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• Park och natur ansvarar för papperskorgar på mark som 
förvaltas av park och natur (allmänplats och kommunala bad)- 
Bad: Styrsö Uttervik, Styrsö Bratten, lekplats på Styrsö, samt 
ytterligare en papperskorg vid Styrsö Braviksväg) 

• Inga papperskorgar  sätts upp inne  i park- och 
naturförvaltningens naturområden, där det är möjligt i 
entréområden 

• Sommarens extra toaletter förses papperskorg 

• Föreningsdrivna bad får bidrag för renhållning mm inkl 
papperskorgar, kan även sökas för naturområden.  

Papperskorgar 
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• Strandstädningen utförs av 2 personer under maj till september samt även av 2 x 4 
ferieungdomar under högsommaren. Personalen har två båtar till förfogande och 
städar stränder utmed hela kusten samt i skärgården oberoende vem som är 
markägare.   

• Under de senaste åren har mellan 800-900 säckar skräp samlats in per säsong. 
Under 2015 1300 säckar till en sammanlagd vikt av 13 ton. Under  2016 880 säckar 
– 7,7 ton.  90-98% av skräpet är plast, främst PETflaskor, frigolit o små plastbitar. 

 

 

 

 

 

 

 

Strandstädning 

 

• Staden deltar också i samverkansplattformen Ren 
och attraktiv kust tillsammans med kommuner i 
Bohuslän och som leds av Västkuststiftelsen. Syftet 
är att minska mängden marint skräp, effektivisera 
och utöka strandstädningen, hitta nya 
finansieringsformer, sprida kunskap, utveckla den 
digitala strandstädarkartan mm.  

• Nytt i år – plast sorteras ut, samlas in, vägs och 
återvinns.  

• http://renkust.se/ 

 

 

http://renkust.se/


Aktuell planering kring 
offentliga toaletter 
2017-04-28 



 
 
 
Park och naturförvaltningen ansvarar 
idag för 32 toaletter och 8 urinoarer i 
parkområden samt 13 toaletter och 32 
friluftstoaletter vid badplatser och i 
naturområden. 
 
Förvaltningen har 24 avtal om offentlig 
användning tecknade med 
restaurangägare etc och ställer även ut 
mobila toaletter på 5-10 platser under 
sommaren. 
 
Det finns därutöver ett flertal allmänna 
toaletter i resecentrum, köpcentrum och i 
andra offentliga lokaler. 
 
Antal besökare per anläggning och 
månad 500 till 20 000! 
 
 

Toaletter idag 



6 

 Centralt beläget handelsområde, 
restaurangområde och turisttråk 

Knutpunkt i kollektivtrafiken 

Stadspark 

Utflyktslekplats:   

Större gång och cykelstråk 

Badplats  

Naturområde- entréer till naturområde  

 Speciellt utflyktsmål /turistområde  

 

Kriterier  



Pågående och planerad utveckling 
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Utbyggnad 

• Etapp 1: centala Gbg (Linneplatsen, Kungsportplatsen, Västra 
Hamngatan, Avenyn) 

• Etapp 2: Södra skärgården  

• Etapp 3: utflyktslekplatser, stadsparker samt naturområde (entrér) 

• Etapp 4: nya exploateringsområde 

Etapp 2-4 kräver nya upphandlingar och framtagning av nya modeller 

Aktuella upprustningar 

Skanstorget, Järntorget, Mariaplan (plaskis), Fiskebäcksbadet 

Avveckling av felplacerade anläggningar och uri. 

 

 



Toalettförsörjning i skärgården 
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• PoN löste akut situation för sommarsäsongen 2016 med hyrtoaletter. Totalt 20 toaletter under juni-
augusti på Vrångö, Styrsö,Brännö, Asperö och Köpstadsö.  

• Har fungerat väl, alla postiva, få klagomål, kapaciteten har räckt väl. Samarbete med entreprenörer 
fungerat mycket bra. Alla önskemål om placeringar går inte att uppfylla. 

• Avtal har tecknats med Vrångö hamnförening resp Donsö hamnförening som öppnat sina toaletter.  

• Permanenta toaletter på Brännö, Styrsö och Vrångö hade öppet under hösten. 

• Sommaren 2017 blir det tillfälliga toaletter men på längre sikt behöver antalet fasta toaletter utökas 
och skötseln av dem förstärkas.  

• Projekt Göteborg Skärgård – förstudie: förslag till koncept för toaletter i S skärgården – Innovativa, 
Miljövänliga, Jämställda, Icke- diskrirminerande och Tillängliga. Medel har sökts – besked i maj 

 

 

 

 

 

      



Sommaren 2017 – tillfälliga toaletter 
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Köpstadsö vid färjeläge (enda möjligheten för att komma åt) 

Vrångö  förutom ordinarie toaletter: avtal tecknat för toalett vid hamnföreningen.  

• Många önskemål inkomna om fler toaletter på Nötholmen. Utreds om detta är möjligt att få tillstånd till.  

• Önskvärt med toalett inom området vid fotbollsplanen där flera naturstigar och slingor börjar.  

Styrsö  förutom ordinarie toaletter vid Bratten, och badplatser: 

• Styrsö Tången (enligt önskemål ) förslagsvis vid väntkur för båten 

• förum dessa :  

• Alt a: stärka upp med ytterligare anläggning vid Brattens befintliga eller  

• Alt b: sätta en anläggning vid Skäret/skäret vägen. 

Asperö vid färjeläge som förra året . 

Brännö  inga förändringar planerade mot förra året, andra önskemål tas emot 

Donsö ej mobila -avtal med hamnföreningen 

 

 

 

• Utredningen skall vara klar i höst. 



 
 
 
 

KONTAKT: 
 
Park och naturförvaltningen 
 
Förvaltning och planering 
Naturenheten 
Ingela Gustafsson Enhetschef 
ingela.gustafsson@ponf.goteborg.se 
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