
Formulärsresultat - Hundrastgård

Tycker du att kommunen ska bygga en hundrastgård för 80 000-120 000 kr?

Val Svar % av svarande % av total

Ja 19 35.2% 35.2%

Nej 29 53.7% 53.7%

Neutral 6 11.1% 11.1%

0 hoppade över denna fråga



Synpunkter:
Antal svar 39

Hundägare ska bli bättre på att ha sina hundar i koppel och att plocka upp hundbajset!!! Det finns hundrädda personer som tycker
det är läskigt att möta en lös hund även om den är "hur snäll som helst".
Det är vidrigt att dom låter högarna efter sina hundar ligga kvar. Därför kan man bygga en rastgård som dom kan vara i.
Det finns så många strövområden i kommunen så det borde räcka även åt hundarna.
Har hund, men har inget behov av rastgård.
Det finns fina grönområden att rasta sin hund på. Däremot tycker jag att Nossan ska förenligt tillåtet att halösa hundra för det får
man ju inte på skubbet. Som hundägare har du ett ansvar att bara släppa sin hund om den är tränad och inte kan vara farlig.
Jag har själv hund och tycker Grästorp har så bra promenadstråk med uppsatta "avfallstunnor" för hundavföring. Så en
hundrastgård känns utkastade pengar.
Anser att det bör finnas infoskyltar och tillräcklig mängd soptunnor utmed prommenadstråken istället.
Jag anser att vi som bor i ett litet samhälle med närhet till naturen och därmed "naturliga rastplatser"
inte är i behov av det när det är så pass dyrt. Skillnad om det rört sig om mindre summor, men nu känner jag personligen att de
pengarna kan komma till bättre nytta inom skolan.
Kommer hundägaren att plocka upp efter sin hund varje gång de varit i rastgården? Om inte,hur blir det om många hundar lagt sina
behov och nästa jycke trampar i detta och tar med det hem? Var skall denna rastgård ligga?
Flo,Tengene,Sal,Frambo,Ås,Flakeberg,Trökörna, Särestad? Eller är det bara för Grästorparna som bor i samhället.De kan ju ta sin
hund i bilen- som landsbygdsborna får göra om de vill låta sin hund gå i rasthage.
Det är en bra id'e, om resultatet blir att hundägarna verkligen nyttjar rastgården. Jag tror tyvärr att många är för bekväma att ta sig
dit.
Det är inte kommunens sak att bygga hundrastgård. Tänk alla som bor på landsbygden, dom får ordna detta själva. Har man
husdjur, så skall man ordna det själv.
Lägg dom pengarna på dom äldre och skolan.
Jag har en känsla av att våra husdjur oftast kommer i första hand och får en perfekt omvårdnad. Vi människor bör komma före och
det finns säkert grupper där 100 000 skulle göra mycket större nytta än bland hundägare -- som oftast inte är bland kommunens
fattigaste! Stöd behövande istället!
pengarna kan användas till något bättre.
Jag är tveksam om den kommer att användas. Några få kommer nog att kanske använda den men vi har ju många fina
strövområden där man kan gå med sin hund, visserligen kopplad, men det är ju bra då får matte/husse motion också.
Hundbajspåse finns att köpa så hundträck "borde" inte vara ett problem.
Använd pengarna till barnen istället!
Måste den kosta så mycket?
Man borde lägga dom pengarna på nåt vettigare!
Hur har man tänkt den skall skötas och vad kostar det?
Innan man skaffar hund får man väl tänka över att man har möjligheter att rasta den. Vi bor ju i lantliga Grästorp med närhet till
naturen och hur mycket promenadområden som helst.
Det behövs inte när vi har mycket fina promenadvägar runtom Grästorp ändå.
Vi har haft hund och tycker att både Skubbet, Forshallspromenaden och Tengenepromenaden är fantastiskt fina.
Dessutom finns det andra ändamål att använda dessa pengarna till.
Det kan säkert bidra till att många nya sociala kontakter knyts. Vem vet - på sikt kan det kanske t o m kan innebära en välkommen
befolkningsökning!
Ni borde tala om vad som menas med en hundrastgård. Vissa tror att man ska gå dit för att hunden ska göra sina behov där - det är
fel. Hunden ska redan ha gjort sina behov innan den släpps. Sedan kan det ju vara så att den skiter inom rastplatsens område
ändå, så därför måste kommunen se efter ytan. regelbundet.
Det huvudsakliga syftet med en hundrastplats är att hundar som inte säkert kommer på inkallning ska ges möjlighet att röra sig fritt.
Ytan får inte vara för liten, då är det ingen mening. Det får inte bli så att lydiga hundar tvingas in i denna inhägnad. Jag tror inte att de
som har arga hundar kommer att släppa sina hundar där om det finns andra hundar på plats. En annan fråga är var ska denna
rastplats ska ligga. Det får inte vara för liten yta och den får inte ligga för nära bostadshus. Det finns i Vänersborg har jag sett.
Vad innebär en hundrastgård! Inhägnas en i Grästorp
redan flitigt använd yta då. Syftet är då antagligen att hundarna kan släppas fria = Bra. Hundslagsmål?
Dom pengarna kan användas på ett bättre sätt!
Jag tycker att iden är jättebra men vem ska sköta den. Grästorpsbor är jättedåliga på att plocka upp efter sina hundar
Skulle det bidra till att kommunen blir mer attraktiv är det väl ok. under förutsättning att det är lättskött och att det är låga
driftskostnader.
Då missar ju hundägaren promenaden!
Anser inte att behovet känns så stort, med alla bra promenadvägar i kommunen. Visserligen finns det kanske inte så stora
möjligheter att släppa sin hund, men frågan är om det hjälper med en inhängnad ruta där hundarna ska springa av sig. 
Även om man ska plocka upp hundbajsar efter sin hund i rutan, finns det alltid de som inte plockar upp. Större risk för smittspridning
osv.
Är själv fd hundägare och har aldrig sett vitsen med hundrastgård och eftersom de många gånger blir ofräscha. Vem ska sköta
renhållning. Då blir det ytterligare en kostnad för kommunen.
Tycker jag skulle vara jättebra med en hundrastgård!!!
Bra för alla i kommunen även de som inte har egna hundar
Vi behöver pengarna till så många saker som är mycket viktigare.
Har själv hund och tycker att detta vore bra.



Med så många hundar i Grästorp vore det befogat
En hundrastgård är bara attraktiv de första månaderna menar noggranna hundägare. I rastgården finns efter en tid mängder av
nos-infektion-smitta o förstås kiss och bajs. Alla plockar inte upp efter hunden. Seriösa hundägare vill då inte besöka denna
rastgård. I andra kommuner tar man bort hundrastgårdar av dessa anledningar. Nej, lägg dessa pengar på skolan o äldrevården i
stället.
Jag tror att det inte bara är byggkostnad på 80 - 120000 kr räcker utan att kommunen kommer att få se till och underhålla den, Till
bygg kostnaderna kommer med största sannolikhet underhållsarbete på många 10 tusentals kr / år. Därför Nej Om det blir samtal
om för i mot att bygga hundrastgård kan frågan ställas till hundägare hur mycket vill de betala / timma för parkera sin hund i en
hundrastgård därtill ta fram hur många så man kan göra en kalkyl på kostnader MVH
Rast hundarna på "skryttorget" eller gör något för landsbygden. Vi betalar också skatt.
Vi har ju naturen så nära, det är ju bra med promenader.
Vi som inte har någon hund. Varför ska vi betala det?
Kostar det så mycket pengar kan dom användas till något annat. Kanske behöver sättas upp fler soptunnor som hundägare kan
lägga påsarna i.
Den som har hund kan rasta dem hemma.
Har tagit del men har ingenting förstått.
Under förutsättning att hundbajset plockas upp av hundägaren.
Det är bra för hundägare att låta hunden träffa andra hundar. Den blir mera social till andra hundar.
Som hundägare tycker jag att det skulle vara underbart. Precis som barn på dagis, behöver hunden träffa andra och leka. Tycker
även att placering av hundgården är viktig, gärna i centrala Grästorp.

15 hoppade över denna fråga




