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§ 118 Dnr KS 2019/000535  

Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att en hundrastgård anordnas i 
Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 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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167 Mörbylånga 
Wkommun 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 

Namn: 
Jenny Andreen 
Gatuadress: 

Törnbottenvägen 24 
Postnummer och ort: 

38690 Färjestaden 

Mörbylånga kommun 

lnk. 2019 -10- 2 2 

Dnr,,,,,,,,,,, ...................................... , 

�ed borgarförslag 

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:  

E-postadress:
jenny.andreen@hotmail.com

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 
Vi är hundägare i Algutsrum , vi har hört och vi själva, skulle uppskatta om vi kunde få en 
rastgård i området. Vi är väldigt många hundägare och vi skulle vilja slippa ta bilen ner till 
dämmet i Färjestaden. För att våra hundar ska kunna få träffas, leka och rastas på en 
säker och trygg plats, utan koppel eller hemma på någons trädgård. 

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): 
Vi alla som bor i Algutsrum framförallt vi med hund skulle gärna vilja att våra hundar får träffa varann på 
neutral mark. Inte bara i koppel på promenader eller i våra trädgårdar utan att de kan få leka fritt. Vill man 
så kan man dessutom träna dom i ett inhängnat och säkert område. Det skulle vara säkert både för hund, 
ägare samt övriga i området. Vi kan se som ett alternativ att det finns ett utmärkt område mittemot 
Slånbärsvägen, öster ut. Enbärsvägen bakom busshållsplatsen ligger ett grönområde. Det är ett bra 
alternativ för att det ligger bra till samt att latriner finns att till gå på nära håll. Vi tänker att det är en hyfsat 
enkel lösnig som skulle uppskattas mycket av oss invånade i området. 

För att köra ner till Färjestaden blir ett projekt samt att varför ska man behöva ta bilen för att rasta sin hund 
när det finns möjlighet och utrymme för en rastgård på hemmaplan. Vi tycker att det har blivit så fint och 
trevligt med de fina lekgårdana som barnen kan leka med. Vi är många i områderna och vi använder och 
uppskattar mycket de grejer som finns att tillgå. Det är ett mycket bra och uppskattat område att bo i för 
alla åldrar och för djurägare och vi blir fler och fler. Men som sagt, vi saknar en rastgård. 

IX] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Namnteckning: 

Ort och datum: 

Algutsrum 20191018 

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


