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Toilet App hjælper tissetrængende københavnere
Tissetrængende midt på Rådhuspladsen? En ny App kan hjælpe dig til at finde
frem til nærmeste offentlige toilet.
Er man inkontinent, gravid, børnefamilie, turist, handicappet – eller bare almindeligt tissetrængende, så
kan den nye FindToilet App til Android smartphones være lige det, der skal til, når turen går til København.
Det kan nemlig være temmelig vanskeligt at finde frem til de offentlige toiletter i byen. Og har man brug for
særlige faciliteter, fx puslebord eller tilgængelighed for kørestol, er udfordringen endnu større.
Cafétoiletter kun for gæster
Præcis den udfordring stod Tine Müller overfor, da hun i 2005 blev arbejdsløs og derfor begyndte at tage på
flere ture til København.
-Med alderen oplevede jeg en større tissetrang, og når jeg var i København, var jeg nødt til at gå ind på en
café for at låne et toilet. Ofte måtte jeg kun låne toilettet, hvis jeg købte noget på caféen. Men når man så
har siddet og drukket en vand eller øl, går der jo ikke lang tid, før man skal tisse igen. Derfor besluttede jeg
mig for at lave et kort over alle offentlige toiletter, fortæller Tine Müller, nu folkepensionist og fritidswebentusiast.
Tines idé blev i første omgang til et online-map baseret på Google Maps – og dén faldt på et tørt sted, da
Københavns Kommune kort tid efter nedlagde en række offentlige toiletter.
Foræring til kommunerne
Nu er løsningen også blevet tilgængelig i en App – i første omgang over toiletterne i København og delvist
Århus, men på sigt forhåbentligt for hele Danmark.
-Jeg har udviklet en digital platform, som kommunerne har egne rettigheder til at lægge data i. Det vil sige,
de skal selv taste ind, hvor de har offentlige toiletter, og hvilke faciliteter de indeholder. Brugere kan også
selv gå ind og uploade billeder af toiletterne. Foreløbig har de to største byer data registreret, men jeg
håber, at alle 98 kommuner på sigt vil bidrage, så vi kan få et fuldkomment kort over toiletter i Danmark.
Det er jo ikke kun i København og Århus, at folk kan få behov for et toilet, siger Tine Müller.
Hent App’en
App’en FindToilet kan downloades til Android-smartphones og viser ud over toilettets placering bl.a. også,
om det er et handicapvenligt toilet, pissoir eller unisex, om der er puslebord, vandhane, kanylebeholder,
bemanding, og om det koster noget at benytte toilettet.
Se også onlinemap på www.beta.findtoilet.dk. Projektet vandt i 2010 én af tre priser i IT- og Telestyrelsens
konkurrence "Offentlige data i spil". Webløsningen er baseret på Drupal og Google Maps API.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Tine Müller, email: tinem@email.dk

Side 1 af 1

