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Sammanfattning

Syftet med projektet är att ersätta en toalettbyggnad som utsattes för brand 2017 och återbygga
med ny offentlig toalettbyggnad med två toaletter varav en handikapptoalett för att bla öka
besökarnas servicenivå i Kroksbäcksparken. Den nya toalettbyggnaden utformas med en
tillgänglighet och hållbarhet som underlättar användandet för alla individer.
De offentliga toaletternas uppgift är att erbjuda ett avskilt utrymme där människor i samhället
kan utföra sina toalettbehov och besökaren ska känna sig trygg och säker i toalettanläggningen.
I projektet har hänsyn tagits till investeringsramen för 2019 och i kalkylen finns
driftskonsekvenser angivna.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna objektsgodkännande för offentlig toalett på Äventyrslekplatsen i
Kroksbäcksparken.
Beslutsunderlag




Underlag Objektgodkännande Kroksbäcksparken
G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Objektsgodkännande toalett Kroksbäcksparken

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-04-24
Ärendet

Bakgrund
I Malmö stads ”Åtgärdsprogram för Offentliga toaletter 2011 - 2020” beslutade politiken att
bygga en ny offentlig toalett vid den populära temalekplatsen Äventyrslekplatsen i
Kroksbäcksparken. Området är populärt som mötesplats, aktivitetsyta, motionsområde mm.

SIGNERAD

2019-04-08

Inledningsvis har en toalett tillhandahållits av JC Decaux inom avtalet för reklam på väderskydd
m. m, men denna toalett förstördes i en brand 2017. I det nya avtalet med Clear Channel ingår
inte reklamfinansierade toaletter.
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Syfte
Att öka besökarnas servicenivå i Kroksbäcksparken. Besökaren ska känna sig trygg och säker i
toalettanläggningen och få känslan av en ren, trygg, attraktiv och säker toalettbyggnad.
Effektmål
Projektet bidrar till att utveckla servicen och öka tryggheten vid en populär temalekplats i
Kroksbäcksparken.
Budget och tidplan
Kalkylen uppgår till 1 800 000 kr och ryms inom investeringsramen
Tidplan
Fas
Genomförande
– projektering
– byggnation
Garantitid

Start- och sluttid
2019
2019
Fem år
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