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Yrkande angående – Att kunna passera Askimsbadet på 
ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna 
passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med 
kopplad hund även under perioden 1 maj - 15 september. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i linje med undersökningen, 
revidera ”Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun” - §17 
Askimsbadet Hundförbudszon, så att Askimsbadet kan passeras på 
ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund även under 
perioden 1 maj - 15 september. 

 

Yrkandet 
De som har hund och bor i närheten av Askimsbadet vill, även under perioden 1 maj - 15 
september, komma ut i naturen genom att få passera badplatsen ifråga med kopplad hund.  
I avsaknad av naturliga promenadvägar, tvingas hundförarna ut på den närliggande 
banvallen eller golfbanan, vilket är varken tryggt eller ändamålsenligt. På banvallen 
kommer cyklar i hög fart och fler bilar än förr trafikerar berörda sträckor.  

De boende blir utestängda från den egna närmiljön då badet inte bara är ett bad utan 
också en genomgång och en naturlig promenadväg för de som bor i området. 

I Göteborgs styrande dokument ”Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun” 
står att läsa: 

”Hund får inte vistas på badplatserna vid Askimsbadet, Härlanda Tjärn, Lillebybadet, 
Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet under perioden 1 maj - 15 
september” (Markerad karta över Askimsbadet följer nedan). 

Boendes och hundars behov kommer med tydlighet i kläm när byråkrati och formalia har 
fått gå före vid stadens hantering av ärendet. Vi Sverigedemokrater vill säkerställa att de 
boende ska kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad 
hund, inte bara under vinterhalvåret utan året runt.  
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Hundförbudszon vid Askimsbadet inom röd markering  
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