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Arbeidet i punkt nummer 2, samt
økte leieutgifter mens utbyggingen pågår, er foreløpig anslått til
et sted mellom 90 og 130 millioner kroner.
Går alt som flertallskameratene
forutsetter, vil Metropolis kunne
flytte inn i nye lokaler i Jugendhuset helt i slutten av 2023.
Det foreligger enda flere alternativer for hvordan man skal løse
plassbehovet for avdeling ungdom og fritid og ikke minst helsestasjon for ungdom. En løsning
er å kjøpe et hus ved siden av Jugendhuset, på hjørnet av Nytorget og Nedre Dalgate.
I tillegg til de tre punktene over,
lover partiene å sette fart på opparbeidelsen av uteområdene,
park og området der det står en
rekke falleferdige og skjemmende trehus.
– Hva skjer med trehusene i
Kongsteinsgata?
– Det er ikke bestemt ennå,
men det er planer om at så mange som mulig av trehusene skal
integreres i prosjektet, sier Frode Myrhol (FNB).
– Er det slik at Rogaland Kunstsenter ikke skal være på Nytorget lenger?

– Deres leiekontrakt går ut 2.
kvartal 2022. Vi skal være behjelpelige med å finne nye lokaler til
dem i sentrum. Men sentrum er
jo stort, sier Mossige
I alt eier kommunen 13 eiendommer i Brødregata, Kongsteinsgata, Nedre Dal gate og på
Nytorget. Mellom desember 2005
og april 2007 punget kommunen
ut 17,65 millioner for å sikre seg
kontroll over det gamle trehuskvartalet. Det beløpet gjaldt til
sammen seks hus.
– Gave til byen
– For Arbeiderpartiet er opprustning av Nytorget et svært sentralt
grep for å gjøre sentrum mer attraktivt. Vi gikk til valg på dette.
Nå leverer vi. Dette blir en gave
til byens innbyggere opp mot
vårt 900-årsjubileum i 2125, sier
Mossige.
– Endelig får vi nytt liv i området. Ikke minst er vi glade for
å få på plass flunkende nye lokaler for ungdomshuset Metropolis på Nytorget, sier Mímir Kristjánsson (Rødt).
– Det er veldig viktig for SV å
få fart på Nytorget, at Metropolis
sikres gode lokaler innbyggerne

får en ny, god utendørs samlingsplass, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).
– Nå når Nytorget blir et nytt
bilfritt byrom, kan Mediebyen bli
et spennende konsept som bidrar
til dette. Det viktigste er uansett
at både Metropolis og Rogaland
Kunstsenter sikres og at innbyg-

gerne involveres i Nytorgets fremtid, sier Daria Maria Szymaniuk
(MDG).
Tror på media
– Senterpartiet har tro på at det
blir fantastisk bra å samle så mange aktører innen media sentrumsnært på Nytorget. Det vil bli et

viktig bidrag til aktivitet i sentrum, sier Dagny Sunnanå Hausken (Sp).
– Det er ingen bedre plassering
enn Nytorget for Mediebyen, Det
vil være viktig å få inn en litt større aktør for å få fart på realiseringen av planene for Nytorget-området, sier Frode Myrhol (FNB).

Flertallskameratene lover nå å tråkke på gassen på Nytorget etter mange års stillstand. Her ved tomta der det
skal bygges et tilbygg til Jugendhuset. Fra venstre Dag Mossige (Ap), Frode Myrhol (FNB), Eirik Faret Sakariassen
(SV), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Mímir Kristjánsson.
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