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Alternativt beslut 
 

Alternativt förslag till beslut 

 
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
placering och kostnad för uppförande av en belyst och inhägnad hundrastgård i 
anslutning till Ekarängsparken på Hulta. 

  

Ärende 08: Initiativärende gällande Hundrastgård på Hulta 

Sammanfattning 

Borås stad har idag två bostadsområden som finns med på polisens nationella lägesbild 
över särskilt utsatta områden. Dessa områden är: Norrby, Hässleholmen/Hulta.  

En del insatser har gjorts genom åren, för att skapa en tryggare boendemiljö för 
invånarna i dessa områden. Trots redan vidtagna åtgärder (som inte varit tillräckliga) 
har de boende på Hulta de senaste åren noterat en succesivt ökad grad av kriminalitet, 
våld, hot och handel med droger i området. Den senaste Trygghetsvandringen i 
området gjordes 2017.  

”Vi vet att det förekommer knarkhandel här”, Vi ser det nästan dagligen. Säger en av 
de boende. 
”Det är inte klokt att man väljer att anlägga en park i ett bostadsområde och lämnar 
den utan belysning”, säger en annan som också bor i området. 
”Jag går inte genom parken tidig morgon eller sen kväll när det är mörkt, säger 
ytterligare en boende på området. Det blir inte många timmar på dygnet som man 
känner sig trygg här. Det är många buskage där någon kan gömma sig”. 
 
Rastning av hundar måste ju ske dagligen och ofta tidiga morgnar och sena kvällar. En 
stor del av året är det mörkt vid dessa tider och många känner sig otrygga när de går ut 
med hunden. En belyst inhägnad hundrastgård är för alla boende en viktig 
trygghetsskapande åtgärd. Även belysning på de gångstråken till hundrastgården är 
viktiga för öka tryggheten för de boende i denna utsatta del av Borås. 
 
Vi på Hulta har i åratal försökt att påverka kommunen på alla vägar vi kan. Vi har 
skickat det via hemsidans ”felanmälan och åsikter och tagit upp det på boendemöten 
och trygghetsvandringar men får inget gehör” säger de boende men inget händer. 
 
För Sverigedemokraterna, 
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