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Åmåls hundar får egen lekplats 
 
En egen hundlekplats för hundarna i Åmål blir nu verklighet. Kommunstyrelsen beslutade på 
onsdagen att en hundlekplats ska byggas på gräsytan intill Näsviken vid Vänern. Beslutet är ett 
resultat av ett medborgarförslag. Kommunstyrelsen vill även utreda möjligheten att bygga en 
inhägnad hundrastplats i Fengersfors. 
 
Medborgarförslaget innehöll flera förslag på platser i centrala Åmål där man tycker att det kunde 
vara lämpligt att bygga en lekplats för hundar. Efterfrågan på en trygg och säker lekyta för hundar är 
stor. Närmare 50 personer skrev under förslaget om en hundlekplats i Åmål och kommunen får 
regelbundet in önskemål om en inhägnad plats för hundar att vistas på, bland annat via sociala 
medier.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningens utredning av medborgarförslaget kom fram till att grönområdet vid 
Näsviken var den mest lämpliga platsen att jobba vidare med. Hundlekplatsen kommer att ha både 
gräsyta och träd för skugga. Utredningens förslag var en yta på cirka 60 meter gånger 40 meter. Men 
nu föreslår kommunstyrelsen att en ännu större yta utreds. Med staket, sittplatser och 
papperskorgar kan området göras attraktivt och tillgänglig. För de bilburna hundägarna finns det bra 
parkeringsmöjligheter intill hundlekplatsen intill grönområdet.  
 
En grundläggande aspekt för att iordningställa en hundlekplats är att den ska vara en del i ett större 
sammanhang. Flera verksamheter inom samma område bidrar till ökad mångfald och intresse. För 
camping- och friluftsområdet Örnäs kommer en hundlekplats att förstärka hela områdets funktion 
som ett aktivitetsområde för rekreation, motion och sociala kontakter.  
 

- Det är med stor glädje jag kan konstatera att våra fyrbenta vänner nu får tillgång till en 
lekplats. Det finns en stor efterfrågan på en yta där hundar kan leka och vara sociala på ett 
tryggt och säkert sätt. Det är extra glädjande att vi här också ser ett bra exempel på hur vi 
utvecklar Åmål tillsammans med våra medborgare, säger Michael Karlsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunstyrelsen beslutade även om en utredning som ska undersöka möjligheten att bygga en 
inhägnad rastplats för hundar i Fengersfors. Kommunstyrelsens beslutsförslag ska tas upp för beslut 
på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. 
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