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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att etablera en
hundrastplats.
Motivering

)

;

)

I Hylte kommun finns många hundägare, men tyvärr så finns det inga bra ändamålsenliga
rastplatser. Detta får till följd att en del hundägare rastar sina hundar utan koppel och på fel
platser, vilket är mindre bra för miljön, djurlivet och även för hundrädda personer. Under
perioden 1 Mars till 20 Augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
springa lösa i marker där det finns vilt, under övriga månader på året ska hunden hållas under
sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, såvida de inte används i jakt.
Att vara hundägare innebär ett ansvar både gentemot sin hund men också gentemot sina
medmänniskor. Hundar kräver aktivitet, motion, lek och träning. För att tillgodose dessa behov
så föreslår vi i SD, att man etablerar en hundrastplats i kommunen. I Halmstad finns två
hundrastplatser, en hundrastplats är ett inhägnat område där man kan låta sin hund springa fritt
och ligger oftast i anslutning till parker eller natur och friluftsområden. Underlaget är gräs
alternativt grus, hunden får springa fritt inne på hundrastplatsen men måste hållas under
uppsikt. 1 anslutning till hundrastplatsen ska det finnas en papperskorg där avföringspåsar samt
skräp kan slängas. Även någon form av aktiveringshinder, samt en bänk eller två av enklare
slag bör finnas. Möjlighet att deia av hundrastplatsen så att man exempelvis kan dela så att
mindre hundar kan vara för sig och större för sig bör finnas. Hunden måste självklart vara frisk
innan den släpps lös pä hundrastplatsen. Kommunen föreslås sköta gräsklippning samt
sophantering.
Vårt förslag är att man börjar med en hundrastplats på centralorten, för att sedan om man
märker att intresset samt behovet finns, utöka med ytterligare en hundrastplats i kommunen.

)

Samhällsbyggnadsnämnden har undersökt möjligheten att införa en hundrastplats i Hylte
kommun. Investeringsmedel för markarbete, staket, bänkar, hundlatriner, agillty skulle hamna
på ca 150.000:- kr + årlig driftkostnad enligt utredningen.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att ge berörd nämnd i uppdrag att etablera en hundrastplats i Hylte kommun.

Hylte den 30 November 2016
Stina Isaksson ISD)

