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Vil gjøre Ruten om til Central Park
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New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center.
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Vil gjøre Ruten om til Central Park

Sandnes Høyre vil gravlegge navnet Ruten som er

negativt ladet, og foreslår i stedet Byparken. Her skal det

dessuten bli skøytebane, intime møteplasser og

samlingspunkt året rundt.

Prosjektet
Lysning som
vant

arkitektkonkurransen i 2012, blir med i Byparken.

- Det er avgjørende at vi skaper intime
møteplasser. Et sted som bringer innbyggerne
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sammen, uavhengig av generasjoner og alder. Skal

vi klare dette, må vi tenke stort og annerledes. Det

skal være byens samlingspunkt også utenom 17.

mai og store konserter, sier Leiv Rune Mjølsnes

(H) som har utarbeidet forslaget. Han er medlem

av bystyret og utvalg for byutvikling.

 Hvorfor akkurat skøytebane?

- En skøytebane på vinteren vil kunne bli en slik

intim møteplass. Noen vil delta aktivt på isen, og

noen vil sitte med kaffekoppen og observere.

- Her kan besteforeldre ta med barnebarn, barna

kan være på isen mens foreldre gjør unna sine

innkjøp, og her kan det nyforelskede paret møtes

på første date. En slik plass vil få opp

temperaturen i byen, også på en kald dag i januar,

mener Mjølsnes.

Skøyter og skateboard

- I tillegg til at området på sommerstid vil kunne

bli et badeanlegg med fontener, er det også aktuelt

å se på muligheten for skateanlegg og et utendørs

aktivitetssenter.

Videre poengterer Mjølsnes at isen på skøytebanen

må være av høy kvalitet og temperatur- og vær

uavhengig.

Nok snakk, nytt navn



Etter at "Lysning" vant

arkitektkonkurransen i 2012,

har lite skjedd. Mjølsnes

mener tiden for tiltak er nå.

- Ruten har vært en verkebyll

for politikerne i lang tid. Nå

er det nok snakk. Vi må i stedet sette fokus på noe

konkret, noe folk som bruker byen, kan dra nytte

av. Vi har aldri vært nærmere en løsning.

Her kan du lese om forslaget til Sandnes

Tomteselskap, som vil droppe "Lysning" til

fordel for næringsbygg og hoteller.

- Rammene for resten av byen begynner å bli satt,

derfor er det lettere å utvikle et Ruten som spiller

på lag med resten av byen. Nå har vi Havneparken,

Elveparken og Bystasjonen. Jeg foreslår derfor

Byparken som navn for å kvitte oss med det

beryktede Ruten, sier Mjølsnes.

Parkering

Allerede i 2007 vedtok

bystyret i Sandnes at Ruten

skulle bli festplass med

parkering under. Siden den gang har spørsmålet

rundt parkeringsplasser blitt avgjørende for videre

utvikling, uten at politikerne har blitt enige.

Mjølsnes er selv tilhenger av sentrale
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parkeringsmuligheter.

- Det bør legges parkeringsanlegg under Byparken.
Dette må ha inngang i begge ender, helst på
utkanten av området. Da slipper man biler på
bakkenivå inne i sentrum. Et slikt
parkeringsanlegg vil alene kunne øke tilgang og
bruk av sentrum, sier Mjølsnes.

LES OGSÅ

Høyaktuelt med 5600 biler under Ruten

LES OGSÅ

Innfrir de løftene i Sandnes?

- Jeg er redd vi skal ende opp med en "pølse med
alt", eller en med ingenting i Sandnes sentrum.
Derfor håper jeg forslaget viser potensialet ved en
full utvikling og bidrar til å skape en klar visjon om
hva Sandnes vil gjøre med området, sier Mjølsnes.

New York og London

Dersom det blir skøytebane i
sentrum av Sandnes, er det
allerede flere storbyer, som
New York, London og
København, som har sentralt
plasserte skøytebaner.
Mjølsnes mener Sandnes bør

se på disse for inspirasjon.

London: Slik kan det se ut også i
Sandnes
  Kirsty Wigglesworth



- Sandnes har en unik mulighet til å transformere

kjedelig sentrum til levende sentrum, et sentrum

som det både er godt å bo og jobbe i. Sentrum må

bli et sted hvor vi trives og bygger byidentitet.

Skrekkeksemplet er jo” Torget” i Stavanger. Her

må Sandnes lære av feilene som Stavanger gjorde,

mener Leiv Rune Mjølsnes.

Kommunaldirektør Kristin Barvik med ansvar for

kultur og byutvikling, opplyser at målet er en

ferdig plan mot slutten av 2016.

LES OGSÅ

Hvorfor skjer det ikke noe på Ruten?

LES OGSÅ

Ruten blir grønn i sommer
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