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§ 116 Dnr KS 2019/000519  

Anmälan av Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra 
Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att inrätta en hundrastgård i Södra 
Möckleby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 
beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Mörbylånga kommun

Mörbylånga I k 20 kommun n · 

19 -10- 14 Medborgarförslag 
fn':7 10L4j O o06)ot

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 

Namn: 

Anne-Lii Janzon 
Gatuadress: 

Kastlösa bygata 1 
Postnummer och ort: 

38661 Mörbylånga 

nr\\\\1.�IH\\�\\\\\U 

,....,,a -�: .. ··::::·� kbokförda 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. 

T elefon: 

Mobil: 

 
E-postadress:

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Hej! 
Jag tycker att vi ska ha en hundrastgård i Södra Möckleby. 
Det finns många människor som har hundar där 
Jag har själv 2 glada hundar som vill leka med varandra. 
Det blir svårt att släppa dem lösa då en är jakthund och gärna tar upp spår och jaktinstinkten tar över 
Det är ju koppeltvång ca. halva året också och mycket trafik runt och i Södra Möckleby. 
När hundarna börjar leka så tänker de inte på trafiken och lyssnar inte alltid när man ropar så en 
HUNDRASTGARD vore väldigt trevligt för både oss hundägare och hundarna. 

Med bästa Hälsningar 
en 15 årig hundälskande grabb 
med skyddad identitet 

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): 

Motiveringen finns i FÖRSLAGET. 
Då det är svårt för en medborgare att veta var kommunen har sin mark som kan användas till förslaget så är det upp till 
kommunen att bestämma plats. 
Genomförande: sätta upp staket med en grind på lämplig plats. 

Då medborgaren inte önskar medverka vid kommunfullmäktige möte p.g.a. skyddad identitet så är jag 
Anne-Lii Janzon ombud och träffas på telefon : 07079- 65 42 95 

Jag tycker att hans initiativ är mycket bra och hoppas att ni tar upp detta. 
bästa hälsningar 
Anne-Lii Janzon elevassistent 

0 Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Namnteckning: 

Ort och datum: Namnteckning: 

Mörbylånga20191014 

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


