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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Avslå Barbro Thåströms medborgarförslag om toaletter, fasta bord och stolar 

på Sandgrundsudden. 
2. Barbro Thåströms medborgarförslag om toaletter, fasta bord och stolar på 

Sandgrundsudden införlivas som en del av den fortsatta utredningen om 
Älvpromenaden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Barbro Thåström att kommunen installerar fasta 
bord och stolar för picknick samt offentliga toaletter på Sandgrundsudden.  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 augusti 2012, § 10, att överlåta 
beslutanderätten i ärendet till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens skrivelse den 18 september 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 augusti 2012, § 10 
Barbro Thåströms medborgarförslag den 9 juli 2012. 
 
Ärende 
Barbro Thåström har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska installera 
fasta bord och stolar för picknick samt offentliga toaletter på Sandgrundsudden. 
Enligt Barbro och som hon uttrycker det – många med henne – är dessa 
kompletteringar önskvärda i parken. Teknik- och fastighetsförvaltningen ser 
Sandgrundsparken som en viktig mötesplats i staden och delar förslagsställarens 
syn angående behovet av en offentlig toalett. Förvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag på en kiosk – toalettbyggnad (skilda enheter) som skulle kunna tillföras 
parken i framtiden (se bilaga 1). I omgivningen kring byggnaderna – liksom på 
framtida bryggor - skulle bord och stolar kunna ställas. Dock är uppförandet av 
såväl byggnader som bryggor behäftade med såpass höga kostnader att ett 
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genomförande – med dagens vetskap - endast kan ses mot framtidens horisont. 
Därmed införlivas Barbros föreslagna kompletteringar som delar i den fortsatta 
utredningen om projekt Älvpromenaden där Sandgrundsudden ingår. Ett eventuellt 
förverkligande blir då realitet när aktuell etapp genomförs. 
 
 
 
Hans Wennerholm Alf Johansson 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barbro Thåström 
Mikael Lundh teknik- och fastighetsförvaltningen 
Alf Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Margaretha Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 


