Medborgarfö rslag - sanitära insatser i Snösätra kulturkvarter

Hej,
Jag är suppleant i föreningsstyrelsen i "Kulturkvarter Snösätra" och sedan 2018 engagerad i
området på olika sätt. Jag är bosatt i Högdalen.
Medborgarförslag:

Att stadsdelen ordnar och står för skötsel av sanitära faciliteter till Snösätra i form av
bajamajor. Helst med vattentillgång i anslutning för handtvätt och dricksvatten.
Motivering och bakgrund:

Det har sedan länge uttryckts ett behov av sanitära faciliteter i Snösätra bland besökare och

turister, något som i dagsläget helt saknas. Det absolut främsta behovet är att få tillgång till

toaletter eller baja major i området löpande. Inte att det bara finns tillgängligt när vi
arrangerar evenemang och hyr in själva.

Vi har toaletter i föreningslokalen men kan inte vi hålla öppet där alltid. Just nu är även de ur

funktion då vi behöver byta vattenledningar.

Hursomhelst är behovet för faciliteter stort och brådskande och ska enligt mig inte vara
beroende av tillgängligheten i föreningslokalen. Som ej heller är tillgänglig för personer med

funktionshinder ännu. Jag vill med detta medborgarförslag öppna för dialog om hur

stadsdelen kan göra mer insatser i området, som ju bidrar till kulturliv och turism med dess

attraktionskraft. Att lösa detta behov vore en bra start. Jag förstår att riktiga toaletter kan bli

en fråga för framtiden längre fram då det förs diskussioner och tas fram visioner för området

som kan ta lång tid. Men till dess ser jag det som en rimlig önskan att stadsdelen hjälper till

att ordna t.ex. baja major, fördelaktigen med möjlighet till handtvätt och eventuellt

dricksvatten i anslutning till dem. Det ligger i stadens intresse att ta vara på och trygga upp

en så populär plats.

Motiveringen till att göra denna insats är många. Det är framförallt en sanitär olägenhet när

människor behöver uträtta sina behov runtom i området. Det är enklare för pojkar och män

att kunna gå till skogs och uträtta behov, men det är såklart allt annat än optimalt. Det är
med det sagt även en trygghetsaspekt i det hela när tjejer/kvinnor inte kan uträtta sina
behov eller behöver göra det i en utsatt miljö.

Placering för eventuella baja major kan såklart diskuteras vidare, men tanken är att de ska

vara tillgängliga på en plats oberoende av tillgängligheten i föreningslokalen. T.ex.
någonstans i det s.k. Bigbag-området.

Vi i föreningen jobbar hårt ideellt med mycket projekt som är positiva för området med
omnejd, något vi gör med glädje. Men allt kan vi inte lösa själva. Jag arbetar också med

folkbildning där vi ser stor potential i att kunna skapa verksamhet i Snösätra i framtiden.

Men saker som bland annat detta förslag tar upp, behöver ordnas för att det ska vara tryggt

att skapa verksamhet där nere. Hoppas innerligt att ni hörsammar detta förslag och

åtminstone har en dialog med mig/oss kring detta.
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