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Motion av Vivianne Gunnarsson (MP) om toaletter på Östra station
och Slussen
År 2011 skrev jag en motion om att tillskapa fler toaletter i kollektivtrafiken. Sedan
dess har i samarbete med Stockholms stad och någon annan kommun några toaletter
kommit till.
Fortfarande saknas dock toalett på Östra station som är en stor knutpunkt för
koUektivtrafikresenärer. Visserligen finns en avgiftsbelagd toa utanför på busstationen
med möjlighet för en person att gå in och sk pissoar i andra änden men den fyller
tyvärr inte alla behov.
Så har jag på senaste tiden råkat åka från busstationen på Slussen som är under
ombyggnad och helt obeskrivligt otrevlig. De verksamheter som fanns där och som
hade toaletter för sina kunder är stängda och därmed finns ingen möjlighet att finna en
toa. Därför luktar nu stora delar av busstationen och trapporna upp till T-banan
gammal urin och ännu värre. Ett problem som Slussens bussterminal delar med andra
stationer och med hållplatser inom sjötrafiken.
Hur kan det komma sig att man kan ställa upp hundratals tillfälliga toaletter vid
idrottsevenemang och musikfestivaler men inte kommer på att koUektivtrafikresenärer
också har samma behov?
Från min tidigare motion:
Närvaron av en toalett ses av de flesta som något självklart. Frånvaron kan medföra att
stora grupper i samhället inte kan röra sig fritt och resa med kollektivtrafiken. Många
har särskilda behov av medicinska skäl medan andra måste planera minutiöst om de
ska våga sig på en resa med kollektivtrafiken. Det kan räcka med att man åker till city
med två barn för att handla så får man problem. För att inte nämna turister som
förvånat höjer på ögonbrynen och ser oss som underutvecklade. I förlängningen kan
faktiskt frånvaro av toaletter ha inverkan på turistbranschen såväl som på handel och
samhällsliv i stort.
Trots att jag ändå tror att alla människor i landstinget förstår vikten av servicen med
toalett så har vi samma problem som förut trots att ett införande av toaletter utlovades
i svaret på min förra motion för fem år sedan.

Landstingsfullmäktige foreslås besluta
att

påskynda införandet av toaletter i anslutning till T-banestationer och andra
knutpunkter i kollektivtrafiken

att

provisoriska fjkletter sätts upp på Slussens bussterminal
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