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BergenByliv har med engasjement og interesse sammen med velforeninger og naboer fulgt
prosessen fra første byLab 29. mai 2019 og har gitt mange innspill vi finner igjen i forslaget til
overordnet strategi og vi er stort sett enig. Vi merker oss særlig i byrådsnotatet at i
transformasjonsområdet Dokken skal også de med lavere inntekt ha mulighet for å bosette seg. I
tillegg har vi følgende konkrete forslag:
·       Vi mener rimelige boliger og visjonen om miljø og gåbyen må følges opp i konkrete
tiltak allerede nå. Sett av areal til boliger i nærheten av dagens bebyggelse og start
arbeidet med å bygge boliger og gode bomiljø umiddelbart og bygg jevnt og trutt.
·       Etabler midlertidig bybane på det gamle jernbanesporet som går fra Bystasjonen via
tunnel under Nygårdshøyen til Jekteviken. Dokken og Sydnes har ikke kollektivdekning i
dag, de bør kobles på via parken ved bossnett-terminalen.
·       Etabler midlertidig ungdomsskole i Bring-terminalen når den fraflyttes i 2022, dagens
lagerhaller kan bygges om til gymsaler.
·       Skrot lang Nordnestunnel (det regulerte innslaget) ved å lage en ny kommunedelplan
sentrum med strengere restriksjoner på parkering.
·       Skal man realisere gå-byen Dokken, må man redusere trafikken som i dag går i
Torborg Nedreaasgate. Opprett miljøgate i Torborg Nedraasgate, eller på kort sikt hvert
fall reduser fra tre til to felt og etabler gang og sykkelvei i dagens tredje felt.
·       Etablering av lekeplass i stedet for parkering på Tollbodallmenningen er en veldig god
start, men det må fjernes mange flere parkeringsplasser, altfor mange bruker bil til jobb i
sentrum!
·       Flytt danskebåten ut av sentrum.
·       Legg til rette for moske i Gassverkbygget eller gi snarlig tomt i nærområdet (nær
Dokken-bybanen), overta og opprust grøntområde Blaauwengen og dagens moske til
bydelshus og barnehage for gamle og nye Dokken-beboere.
·       Og sett kurv på bysyklene slik at det kan frakte varer når beboere har handlet i
sentrum.
·       Til slutt tar vi med et forslag fra foreningens eldre sentrumsentusiaster om at det
også må komme tilbud om elektrisk sparkesykkelrullator.
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