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Medborgarförslag om åtgärder för gräsmattorna
på Mariatorget
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
genomföra åtgärder för gräsmattorna på Mariatorget.
Under juni och juli stängde förvaltningen av cirka en fjärdedel av
Mariatorgets gräsyta i syfte att ge gräsytan möjlighet att återhämta
sig. Utfallet blev positivt och gräset växte till sig. Förvaltningen har
nu en förhoppning om att göra på liknande sätt nästa år för en annan
del av Mariatorgets gräsyta.
Nästa år planerar förvaltningen också för att inleda arbetet med en
större upprustning av parken. Målet med upprustningsarbetet är att
skapa en park som bättre klarar det höga besökstrycket och som
upplevs som en välvårdad, trygg och vacker stadsdelspark.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
genomföra åtgärder för gräsmattorna på Mariatorget.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträde den 28 maj
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 14 september och i rådet för
funktionshindersfrågor den 15 september 2020.
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Ärendet
I medborgarförslaget framför förslagsställaren i huvudsak följande:
Söders parker slits hårt, framförallt gräsmattorna. Många
gräsmattor verkar inte klara detta hårda tryck och vissa har redan
ersatts med andra alternativ. 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 att man inte går
på gräsmattor när det är tidigt på säsongen, så verkar dock inte
vara fallet. Resultatet blir lera och en allt mer krympande och
dyster gräsyta.
Mitt förslag är att gräsmattorna som är i behov av att få växa till
sig spärras av med band och informationsskyltar om vilken
tidsperiod som gäller. 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 mänsklig
och ombonad kan man sätta ut fler bänkar och sittgrupper. Jag och
många med mig skulle bli förtvivlade om lösningen skulle bli
konstgräs.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget består av en
bra och välbehövlig åtgärd för Mariatorgets gräsmattor.
Mariatorget är en av Södermalms mest välbesökta parker.
Gräsytorna i parken slits så hårt att kala jordytor uppstår i
gräsmattan. Under delar av sommaren, från 29 maj till 31 juli,
stängde därför förvaltningen av cirka en fjärdedel av Mariatorgets
gräsyta. Dressjord, som bland annat tillför näring och kalk och
motverkar mossa och ogräs, påfördes och gräsfrön ströddes ut i
syfte att ge gräsytan möjlighet att återhämta sig. Utfallet blev
positivt, kala fläckar fick nytt gräs och gräsytan växte till sig.
Förvaltningen har nu en förhoppning om att göra på liknande sätt
nästa år för en annan del av Mariatorgets gräsyta.
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Nästa år planerar förvaltningen också för att inleda arbetet med en
större upprustning av parken. Under 2021 erhåller förvaltningen
parkinvesteringsmedel för att ta fram program- och
projekteringshandlingar för en upprustning av parken. Målet med
upprustningsarbetet är att skapa en park som bättre klarar det höga
besökstrycket och som upplevs som en välvårdad, trygg och vacker
stadsdelspark. Det innefattar bland annat att se över parkens
disposition för att finna bättre placering av sittplatser, buskage och
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vistelseytor. Trädbeståndet planeras också att ses över och en del av
gräsytorna ska ges en mer grundläggande upprustning där de byggs
om helt och hållet. Arbetena ska ske med omsorg om Mariatorgets
kulturhistoriska värden.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
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