 

[g] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: 

Färjestaden 15/2 2019 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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