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Motion (S) två toaletter och en parkering

Dnr TN 2019/0205

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med motionen ”Två toaletter och
en parkering” där de föreslår att tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden ska genomföra underhåll och standardhöjande
åtgärder av parkeringsplatsen vid Ekevallen, samt att tekniska
nämnden i samverkan med berörda nämnder ska säkerställa att det
byggs två offentliga toaletter i Genarp, en i centrum och en vid
Ekevallen.
Förvaltningarna ser behovet av utveckling av Ekevallens
idrottsområde, vilket delvis skulle kunna ske genom permanenta
farthinder på parkeringen och med en ny toalett. En ny
toalettbyggnad kräver att investeringsanslag beviljas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett omfattande underhållsarbete
gällande parkeringen och föreslår att en eventuell investering
avvaktas till dess att motionsslingan är säkrad och görs i samband
med övrigt utvecklingsarbete i anslutning till platsen.
Tekniska förvaltningen föreslår att, i arbetet med friluftsplanen, ta
fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå god service i
anslutning till friluftsområdet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2019.
Socialdemokraternas motion ”Två toaletter och en parkering”.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C),
Cecilia Barnes (L) och Karin Svensson Smith (MP) bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg att man ställer
sig positiv till att man utreder möjligheterna till att uppföra en
toalett vid Ekevallen idrottsområde.
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Magnus Liljeroth (SD)
och Savita Upadhyaya (V) att tekniska nämnden yttrar sig enligt
nedan och översänder det yttrandet till kommunstyrelsen:
Lunds kommun behöver ta ett nämndsövergripande grepp kring
utveckling av frilufts- och idrottslivet i Genarp. Vid Ekevallen i
Genarp finns utöver fotbollsfaciliteter ett fantastiskt och rikt
naturområde. Det är porten mot såväl Häckeberga som Björnstorp.
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Här möter vi ett naturområde med gamla anor och sevärdheter. Inte
minst är det där vi hittar ruinen efter Häckeberga kvarn, eller
Vannmöllan som den också kallas, som är en kvarn som omnämns
för första gången på 1620-talet (då som Hieckerbierig Mölle). Där
finns även den så kallade ”Gängesvägen” som är en gammal
marschväg. Gängesvägen är ett bevarat parti av Karls X:s härväg
mellan Lund och Ystad. Utöver dessa historiska kopplingar finner vi
också här såväl Skåneleden som cirka 3 mil långa MTB-spår. Det går
således inte att nog understryka platsens betydelse för kommunens
frilufts- och idrottsliv.
Detta till trots är underhållet av den gemensamma parkeringsytan
eftersatt. Kultur- och fritidsnämnden har idag ett omfattande
underhåll på parkeringsplatsen med hyvling av parkeringsytan minst
en gång per år. Parkeringsplatsen är idag relativt hårt belastad bland
annat på grund av buskörning. Detta kan sannolikt hänga ihop med
att polisens närvaro har minskat betydligt i de östra
kommundelarna. Kultur- och fritidsnämnden försöker stävja
problemen genom att placera ut farthinder på parkeringsplatsen,
vilket inte har gett något bestående resultat. En lösning kan vara att
asfaltera del av parkeringen där buskörning sker, vilket hade
inneburit en kostnad om cirka 190.000 kronor. En asfaltering av hela
parkeringsytan, cirka 4000 kvm, skulle innebära en klart större
kostnad, då kvadratmeterpriset i dagsläget ligger på mellan 150 och
200 kronor per kvm. Parkeringsplatsen ska också passa in i den
omgivande miljön och då är inte asfaltering att föredra ur ett
gestaltningsperspektiv. En asfaltering garanterar heller inte att
problemet med buskörning försvinner. Ett annat alternativ kan vara
att istället etablera permanenta farthinder på platsen för att undvika
buskörning. 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.
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.
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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.
Nämnden ställer sig således positiv till Socialdemokraternas motion
”Två toaletter och en parkering och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla den”.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande mot Lars Leonardssons (M) med
fleras yrkande och finner Lars Leonardssons (M) med fleras yrkande
vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Karin
Svensson Smiths (MP) för bifall till Lars Leonardssons (M) med fleras
yrkande.
fem röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Savita Upadhyaya (V) och Magnus Liljeroth (SD)) för
bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att man ställer sig positiv till att man utreder möjligheterna till att
uppföra en toalett vid Ekevallen idrottsområde, samt
att i övrigt anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande
och översända denna till kommunstyrelsen

Reservationer
Lena Fällström (S) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Lo Nordahl (FI) inkommer med följande protokollsanteckning: aven
FI är positiva till att där ska finnas en toalett vid Ekevallens
idrottsområde. Däremot är FI tveksamma till asfaltering och
hårdgörande av yta.
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Socialdemokraterna
Kultur- och fritidsnämnden
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TN 2019/0482

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2019-06-18 klockan
17.30–22.58

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), till och med § 160 kl 21:46
Savita Upadhyaya (V), till och med § 170 kl 22:55
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), tjänstgörande för Margareta Kristensson (S)
från och med § 161 kl 21:47
Steingrimur Jonsson (V), tjänstgörande för Savita Upadhyaya (V)
från och med § 171 kl 22:56

Ersättare

Alexander Wallin (M)
Ann-Christine Larsson (C)
Johan Björk (KD)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI), till och med § 170 kl 22:55
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Per Eneroth, gatuchef
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Heléne Öhrström, administrativ chef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 140–174

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 25 juni 2019 kl 09:30
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Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 140–174

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez
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2019-07-17

