Reservation tekniska nämnden 190618 ärende 19, Motion (S) Två toaletter och en parkering

När ärendet diskuterades i kultur- och fritidsnämnden gick nämnden med på en ny skrivning,
enligt det förslag som S hade i tekniska nämnden. Vi är nämnder med olika ansvarsuppdrag,
men ibland kan det vara bra att arbeta gemensamt.
Kultur- och fritidsnämnden har idag ett omfattande underhåll på parkeringsplatsen med
hyvling av parkeringsytan minst en gång per år.
I det förslag till text som Socialdemokraterna yrkade skulle gå med som nämndens text säger
vi inte att asfaltering skulle ske på hela ytan, även om miljöpartiet försökte argumentera för
att S framställt det så. Att asfaltera en del av ytan alternativt att etablera permanenta farthinder
– det är något som vi anser att tjänstepersoner på tekniska och kultur- och fritids kan ha med i
kommande förslag för hur parkeringen ska åtgärdas.
Nämnden föreslår att en investering kan ske skyndsamt för att på kort såväl som lång sikt
skapa bättre förutsättningar för idrotts- och friluftslivet i Genarp, det tyckte vi var rimligt.
Under 2019 kommer det att byggas en toalett inne i Genarps centrum. Placeringen av toaletten
har varit föremål för diskussion i olika sammanhang där Ekevallen var att alternativ. Men
beslut har fattats om att toaletten ska placeras centralt i Genarp. I anslutning till Ekevallens
parkeringsplats har tekniska förvaltningen idag ett utedass placerat. Dasset möter delvis
behovet för besökare till friluftsområdet, men det efterfrågas också rinnande vatten för att
dricka eller för att spola av cyklar- Inne på idrottsområdet finns toaletter i anslutning till
omklädningsrummen, dock ej tillgängliga för allmänheten. En offentlig toalett i centrala
Genarp fyller en funktion, medan en offentlig toalett vid Ekevallen fyller en annan funktion.
En fristående toalettbyggnad kostar cirka 1,3 miljoner kronor (jämförelse med toaletten som
byggdes i Veberöd 2015). Utöver det måste vatten och avlopp dras från idrottsområdet.
Nämnden ställer sig positiv till en toalett vid Ekevallen. Detta för att ytterligare
tillgängliggöra platsen och skapa ytterligare bättre förutsättningar för friluftsliv och rekreation
föreslår vi att platsen kompletteras med en offentlig toalett. Detta bör sedermera arbetas in i
den kommande friluftsplanen.

För Socialdemokraterna
Lena Fällström, gruppledare

