Motion nummer 2 angående hundrastgård på föreningens mark

Motion till Vindö-Överby villaägareförenings årsstämma 2022

Hundrastgård på föreningens mark
Beskrivning av förslaget
Många av föreningens medlemmar är hundägare. Vi föreslår att föreningen ska ha en hundrastgård
på föreningens mark.
Hundar har behov av att leka och vara lösa. Reglerna som finns för skydd för vilda djur gör att det inte
är tillåtet att ha hundar lösa i skog och mark. Det är även bra för de flesta hundar att umgås med
andra hundar.
Att hundägare får en träffpunkt är också en fördel för medlemmar med hund. Det ger möjlighet till
ökad social samvaro inom föreningen.
Av praktiska och trivselskäl bör soptunna för hundpåsar finnas. Det minskar risken för nedskräpning,
främst i rastgården men även i övriga området. Antingen kan en av föreningens befintliga soptunnor
flyttas alternativt en ny inskaffas.
Stängslet bör vara relativt finmaskigt för att hålla inne mindre hundar och minst en meter högt för att
hålla inne de större. Hörnstolpar och grindstolpar bör gjutas för att hålla över tid. Alternativ är
viltstängsel (med mindre maskor nertill och större upptill) eller vanligt finmaskigt grönplastat
stängsel.
Placering
Vi föreslår att använda del av området på Tammstorpsvägen (Överby 82:1), bredvid boulebanan.
Området har jämn och öppen mark som står oanvänd idag. Endast buskar och sly som behöver
rensas, både anläggning och skötsel kommer vara lätt. Finns även redan bord vid boulebanan.
Investering och arbete relaterade till förslaget
Investering som krävs är ca 150 m stängsel inklusive grind, cement samt sopkorg/tunna. Arbete att
röja mark och sätta upp stängsel görs av föreningens medlemmar (främst de med hund ). Under
förutsättning att arbetet genomförs av föreningens medlemmar bör 20 - 30 tusen kr räcka (till
material).
Underhåll: Årlig skötsel av mark vid behov, primärt att hålla ner växtlighet, medför ingen egentlig
ökning mot dagens skötsel. Tömning av soptunna. Stängslets livslängd beror på vald kvalitet och
konstruktion men det bör kunna vara i princip underhållsfritt i 15-20 år.

Förslag till beslut
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att anvisa mark samt att inrätta arbetsgrupp som anlägger en
hundrastgård. Budget anslås med upp till 30 000:-
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