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Offentliga toaletter
Göteborgs Södra Skärgård

2015-05-18

Totalt antal offentliga toaletter inom Gbg Stad 
(inkl skärgården)

• 38 st egna offentliga toaletter
• 2 st nattöppna urinoarer 
• 15 st pelartoaletter (JC Decaux) 
• 31 st bad/friluftstoaletter
• 18 st toaletter m avtal med näringsidkare
• 10 st toaletter i offentliga byggnader/affärscentrum

Totalt 114st varav 11st i södra skärgården

Övrigt: öppna kl 6-22 (23); daglig städning (1-3ggr/dag)



2

Strategi för utplacering av 
Offentliga toaletter

• Vid större badplatser (Ganlet, Fiskebäck, Smithska
udden, Askimsbadet, Näsetbadet, Marholmen, Hovåsbadet, 
Bergsjöbadet,)

• I större parkanläggningar (Slottsskogen, Kungsparken)

• Vid knutpunkter för kollektivtrafiken
• I innerstadskärnan (Brunnsparken, Drottningtorget, 

Heden, mfl)

• Vid friluftsanläggningar (Härlanda tjärn, lilla Delsjön)

• Vid ngn större lekplatser (Färjenäsparken)

Utvecklingsplan toaletter 
2015-2016

• Ersätta pelartoaletter under 2016
• Toaletter till utflyktslekplatser
• Fortsatt samarbete med olika aktörer – bidra till 

skötsel av fler toaletter 
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Satsningen på södra skärgården

• Ca 2,2 milj.kr i investeringsmedel för upprustning av 
skärgårdstoaletter under 2014 (2015)

• Årlig driftkostnad ca 0,5 milj.kr

Nuläget Södra skärgården
Förvaltningens befintliga toaletter

• Brännö vid färjeterminalen 
• Asperö på hamnplanen (räddningstjänstens byggnad)
• Styrsö Bratten vid färjeterminalen (egen byggnad)
• Styrsö Bratten vid badplatsen (bastuföreningens byggnad)
• Styrsö Uttervik vid badplatsen
• Vrångö vid färjeterminalen (mobil byggnad )

Toaletter vid föreningsdrivna bad 

• Asperö – mulltoa vid Kvisteviksbadet
• Brännö – mulltoa vid Ramsdalsbadet
• Köpstadsö – mulltoa vid Näckvikens bad
• Donsö – mulltoa vid Lökholmens bad

Övriga

• Vrångö Nötholmen (mulltoa i naturreservat)
Toaletter finns också vid färjeläget vid Saltholmen
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Upprustning /investering Skärgårdstoaletter

Åtgärder under 2014-2015

1. Upprustad toalettbyggnad vid färjeläget på
Brännö

2. Upprustad friluftstoalett vid Ramsdalsbadet

3. Upprustad friluftstoalett vid Utterviks bad

4. Ny toalettbyggnad vid färjeläget på Vrångö 
(2015 öppen men ej helt färdigställd)

5. Ny friluftstoalett vid Nötholmens bad (ej 
klar)

6. Styrsö- Bratten (2013)
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Övriga möjliga åtgärder som utreds

I nuläget håller vi på att göra en utvärdering av läget. Dvs samla in 
önskemål, statistik etc för att få en helhetsbild . I nuläget pågår ingen 
projektering av ytterligare anläggning. Möjliga åtgärder i nuläget är 
förlängda öppensäsonger eller avtal m föreningar och näringsidkare

• Förlängd öppensäsong
Kontinuerlig utvärdering av av öppettider görs.  För skärgården gäller att vi i nuläget 

samlar in önskemål och ställer det mot behov och prioriteringar.
Här gäller:  -öppettider för toaletter är generellt inom staden 06-22 (23). 

-badplatstoaletter hålls öppna under  dagtid under badsäsong maj-sept, 
-

• Avtal med näringsidkare
-Kan vara aktuellt efter behovsprövning och där lämpliga anläggningar finns. Dvs

där vi bedömt att det föreligger behov av ytterligare toaletter, inom stadens 
ansvar, men att vi av olika skäl inte kan bygga egna

-följer samma prioritering som övriga toaletter.
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Kontaktpersoner

• Sofie Källner Parkförvaltare
• Sofia Olsson Naturförvaltare
• Anneli Linde Teknisk förvaltare

Felanmälningar eller frågor
031-365 00 00

goteborg@goteborg.se
(går till ett kontaktcenter som skickar frågorna vidare till 

rätt förvaltare och enhet.)


