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Skrivelse
Grubbensparken – även den tillgänglig året runt – dygnet runt
Många av oss på Kungsholmen trivs så bra här för att det finns en närhet till parker, vatten
och natur samtidigt som vi har stadens alla möjligheter till intensivt stadsliv, vi har också
många besökare som vill besöka våra olika pärlor i stadsmiljön här på Kungsholmen. Det är
därför viktigt att staden underlättar för alla att använda parkerna året runt – dygnet runt.
Låt även Grubbens trappor vara öppna året om!
Grubbensparken i S:t Eriksområdet utgör tillsammans med Kungsholms strandstig, trapporna
och dammen däremellan, ett av Kungsholmens finaste områden. Den tätt trafikerade
strandstigen, den mer hemlighetsfullt dolda parken uppe på höjden - och de breda
trapporna som förbinder dem. Såväl vinter- som sommartid erbjuder platsen en intressant
upplevelse - oavsett om man står nere vid dammen och spanar uppåt, och anar Sivert
Lindbloms konstverk "Skådespel" på höjden - eller om man kommer från Grubbensparkens
lugna, husomgärdade oas och plötsligt blickar ned och ut mot parkstråket, vattnet, och
järnvägen och Vasastan på andra sidan Klara sjö.
Vintertid får man dock nöja sig med vyn - om man inte är sugen på alpin klättring eller
utförskana. Snön i den breda trappan röjs inte. Naturligtvis kan man ta sig upp och ner på
gång- och cykelvägen. Snöröjning ska naturligtvis prioriteras ur tillgänglighetssynpunkt. Men
just här är trappan en så central del av själva parken. Bostadsrättsföreningen röjer sedan
tidigare den övre delen av trappan. Vi i Folkpartiet föreslår att staden tar sitt ansvar för att
snöröja resten! Enligt devisen Kungsholmens parker, året runt, dygnet runt. Viktigt är också
att ev skyltar också passar in i den vackra miljön där arkitekten haft genomgripande tanke
för att skapa en vacker helhet.

