Vi har letat länge efter en central plats för att anlägga en hundlekplats med det är mycket komplext
då det antingen ligger för nära bostäder, för långt ut från centrum eller helt enkelt är för små ytor.
Fördelen med Savannen är att den är Centralt belägen samtidigt som den ligger lite för sig själv och
inte stör några boende i närområdet.
Samtidigt finns det bra parkeringsmöjligheter vid Landskyrkoallén för de som exempelvis besöker
staden för att gå en sväng på stan för att handla och fika, har dom då en hund med sig så är det
perfekt att rasta den på hundlekplatsen.
Detta gynnar staden ur flera aspekter.
Tack vare dom stora grönytorna på Savannen i övrigt så separeras hundarna och hundägarna med
andra kommuninvånare som vill använda ytorna till exempelvis picknick eller bollspel.
Om vi inte skulle ha en inhägnad yta så skulle ändå mycket människor med hundar röra sig i området.
Vi anser också att denna platsen ändå inte skulle användas till något annat då den ligger bakom
byggnaderna och sluttar ner mot ån, därför känns det extra bra att kunna erbjuda en hundlekplats
just här.
Vi ”tar” ju inga bollspels eller umgänges ytor i anspråk då Savannen i sin helhet erbjuder just sådana
ytor i överflöd.
Vi vet att det är många som uppskattar det centrala läget då dom kan ta sig till fots till
hundlekplatsen, framförallt många äldre kan släppa sina hundar så att dom får springa av sig på ytan
för att sedan promenera vidare i ett lugnare tempo.
Alternativet är en hundlekplats utanför stadskärnan och då blir det många hundägare som inte
kommer att ta sig dit då dom måste använda bil.
Med en centralt belägen hundlekplats så får vi också mindre nedskräpning (Ej upplockat hundbajs) i
resten av centrum, detta för att det blir en större ansvarskänsla vid en plats som denna.
Vi tillför också totalt tre stycken grindar i staketet så att den som vill passera genom hundlekplatsen
ska kunna göra det obehindrat och slippa gå runt.
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Vår motivering till att det är en bra plats att ha en hundlekplats på är:

