Innspill til høringsutkast for overordnet strategi for Dokken 2050
Sydnes og Nøstet Velforening (SNV) inkluderer også dagens beboere i Dokken, og vi har
derfor med stor interesse fulgt denne prosessen. Vi synes målsetningen og overordnet
strategi foreløpig ser veldig lovende ut, og noterer oss med glede at det legges opp til
mangfold i demografi, og at også de i lavere inntektsgupper skal ha mulighet til å bosette
seg i bydelen. SNV er særlig opptatt av at barnefamilier skal trives i sentrum, og det er
derfor veldig viktig for oss at den nye bydelen tilrettelegges godt for et liv med barn.
Rimelige boliger og fokuset på miljø og «gå-byen» harmonerer godt med dette, og siden det
allerede bor mange barnefamilier i området, foreslår vi at det tidlig settes av areal til boliger
i nærheten av dagens bebyggelse, og at nye boliger integreres godt med eksisterende
nabolag slik at dette blir en naturlig del av den nye bydelen.
Vi foreslår at planene om miljøgate i Torborg Nedraasgate snarest realiseres, og at det som
et minimum reduseres til to felts veibane, med gang og sykkelvei i tillegg til fartsdumper og
flere fotgjengerfelt over veien.
En midlertidig bybane kan etableres til Jekteviken, på det gamle jernbanesporet som går fra
Bystasjonen via tunnel under Nygårdshøyden, slik at Dokken og Sydnes blir en del av
kollektivdekningen.
Det er et stort behov for en ny ungdomsskole i sentrum, og vi foreslår at denne planlegges
inn i den nye bydelen. Som en første fase i denne tilretteleggingen, bør det utredes mulighet
for å etablere en midlertidig ungdomsskole i Bring-terminalen, når denne fraflyttes i 2022.
Store lagerhaller kan gjøres om til idrettshall/gymsal.
SNV mener det må legges til rette for moské i Gassverkbygget eller gi snarlig tomt i
nærområdet, slik at grøntområde Blaauwengen og dagens moske kan opprustes og gjøres
om til et sårt tiltrengt og sterkt ønsket bydelshus og barnehage.
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