Övriga önskemål
Extra bra om det finns några bänkar, men ej jätteviktigt.
Sittplatser med tak är bra
Gärna lite kuperat och naturligt terräng med träd och stenar
Säkerhetsinformation. Blir lika förfärad varje gång jag ser hundar bära sele i hagen. Helst ska de inte ens ha halsband. Slussar vid ingångar. Många hundar springer fram
när man kommer in. En del smiter ut.
Koja
Papperskorg där man byter påsen
Stockar för hundarna att hoppa upp på och annat kul, måste inte vara agilityhinder eftersom dem nog stjäls i alla fall.
Stor yta med träd och absolut inget grus!
Bajspåsar och tillgång till en tunna att slänga dom i är också viktigt för att bibehålla en ren rastgård.
Hundpåsar är ju bra men vatten kanske vore något
Tips/förslag på övningar/lekar man kan göra med sin hund. Ex kontaktövningar, leta godis, inkallning.
Belysning och dricksvatten vore toppen, även bänk/bord. Men viktigast är nog att ytan är stor och gräsbelagd med några träd.
Då vi är många som har stora hundar, så önskas en stor hundrastgård. ( ex en 11 manna fotbollsplan) Då får hundarna möjlighet att sträcka ut och bete sig mer som i
den naturliga miljön en dom små hundrastgårdarna ( gamla tennisplaner) där det är högst omöjligt för ett 10 tal hundar att leka naturligt utan att dom känner sig
instängda.
Det är även väldigt viktigt att ogräs och sly rensas från hundrastgårdarna, där det behövs. Samt att staketen är hela och går ner tillräckligt långt mot marken så inte
små hundar kan smita ut. Det är oxå bra att det finns olika typer av hundrastgårdar tex den på Haga och den på Gryta.
Om underlag
Tänker på temperaturen påverkan å akta tassarna mot sår
Skonsamt för hunden
Skonsamt mot tassarna
Föredrarvgrus före gräs då det bara nöts bort och blir lerigt.
Så mjukt underlag som möjligt då trampdynor förstsörs av hårt underlag
Trevligare
Känns mest naturligt samtidig som man kan apportera med sin hund
Gärna blandning av underlag
Det ska vara bra underlag så att hundarna gör inte illa sig!
Riklig miljö, men något anpassad för att lätt kunna hålla koll vad som händer i hagen också så man lätt kan se farliga föremål.
En naturlig miljö framför konstgjort material. Ger bra komfort för lek.

Bra för hundarna med olika underlag.
Lättare att plocka upp bajs och färre fästingar på grus, hunden blir inte lika smutsig/dammig på gräs
Eftersom många hundar går på asfalt vid cykelbanor så vore det väldigt uppskattat men mer mjukt underlag som är snällt för tassarna. Då det är dåligt med
grönområden där hundar kan rastas. Plus att det inte blir dammigt på gräs, skog eller naturäng.
Gärna delvis skog.
Minst skador på tassar
Absolut inte asfalt
Alla underlag är ok förutom asfalt där hundar kan göra illa sig på vid lek
Gräs för att undvika skador på hundens tassar o ben
Grus och asfalt skadar tassar och skaderisken höjs.
Naturliknade underlag som inte blir så kallt eller varmt under tassarna som asfalt blir
Mjukt underlag för att skons hundarnarnas trampdynor.
Så mjukt som möjligt under hundens tassar. Vid promenader så går hunden redan på asfalt och grus kan skada trampdynorna.
För trampdynorna
Skog och natur är det bästa för en hund som inte kan gå lös men som behöver få röra sig fritt. De behöver använda flera muskelgrupper vilket är stärkande.
Sand är mest skonsamt för hunden, speciellt snabba vinthundar som lätt drar på sig klo-/tasskador på gräs, naturäng, skog - eftersom klorna fastnar en kort stund vid
snabba svängar/vridningar o det blir inte bra eftersom de kan ha en toppfart på 60-70 km/h. Av erfarenhet av skog/äng på Gryta så har det skett skador på hundar pga
håligheter o glipor som inte syns vid högt gräs. Dessutom risk för ormbett. Asfalt inte bra eftersom det kan ge brännskador på trampdynorna pga sommarvärme i
asfalten, men också slitkador på trampdynorna. Asfalt inte alls bra att springa med snabba vändningar, inte heller för hundarna o rulla runt o leka med varandra. Bark
låter som att det kanske kan passa, men misstänker att det kan bli mer halt än sand/grus vid regn.
Min hunds trampdynor klarar bara av gräs.
Helst så naturlig terräng som möjligt, gräsäng el skog!
Skog kan ge en stor variation av underlag, material och doftef
Viktigt med skonsamt underlag för hundens leder och vid liggande lek
Allt funkar bra.
En naturlig miljö uppskattas av hundar
Se kan hopa och leka så
Grus, lätt att hålla rent, vattna,
Viktigt att det inte är för hårt, lätt att hundens trampdynor tar stryk vid för hårt underlag som asfalt.
Gris och asfalt förstör tassarna och låter min hund gå blodig från hundgården.
Mjukt om hundarna busar och därmed mindre risk för skador

Gräs och skog är det som är mest naturligt. Skog inbjuder till lek där hunden får bra träning genom både att klättra på stock och sten men också genom att behöva vara
smidig för att anpassa sig till terrängen.
Naturligt mark för hundarna är viktigt.
Grus dammar väldigt när det är torrt! Kan skada tassarna. Otrevligt! Asfalt hårt, naturäng låter trevligt men hur är det med fästingar? Bark flyger väl runt och dammar?!
Mjuka underlag känns bättre. Asfalt kan bli väldigt varmt och skadligt för känsliga tassar.
Det ska vara naturligt och skönt att få vara lös i en hundrastgård, det gäller även underlaget. Hundarna ska kunna bete sig naturligt och kunna krafsa lite. Hundarna ska
även ha möjlighet att utföra sina behov. Många hundar vill inte/är inte vana att utföra sina behov på asfalt.
Om möjligheten att dela av gårdar
Har varit i Eskilstuna deras rastgård vid vilsta är kanon den är delad i två alla hundar går inte ihop
En del hundar går kanske inte så bra ihop,men på så vis får fler möjlighet att använda hagen.
Jättebra då jag har en väldigt liten hund att kunna dela in hundgården så hon och hundar i hennes storlek kan leka samtidigt som större hundar kan leka. Men ändå bra
att de kan nosa på varandra och hälsa genom staketet.
Vissa hundar kommer inte överens och då kan det vara bra med flera delar
Då kan fler nyttja gården samtidigt, alla hundar går inte ihop.
Vet ej
Kan finnas tikar som löper
Nja skulle jag säga. Ibland skulle det vara praktiskt om jag vill träna med min hund t.ex och den inte går ihop med någon annan hund som också behöver vara där. Men
det skulle vara en bra grej såklart!
Inte super viktigt, men skulle säkert uppskattas av många.
Det är ett plus men inte nödvändigt
En för lite livligare lek och en annan för lugn samvaro. Kanske små och stora hundar.
Om en vill träna passivitet lydnad m.m alla hundar kanske inte får ihopp. Bra tillfälle att träna möten m.m med andra hundar utan att behöva vara rädd att det skall
hända nått.
Är det en väldigt stor hundrastgård så kan man absolut dela i två men annars är det bättre med en stor som även stora hundar har möjlighet att få sträcka ut sig utan att
springa i cirklar (om dom nu inte vill springa i cirklar :D )
Bra om den kan. Kanske inte så jätteviktigt
För större o mindre hundar
En del för sociala hundar och kanske den andra för hundar som vill/behöver vara ifred
Så alla kan utnyttja rastgården ifall vissa hundar det inte går ihop med andra hundar
Är den så pass stor skulle det vara en fantastisk möjlighet. Speciellt för dom som har hundar som ej går ihop med alla.
Enklare att ha med exempelvis löpande tik

Onödigt med pengar det fungerar bra ändå.
Jag har aldrig varit i en sån hundgård, så det är inte superviktigt. Men låter som en bra idé!
Eftersom inte alla hundar går ihop
Detta för att kunna ”stänga in” mig och min/mina hund/hundar. Så jag kan busa med mina som kanske inte klarar av andra hundar.
Det är roligare för hundarna att kunna springa på stora ytor.
Så löptikar samt hanar kan vistas i gården samtidigt
Små hundar o stora
Stora/små hundar
Speciellt om hundgården har lek-/träningsutrustning så att tränande hundar inte blir störda av hundar som bara vill leka o kanske springer ivägen. En del hundar är
också leksaksaggressiva eller blir stressade av bollar m.m. Det är bra om hundägare o hund får träna ifred med avdelat område, men är ibland också en fördel när
andra hundar leker på den andra inhängnaden av gården - för det ger också en mental träning o förstärkning i träningen. En till fördel med uppdelat är att hundgårdens
nyttjbara timmar fördubblas. Dock, bör regler finnas om att träningsytan inte ska användas till annat än träning eller till ensamma hundar (eller flera från sin
familjeflock) som inte vill eller kan träffa andra hundar, exempelvis pga skada, rädsla, aggressivitet mot andra eller bli utsatta för det.
Kanske inte super viktigt men väldigt bra
Då kan fler hundar få springa av sig, alla hundar fungerar inte ihop tyvärr.
Om den är tillräckligt stor!
Det kan vara bra att ha en "hage" för små hundar som inte är tåliga nog att leka med stora hundar, medan den andra "hagen" kan stora hundar och tåliga små leka
tillsammans. Så kan hundarna lättare leka på ungefär samma villkor. Självklart får man på eget ansvar välja själv vilken hage man väljer.
Är ytan tillräckligt stort krävs den ingen avdelning
Småhundar och valpar kan behöva en tryggare miljö.
Alla hundar går inte ihop
En stor kan behövas
Så kan fler hundar vara där, även hundar som inte går ihop.
För att kunna separera små och stora hundar om dom är många samtidigt för att minimera olyckor då olika storlekar leker på olika sätt.
Om det är möjligt så kan man då dela upp på små o stora hundar vid behov
Jag släpper aldrig in min hund med okända hundar i hundgården, och då är det ju bra att man kan dela in hundgården.
Har man en tik som löper så vill man kanske vara i en hundgård. Vore bra med uppdelat då.
Beroende på storleken. Gör man en jätte stor rastgårdkan man dela av den. Men inte annars. Stora hundar och flera hundar behöver utrymme.
Tänker att man tar bort lite av funktionen om man delar av hundgården. Utan att det är bättre att samsas, kanske kan flera hundar vara där inne samtidigt om det är
okej för ägarna. Annars kö system?
Om det finns hundar som inte går ihop eller tikar som löper är det väldigt praktiskt att kunna dela upp ytan.
Vore toppen då alla hundar inte går ihop! Då kan även en hund få springa av sig ensam tex.

Kan vara bra att dela av för mindre/större hundar.
Det vore ju toppen! Då kan fler hundar använda hundrastgården samtidigt, även de hundar som inte kommer överrens med andra.
Upplevda problem i hundgårdar
Folk som kommer in med nya hundar utan att kolla om det är ok
Att en agresiv så man går vänta
Ej tömda papperskorgar
hundägare som bara sitter ner o inte är med sin hund
Bajs
Brist på belysning vintertid
Att det är för högt gräs och inte underhållen, då blir det svårare för rullstolen att kunna vara där.
Folk respekterar inte att man inte bara kan klampa in till en okänd hund
Lite för ivriga hundar som leker för hårt.
Att folk släpper in sina hundar utan att ens säga till. Sen att folk då inte tar sitt ansvar om det blir bråk mellan hundar.
Att andra inte accepterar att man vill vara själv en stund
Nej.
Det att någon bara går in utan att fråga den som är där om det är ok.
Ibland går inte alla hundar ihop men då får man vackert vänta.
Att stängslena/grindarna lämnar glipor under så mina små hundar kan smita
Allmän nedskräpning, folk tar inte upp hundbajset och folk låter sina hundar förstöra inredning och hinder. På Haga fanns flera olika hinder, så som slalombana,
hopphinder och gungbräda (som jag och min hund använde mycket) men de är nu tyvärr förstörda/borttagna för att folk låter hundarna bita på sakerna.
Om intresse för tjänster (exempelvis kloklippning) i hundgårdarna
Nej
Vet ej
Träning med någon som ledare.
Aktiviteter och träffar
Ja kloklippning vore toppen!
Nej behövs inte
Ja vore trevligt med något sådant
Intressant men inte nödvändigt

Kloklippnings tips
Många skulle uppskatta det! Det skulle även skapa en bättre gemenskap. Förslag; grupp träffar med träning.
Inte för oss
Bara tjänster som erbjuds vid vissa tillfällen
Nej, jag tror det bara skulle bli lite av ett kaos om folk ska stå i kö och vänta på tex kloklippning. Jag tror överlag att det är lite lugnare att inte ha nå tjänster i
hundgården då en del människor har lite svårt med vett och ättikett, och en del tror sig veta bäst av alla.
Kloklippning, temadagar
Nja inget som intresserar mig
Ja absolut om det finns tillfälle för det
Ja
Kloklipp!
Kanske några kurser som lydnad osv
Nej hällre större ytor ☺ kanske en yta med tak
Hundkurser , hundvaktsannonser
Jovisst, kunde vara kul. Hammarby går vi mest till så helst där.
Kloklippning och exempelvis hundträningar såsom lydnad med mera. Enkla grunder för nya hundägare.
Kloklippning
Ja verkligen! kloklippning och borsta tex
Loppis
Kloklippning
Massage o stretch! Många hundägare har ingen koll o bryr sig inte om att stretcha o massera hundarna. Dessutom bör hundarna promenera en sväng innan de får
springa för att förebygga muskel- o ligamentskador. Hundägarträning vore bra, men också annan hundträning, såsom hundmöten.
Kloklippning också bra eftersom många tycker det är läskigt att klippa själva o kommer inte iväg till kliniker för kloklippning. Tyvärr får ju hundarna lida för det då de
kan få besvär med tålederna o brustna ligament när de spinger med för långa klor, ffa i gräs/naturäng/skog.
Kloklipp
Inte så viktigt
Det som skulle vara intressant är om man kan göra ett schema för sin "hemmarastgård". Så att det är en ansvarig/dag som underhåller. Tex plocka upp hundbajs och
fylla igen gropar samt skälla på nötterna som inte tar upp hundbajset och/eller låter sin hund gräva gropar.
Nej! Gör det inte för komplicerat!
Ja, lite träning av olika slag, motion, agillity, spårning, lydnad. Även skötselråd som kloklippning, kost, päls- och tandvård

Upplysning om regler om hundägande, dvs nån person som kan ge lite av sin tid, alltså inte en lapp på nåt staket som ingen läser! Tex alla verkar inte veta vad som
gäller i samhället. Man måste som hundägare fråga om hunden får hälsa och inte bara släppa fram hunden med flexit under promenaden. Och att lära folk att flexit har
en spärr så att det går att ha kortkoppel vid tex möte under promenaden.
Kloklippning och även vaccination kan vara bra för de som inte hinner ta sig till veterinären pga jobb osv.
Träning av olika grenar med duktig instruktör
nej
Ja kanske
Föreläsningar om hundhållning, grisbollar
Hundkurser, hundträff, hundpromenader. Det skulle jag tycka var intressant. Sedan är ju kloklippning nog intressant för de flesta.
Kloklipp vore abdolut bra
Vore intressant med lydnadsträning.
Kloklippning vore ju inte tokigt
Nej inte för min del.
Övriga förslag
Att det ska ja finnas parkering så man har möjlighet att ta bilen.
Att det borde finnas i varje bostadsområde, ju fler hundar i en gård desto mer osämja, många är inte bilburna och behöver gångavstånd
Gärna centralt då många hundägaren bor i lägenheg
Bolla fram något slags säkerhets system och städ schema för att hålla det tryggt och fint.
Staket som är sitter ordentligt och som gärna är nedgrävda 50cm i backen. Och ordentliga grindar För öppning och stängning.
Inte ställa för höga krav, det viktiga är ju bara en trygg inhägnad!
Enkel naturlig miljö och gott om papperskorgar! Anslagstavla för besökare och föreningen.
Att utnyttja gamla hockyrinkar som finns varstans i västerås för att ta ner kostnaderna både för föreningen och kommunen.
Det är om det ska upp regler så var väldigt tydliga. tex vet jag att jag har blivit påtalad argt att jag inte fick ha min tik som skulle börja löpa, själv i hundrastgården för
andra hundar slogs med varandra när vi inte var där. Och jag hade då uppfattat på pappret att det var om andra hundar är inne samtidigt.
För mig är det viktigaste att hundrastgården är en trevlig och säker plats för hundar att leka, springa, brottas och umgås
Gärna lite skugga på sommaren och vatten
Att alla ser efter sin hund och plockar upp efter det samt håller god ton emellan
Borde var rök förbud!
Möjlighet till att spola av hundarna.
Fixa naturlig dränering så att det inte samlas vatten som sen fryser över på vintern. Flera mindre och några riktigt stora som det är värt att ta bilen till.

Prata med folk i nuvarande hagar och ta deras åsikter.
En liten hundpool för vovvarna att svalka sig i vore toppen
Hundkurser i hundgården?
Se till att stängslet går ända ner i backen, så inte småhundar kan smita ut.
Nej
Tidsbegränsad tillgång till rastgården. Folk kan sitta där hela dagarna
Använda gärna några av kommunens redan inhägnade icke utnyttjade tennisplaner
Det är som ni säger. Fler hundrastgårdar behövs. Tex här på Klockartorpet/Viksäng, här finns det ingen hundrastgård. Ägare har sina hundar lösa här i området, dom
springer ut på vägen, fram till människor/hundar eller efter cyklar. Majoriteten av ägarnas ursäkt är " min hund behöver springa av sig" det köper jag, men är man inte
mer rädd om sin hund? En inhängnad gräsplan här på området skulle innebära många positiva saker, människor/hundar slipper lösspringande hundar, cyklister behöver
inte trampa ihjäl sig och bilister slipper få en död/skadad hund på sitt samvete.
Inhängna stora ytor som idag bara stor tomma för det mesta, som te x ute på Ekeberga vid västerås kennelklubb!
Undersök lugna platser som liggger bra till, lätta att komma till men inte nära stora vägar om olyckan skulle vara framme och en hund smiter.
Inredning för miljöberikning. Abonnemang och passagekort
Hundbadplats i anslutning till hundlekplats.
Mkt hundar, många som inte tränar med inkallning, bra med hundgårdar då matte/ husse ej kan aktivera hunden på ett bra sätt tex skador på sig själva, sociala
samspelet, träffa nya , få inspiration av andra med träning,
Gratis hundbajspåsar är ju bra. Sedan är det bra om det är någon sten där de kan ligga och vila, att det är träd (eller något) så de kan få skugga.
Bra staket som inte går att gräva under.
Behöver inte vara så avanserat, gräsunderlag, skugga, högt stängsel. Och gärna i varje bostadsområde för alla har inte bil.
Västerås stad behöver inte tänka utan dom borde redan ha agerat.
Kunde man kanske ha någon/några hundrastgårdar där man fick betala en pant eller mindre avgift för att få använda och samtidigt få lite bättre kvalité och mer
aktiveringsgrejer där. Man skulle då kunna komma in genom att använda en bricka/blipp. Tänk tvättstuga. Då kan man ju ha koll på om någonting gått sönder och vem
som är skyldig. Den kan ju oxå få en varning/betala för skadegörelsen. Beroende på vad det är och hur det hänt.
Önskemål om nya platser för hundgårdar
Rocklunda
Rönnby Finns många möjligheter till naturområden lokalt
Centralt, Gång avstånd från centrum. Gärna stora ytor.
Malmaberg
Norra gryta smultronstigen
I närheten av gratis parkering så folk inte ställer sig längs med vägen och stoppar trafik, gärna skogsområde då hanhundar har något att kissa på, önskvärt närheten av
gryta eller öster mälarstrand.

Är nyinflyttad (Hamnarby) går ofta i Råby skogen skulle vara fint med en bit av den skogen inhängnad.
Skallberget, rocklunda, nordanby
Gideonsberg
På flera ställen i Västerås . På Björnön skulle passa bra
Gideonsberg, Hökåsen, Irsta
-Gräsplanen mittemot husbilsställplatsen på lögarängen.
-Vasaparken nära boulebanan
-Djäkneberget
Vid råbyskogen
Jag har ännu inte, som relativt nyinflyttad, varit på så många platser. Endast varit med min hund på Hammarbys hundgård vilket är superbra! Stor yta för hundarna att
springa på och bra underlag. Dock är det ofta väldigt blött länge efter att det har regnat tyvärr..
Har sett att det finns en mindre hundgård i stan vid Rudbecksparken. Den ser väldigt liten ut och om jag minns rätt är staketet väldigt lågt. Jag som har en schäfer ser
att risken för att hon skulle hoppa ut om hon fick se något intressant på andra sidan tycker att det bör åtgärdas så att även större hundar kan vistas där utan att vi
behöver oroa oss för att de skuttar ut och skrämmer någon eller skadar sig själva eller någon annan i trafiken.
Östermälarstrand där det brukar gå får på sommaren det öppna området vid skogen bakom där de bygger en skola.
Skallberget är väldigt hundtätt och när Rocklunda hagen försvann så blir det långt för många till en bushage.
Spelar ingen roll, bara det finns 2-3 st man kan välja mellan!
Nordanby äng på Gideonsberg då det finns stora ytor där och är mycket hundägare samt långt till närmsta rastgård, man måste vara bilburen för att kunna rasta sin
hund i en gård om man bor här. Annars är det tomt på rastgårdar i stadens östra delar där det dessutom är mycket nybyggnation nu (tänker på Öster Mälarstrand).
Ängen i Mälarparken
Alla områden. Titta så alla kan ta sig till gården. Kanske behövs två rastgårdar på visa områden. Ex gryta många pensionärer som har hund men kanske ej bil. Kan vara
förlångt för dem att gå till hundex om en bor på andra sidan gryta. Kan tänka mig att det inte är bara gryta.
Branthovda
Hökåsen
johannisberg/barkarö, förbättra den på haga då den är väldigt risig.
Jämnt fördelat i hela Västerås.
I mälarparken, där tidigare fåren betade. Vet inte om det är mkt håligheter i marken där dock.
Gideonsberg , Skallberget , Haga
Irsta
Gärna en hundrastgård vid Rocklunda eller blåsbo

Vallby. Fotbollsplan vid Härbregatan. Väldigt sällan planen utnyttjas. Ett ställe där hundägarna gärna släpper sina hundar för en lekstund. Detta plan lär det väl inte
byggas på eftersom det går kraftledningsstolpar i närheten.
Norra Vallby en stor gräsmatta vid närheten av Härbregatan /vägen
Viksäng
Både relativt centralt och lite utanför. Skallberget är i behov av en!
Spelar ingen roll för vår del var i stan. Huvudsaken att det eventuellt blir fler rastgårdar i kommunen.
I irsta finns det just nu ingen hundgård och det bor såpass mycket hundar där så tycker de kan fixa en hundgård där.
Bjurhovda
Gärna någonstans runt kristiansborg/Karlstad eller Gideonsberg
Gideonsberg då det finns många områden här man ute inte får rasta hundar men där väldigt många hundar bör. Samt längst cityringen (E18)
Rocklunda på andra sidan vägen från där den andra var. Alltså gräsmattan bredvid västeråshallen.
Alt skogen som ligger på Östermälarstrand melllan Viksängskyrka och Lidl.
Gräsmattan utanför framnäsbadet framför krogen.
Sen skulle det ju vara finurligt att peta in nån hage i skogen runt något av våra motionsspår?
I närheten av rocklunda där cricketplanen ligger eller kanske vid rönnbyskogen
Vetterslund!
Bäckby
Helst på Önsta Gryta. Förslagsvis i närheten av Maistro Pizzera då många använder fotbollsplanen som finns vid lekparken där samt att Rådjurets förskola är utsatt.
I närheten av Apalby Friskvårdscenter samt vid Önsta Hunddagis / Önsta förskola.
Skälby
Vid slutet av bolmörtsgatan finns en gammal tennisplan som inte använd. Dock inte så stor och asfalterad så kanske inte passar som hundgård men vid den gångvägen
finns också en väldigt stor gräsyta där det skulle passa ypperligt för en hundgård (vid dagiset). Det är otroligt många hundar som går promenad däromkring.
Viksäng Hamre
Kanske nånstans på Rocklunda eller på Apalby
På Gideonsberg, vid Mälaren
I centrum
Öster mälarstrand

Tex skälby, på en stor fin äng med parkeringar osv
Gideonsberg har stora gräsytor
Gärna i närheten till djurbutik, till exempel Arken Zoo
Erikslund saknar hundgård, bor på träsnidarvägen så gärna runt de området!
Tennisplanen vid Jolleseglarna t.ex,
inte använd på många år(Framnäs/Ö Mälarstrand )
Utmed landgränsen: Lögarängen (skuggig plats), Öster Mälarstrand, Björnön.
Irsta, kungsåra
Gärna ute på Öster Mälarstrands, möter många hundar här. Djäkneberget och stadsparken.
Mälarparken
Det behövs 1 stooor inhängnad gräsplan som är delad i 2-3 sektioner här på Klockartorpet/Viksäng. Vi är otroligt många hundägare här i området.
Vid västerås kennelklubb ute på Ekeberga, där finns en stor gräsyta om man går till höger när man kommer fram dit, som skulle passa bra att inhägna och användas för
dem som inte kan ha sina hundar lösa!
Vid skog och äng, lugnt från stadens oljud, inte allt för avsides, inte nära stora vägar, kanske nära vatten så man kanske kan ha ett hundbad innom gåavstånd?
Vid Rocklunda i närhet till skogen
Södra Tillberga
Gärna i skogsparti med stängsel tex Malmaberg och i naturområden som annars skyddas av hundförbud.
Längst bort vid Lögarängen, finns redan staket mot väster och lämpligt område för hundbad i Mälaren. Bredvid/under Vallbybron intill Svartån och kolonistugorna.
Pettersberg
Nordanby äng
Gärna på flera platser i både city och ytter områdena
norrängen i barkarö
Viksäng
Rocklunda, Lövudden, stan, skiljebo, Gideonsberg,
Norr och öster
Jag ser gärna en hundgård i närheten av öster Mälarstrand, förslag är den gamla asfalterade ”gamla” tennisbanan ( i närheten av hundbadet) som aldrig används. Den
har i princip redan en inhängnad som kan göras om till 2 hundgårdar med ganska enkla medel. Det ligger en parkering i anslutning så det är lätt att parkera ifall man
har en bit att åka och måste ta sig med bil.
Irsta, nere vid gamla industriområdet finns en äng.

Ute vid Brandthovda finns det mycket grönområden - och stora ytor! Någonstans där kanske. Det bor ju så mycket hundar i stan, och jag saknar någon stor hundgård i
stan. Rudbecksparken är ganska liten, så hundarna kan ej sträcka ut ordentligt och man kan knappt kasta boll. Eftersom alla hundar ska hållas kopplade, så behöver
hundarna få känna sig fria och kunna sträcka ut. Då det är mycket viktigt för Västerås med miljön, så borde de inte lägga hundgårdar så långt bort, så man måste ta
bilen och spy ut avgaser. Kanske någon stor vid Djäkneberget?
Stor yta inte långt ifrån stan.
Gärna i närheten av Viksängsområdet. Finns ingen i närheten. Får åka en längre bit.
Finns mycket fin mark runt omkring Viksäng. Och många hundar.
Dingtuna med både skog och äng i hundgården
Skälby
Skulle gärna se en rastgård på Klockartorpet. Gärna i närheten av Klockargatan.
Viksäng saknar hundgård. Faktum är att det endast finns EN hundrastgård på hela östra sidan av västerås. Ändring tack!
En av fotbollsplanerna vid Rocklunda
Området som ligger precis vid den stora parkeringen vid cricket klubbens inhägnad. Området skulle då sträcka sig bredvid bredvid arenan, ner runt om vid parkeringen
och upp innan den lilla kullen. Men även täcka en liten skogsparti för svalka.
Gärna någon mer hundrastgård som har skog/terräng. Nära Rocklunda/Björnön/Ängsö kanske. Fler hundrastgårdar i områden där folk bor. Tex på en gräsmatteyta i en
parkliknande miljö eller där det legat en lekpark som inte används längre. Vid Ica Ettan, bredvid "ån" finns en stor, tom gräsyta där det förut var en lekpark. Längre norr
ut vid samma "park"/grönområde finns flera stora gräsytor (i riktning mot "ankdammen"). På Viksäng finns det oxå stora gräsytor vid cykel- och gångvägarna. Även vid
Skallberget, en stor gräsyta ut mot Bergslagsleden och en stor gräsyta vid "pulkabacken", mitt emellan Karlfeldtsgatan och villorna på Nordanby. Även på Bjurhova
finns det stora gräsytor att använda.
Vallby, kanske går att få till nära vedbobacken exempelvis

