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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Medborgarförslag om toalett i Luxparken
Förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.

Bakgrund
Under 2006 genomfördes en omfattande om- och nybyggnation i Luxparken på Lilla Essingen. Investeringen i parken var en sedan länge planerad komplettering till den omfattande utbyggnad av nya bostäder som skett på västra delen av ön. Parkutbyggnaden föregicks av en flyttning av en båtuppläggningsplats och en förskolepaviljong.
Exploateringskontoret (då markkontoret) ansvarade för parkprojektet. Inför planeringen
för arbetet deltog stadsdelsförvaltningen aktivt i processen genom bl.a. möten med olika
företrädare för såväl boenden som verksamheter i området.
Den täta exploateringen på Lilla Essingen har varit ett av argumenten för en satsning på
Luxparken. Förvaltningen och exploateringskontoret har också fått mycket beröm för
både processen och slutresultatet.
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I parkplaneringen har frågan om toalett berörts. Trafiknämnden, som ansvarar för stadens
offentliga toaletter, har inte planerat eller budgeterat för ytterligare fristående toaletter av
den typ som ofta finns i gatumiljö (gröna, med välvt tak och myntlås).
I samband med att ny förskolepaviljong för föräldrakooperativet Gunghästen vid Montebellogatan (invid Mariebergsbron i den nordöstra delen av parken) aktualiserades, under
andra halvåret 2007, har förvaltningen diskuterat möjligheterna att inrymma en toalett för
parkbesökare i paviljongen. Föräldrakooperativet har i samarbete med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), som planerar och ska bygga samt äga paviljongen, presenterat
två möjligheter för förvaltningen. Antingen kan stadsdelsnämnden direktinvestera i paviljongen och för detta ”få” en toalett som kan nås från utsidan eller så kan motsvarande
toalett hyras av nämnden.

Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen förstår att det kan finnas behov av en toalett för framförallt förskolegruppers besök i parken. De närmast berörda förskolorna har däremot inte framfört särskilda önskemål om toalett. Stadsdelsnämnden ansvarar inte för offentliga toaletter och
har därmed heller inga resurser avsatta för detta ändamål.
Medborgarförslagen bör besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Bilagor
Två medborgarförslag

