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Lundaförslaget – Hundrastgård på Assarhusa
i Södra Sandby
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

avslå lundaförslaget, detta eftersom det anlades en ny
hundrastgård 2020 och det därmed finns två i byn samt
eftersom tillgången till strövområden är stor i Södra Sandby.

Sammanfattning
Ett lundaförslag har inkommit som föreslår att en hundrastgård
anläggs i södra delen av Södra Sandby då det för boende i detta
område är cirka tre kilometer till närmsta hundrastgård, en sträcka
som upplevs lite för lång.
Tekniska förvaltningen föreslår att lundaförslaget avslås med
hänvisning till att det anlades en ny hundrastgård år 2020 och det
därmed finns två i byn samt eftersom tillgången till strövområden är
stor i Södra Sandby.
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Bilaga – Hundrastgårdar i Södra Sandby
Lundaförslaget – Hundrastgård på Assarhusa i Södra Sandby
Bilaga – Förslag på lokalisering för ny hundrastgård

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att en ny hundrastgård anläggs i Södra
Sandby. Två olika områden nämns som lämpliga; en grönyta invid
lejonskogen, samt ett grönområde intill Assarhusavägen. Det är cirka
tre kilometer härifrån till de två befintliga hundrastgårdarna i byn.
En sträcka som upplevs som för lång, vilket också är motivet för
lundaförslaget.
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Föredragning
Efterfrågan på hundrastgårdar ökar och det kommer regelbundet in
önskemål till förvaltningen.
Ett lundaförslag har inkommit om att anlägga en hundrastgård i
södra delen av Södra Sandby. För boende i detta område är det cirka
tre kilometer att ta sig till någon av de två hundrastgårdarna som
ligger i den norra delen av byn. En sträcka som upplevs för lång.
Efter ett lundaförslag fick Södra Sandby en ny hundrastgård år 2020.
I planeringen av den hundrastgården valdes lämplig plats ut i
samarbete med förslagsställaren.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
Investeringsutgiften för en hundrastgård uppskattas till cirka
300 000 kronor exklusive belysning.
Investeringen generar räntor och avskrivningar som år 1 uppgår till
30 000 kronor, dessa minskar under avskrivningstiden. Därutöver
tillkommer årliga underhållskostnader om 10 000 kronor. Om
lundaförslaget realiseras krävs omprioriteringar inom befintlig
verksamhet för att hantera dessa kostnader.
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