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Hej.
Söders parker slits hårt, framförallt gräsmattorna. Sannolikt har antalet besökare per
ytenhet gräsmatta ökat lite för fort senaste åren. Många gräsmattor verkar inte klara detta
hårda tryck och vissa har ju redan ersatts med andra alternativ. Ett tråkigt exempel är
Nytorget som har fått konstgräs. Det borde dock gå att hålla ut ett tag till med de parker
som fortfarande har sitt gräs kvar. Jag tänker nu främst på Mariatorget, som verkar ligga i
riskzonen. För att gräset ska få en chans måste det få gro och växa till utan att folk sliter på
det. Detta bör ske i april och maj. Man kan tycka att folk borde förstå själva att man inte
går på gräsmattor när det är tidigt på säsongen och gräset inte har rotat sig och blivit tåligt
än. Så verkar dock inte vara fallet. Det är picknick, hundrastning och bollspel redan nu.
Resultatet blir lera och en allt mer krympande och dyster gräsyta.
Mitt förslag är således att gräsmattor som är i behov att av att få ta sig och växa till spärras
av med band och informationsskylt om vilken tidsperiod som gäller. Alla vinner på detta
även om det generellt är tråkigt med förbud.
Om detta inte genomförs kommer det inte att vara hållbart i längden med gräs på
Mariatorget. Om vi trots allt hamnar i det läget att gräset inte kan vara kvar är mitt förslag
att ytan stenläggs med snygga gatstenar (ej betongstenar) och att man behåller rabatterna
och buskarna. För att göra platsen lite mänsklig och ombonad kan man kanske se till att
sätta ut fler bänkar och sittgrupper. Kanske även lösa stolar och bord lämpliga för att lånas
ut som folk kan placera där de vill sitta. Dessa kan nattetid förvaras i en liten bod.
Jag och många med mig skulle bli förtvivlade om lösningen skulle bli konstgräs.
Stockholm både kan bättre och är värd något bättre än detta.
Tack för ordet.
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