
Nedenstående mail blev den 25.8.2018 sendt til alle i kommunalbestyrelsen

Kære alle bestyrelsesmedlemmer

Denne mail er sendt til alle i kommunalbestyrelsen http://www.ltk.dk/oversigt-over-
kommunalbestyrelsen på forslag af Sigurd Agersnap, så alle bestyrelsesmedlemmer har fået info om
dette inden budgetforhandlingerne.

1.8.2017 blev der bragt interview af mig i http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/tissetraengende-
ivaerksaetter-viser-vej-til-offentlige-toiletter-/20170802/artikler/708029897/1010 - men gamle links
hos DGO har ikke virket i mange måneder - så har lagt en pdf-fil online 
http://tinemuller.dk/findtoilet/dgo_findtoilet_1.8.2017.pdf. Så i stedet for at gentage alt dette, 
foreslår jeg at I som det første læser artiklen.

Efter artiklen skrev jeg et Facebook indlæg 
https://www.facebook.com/detgronneomraade/posts/1971449556213464, hvor flere af jer syntes det
var en god idé, så det håber jeg i stadigvæk bakker op om. 

Forslag til placering af nyt tilgængeligt toilet - 
http://tinemuller.dk/findtoilet/off_toiletter_lyngby.jpg

Bagefter http://tinemuller.dk/gis-afdelinger/#Lyngby-Taarb%C3%A6k - se videoen 
https://www.youtube.com/watch?v=DG_h-AurClk

Download derefter app'en FindToilet http://findtoilet.dk/apps/ - se videoen Android app 
https://t.co/71zucWPgPb

De toiletter som vises er i kommunale bygninger og ikke et eneste toilet opført ude på gaden/pladser
i bymidten, hvor de fleste jo har brug for det, og det skulle jo gerne kunne bruges 24/7.

Tjek map ved at indtaste adressen Lyngby Torv i boxen og klik SØG på http://beta.findtoilet.dk/, så
vises toiletter indenfor en radius af 0,5 km som er valgt default. I vil så se, at det eneste toilet der 
vises og som holder åbent 24/7 alle ugens dage er toilettet http://beta.findtoilet.dk/content/lyngby-
lokalstation-tofteb%C3%A6ksvej-22 og dette kan ikke benyttes af handicappede og koster kr. 2,-.

Gør nu det samme med app'en, når i sidder på Lyngby Torv, som så også viser de nærmeste toiletter.

Turisterne kan IKKE finde vores offentlige toiletter

HØR https://t.co/pJ2angIpeN

SE https://t.co/yYjFcxZZGc

LÆS https://t.co/sMlwHQXeoe
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Det har taget kommunen over 1 år at få indtastet disse toiletter i servicen http://findtoilet.dk/apps/, 
mest pgra de forkerte folk først blev sat på opgaven, men i dag er Karen Birgitte Rasmussen 
KARRA@ltk.dk Tovholder og Maja Rømer Nielsen MAJAN@ltk.dk er Indtaster og kommunens 
toiletdata skulle nu være up-to-date.

Jeg vil foreslå at kommunen viser toiletdataene på kommunens egen side, ligesom Haderslev 
kommune gør det https://www.haderslev.dk/borger/trafik-og-milj%C3%B8/offentlige-veje,-pladser-
og-gr%C3%B8nne-arealer/toiletter  hvor I også kan se en video lavet af GIS-personen - 
http://tinemuller.dk/gis-afdelinger/#Haderslev

Har I yderligere spørgsmål eller ønsker I jeg laver yderligere videoer, så kontakt mig endelig på 
tinem@email.dk. 

-- 
Dbh
Tine Müller
findtoilet.dk
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