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Indkomne bemærkninger i forbindelse med høring Hundepark i Nuuk på Kommunqarfiga.

1. Anna Bilmann den 22. Marts 2021
Jeg er imod
Vi, beboere, bruger området flittigt både sommer og vinter, når vi er ude sammen med
vores børn. Der er nogle børn, som er bange for hunde, der ikke er i snor.
og der er i forvejen masser er hundelort, det vil kun blive værre

2. Carsten Pedersen den 22. Marts 2021
Placeringen er fin
Placeringen er helt fin. Det er et område der ikke benyttes af mange andre om sommeren,
og af slet ingen om vinteren.

3. L. Møller den 22. Marts 2021
God ide med en hundepark
Umiddelbart synes den valgte placering god, idet der er kort vej til parkeringspladsen ved
det nuværende hundetræfsted for dem, som kommer i bil. Samtidigt er det lige nemt at gå
til for dem, som bor på hver side af elven i Qinngorput.
Når indretningen af hundeparken planlægges, bør man indtænke et højt hegn, bænke,
skraldespande (ravnesikret) og gerne udfordringer til hundene, så de kan bruge kræfter og
brænde energi af.
Man bør også allerede nu overveje placeringer af flere hundeparker, så også hundeejere i
Nuuk og Nuussuaq får samme mulighed.

4. Siiva Klamer den 22. Marts 2021
Dårlig placering
Hej, godt nok dårlig placering der er blevet valgt. Som beboer i Unaaq er området godt
brugt af familiebørn om sommeren og vinter, og Unaaq 2 til 8 plus 10 og 12 er primært
famile kollegier og familieboliger med masser af børn. Find et andet område hvor der ikke
er børnefamilieboliger i nærheden eller ikke tæt på bebyggelse overhovedet.

5. Tom Amtoft den 22. Marts 2021
Hundepark i Nuuk

Den nuværende placering på kortet er iorden, hvis ikke det er muligt at placere den ved
Viska horses, hvor vi har luftet hunde hver uge de sidste 11 år.
Indhegningen kan være den samme grønne model som flere børnehaver bruger.
Hvis det er muligt med et skur af en slags, så kan vi benytte dette til agility udstyr , og sætte
det op, ifm træning af hunde. En bænk og stander til høm høm poser, bør også være der.

FORSLAG TIL YDERLIGERE PLACERING

::

SANAMUT AQQUT

A. Lena Olsen den 22. Marts 2021
Afgrænset hundepark
Her er et stort fladt område, der er nem at komme til. Man kunne eventuelt lave flere
parkerings pladser ved bunden af hospitalet.
STØTTES AF:

Søren Labansen:
Umiddelbart flere muligheder på dette område og ikke alt for tæt på andre der kunne blive
generet.

