
Yrkande angående att få passera Askimsbadet med 

kopplad hund året om 

 

Förslag till beslut 

 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till ändrad lokal 

ordningsstadga med inriktningen att komplettera så att genomgång för kopplade hundar på 

promenadvägen över Askimsbadet tillåts året om. Vid godkännande ska sedan Park- och 

naturnämnden korrigera skyltningen vid Askimsbadet i enlighet med de kompletterade 

ordningsstadgorna. 

 

2. Park- och naturnämnden ges i uppdrag att utreda om det finns fler gångstråk i Göteborg som 

behöver undantag för att underlätta för hundägare med kopplad hund att nå naturområden. 

 

Yrkandet 

Ärendet om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om har kommit från medborgarna och 

varit ett Göteborgsförslag som blivit hänvisat till park- och naturnämnden och dess förvaltning. De 

avstår från att bereda ärendet med anledning av det är en fråga för fullmäktige. Därför vill vi värna 

initiativ från göteborgarna och lägga förslaget där det hör hemma, hos Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige. 

Det råder ett totalt hundförbud vid Askimsbadet från 1 maj till och med 15 september. Förbudet 

stänger ute hundägare i området från deras naturliga promenadvägar, bland annat till och från Hult och 

ut till Marholmen. Det finns inga sakliga skäl till att promenadvägen, med kopplade hundar, inte skulle 

kunna nyttjas året om. 

Under årets höst- och vintermånader har de närboende tillgång till promenadvägen och nyttjar den 

frekvent. På grund av förbudet utestängs de från sin närmiljö och sin absolut vanligaste promenadväg 

för att få komma ut i naturen.  

Askimsbadet är inte endast ett bad utan också en naturlig promenadväg för de boende i området för att 

nå naturen. Med anledning av det totala förbudet för hundar under sommaren är hundägarna tvungna 

att ta obekväma och trafikfarliga omvägar till natur och grönområden. 

För att lösa problemet bör de lokala ordningsstadgarna kompletteras och tillåta passerande över 

Askimsbadet med kopplad hund under hela året och att skyltningen korrigeras. En liknande lösning 

finns sedan tidigare i Sotenäs kommun och kan förslagsvis agera som utgångspunkt vid korrigering av 

skyltningen. Om utredningen kommer fram till att inga hinder förekommer blir en ansökan till 

länsstyrelsen upprättad i samband med tjänsteutlåtandet. 

Kommunstyrelsen   
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Bild 1. Nuvarande skyltning vid Askimsbadet. 

 

 

 

Bild 2. Exempel på förslag till framtida skyltning (i Sotenäs). 

 


