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Dette er flertallspartienes planer 
for Nytorget: 

1. Det gamle politikamme-
ret rommer i dag både 
Ungdomshuset Metropo-

lis, ungdom og fritid og helse-
stasjon for ungdom. Huset skal 
tømmes for å gi plass til et stør-
re nybygg, av kommunen sterkt 
ønsket som lokalisering av den 
planlagte Mediebyen. 

2. Trehusrekken i Kong-
steinsgata. Husenes 
skjebne er ikke endelig 

avgjort, men en aktuell løsning 
er at flere av husene integreres i 
det store bygget i kvartalet som 
også omfatter Nytorget 1. 

3. Trehuset Nytorget 15/Ne-
dre Dalgate 2. Kommu-
nen eier kjelleretasjen. 

Huset kan bli en viktig brikke 
for å finne nye lokaler for noen 
av dem som må ut av Nytorget 1. 

4. Jugendhuset. Dette 
skal rehabiliteres i sin 
helhet og forbeholdes 

Ungdomshuset Metropolis. Det 
er også mulig med en utvidelse 
under bakken ut mot Nytorget. 

5. Ledig tomt der det skal 
bygges et tilbygg til Ju-
gendhuset.

Mange om beinet
NRK Rogaland, Aftenbladet, 
Mediafarm, Mediability og 
Screen Story skrev sist vår under 
en intensjonsavtale om fremtidig 
samlokalisering, et eller annet 
sted i Stavanger sentrum.

Om to uker går fristen ut for å 
melde seg på som interessenter. 
I alt er det et tosifret antall inter-
essenter på banen, men Stavan-
ger kommune setter nå fart for å 
vinne konkurransen.

– Dere skriver at Nytorget er 
den foretrukne lokalisering for 
Mediebyen. Det er vel ikke opp 
til dere å bestemme?

– Vi kan i hvert fall gi uttrykk 
for kommunens foretrukne lo-
kalisering. Dette har vært oppe i 
styret i Stavanger utvikling KF og 
der fått tilslutning også fra oppo-

sisjonen, sier Dag Mossige (Ap). 
Mediebyen skal lage en arena for 
medie- og teknologibedrifter og 
kunnskapsinstitusjoner i Stavan-
ger-regionen, og politikerne hå-
per en slik etablering skal bli en 
god motor når det skal sprøytes 
nytt liv inn i Nytorget-området. 

Dette er de enige om
Flertallspartiene i Stavanger, Ap, 
FNB, MDG, SV, Rødt og Sp er blitt 
enige om følgende punkter:

 yStavanger Utvikling skal del-
ta i konkurransen om å huse 
mediebyen hvor aktører som 
Stavanger Aftenbladet, NRK 
Rogaland og andre skal sam-
lokaliseres. Nytorget skal 
være foretrukket lokalisering.
 yUngdomshuset Metropolis på 
Nytorget skal på sikt flyttes til 
Jugendhuset som i dag huser 
Rogaland Kunstsenter. Hu-
set skal rehabiliteres og pus-
ses opp i forkant av dette. Like 
ved Jugendhuset skal det la-
ges et tilbygg. 
 yRogaland Kunstsenter skal 
tilbys nye, alternative lokaler. 
Dialog mellom kommunen og 
kunstsenteret vil intensiveres 
og konkretiseres.

STAVANGER: Flertallspartiene har blitt enige 
om kabalen på Nytorget. De ønsker at den nye 
Mediebyen skal inn i nybygget der det gamle 
politikammeret ligger.
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