Muntlige spørsmål i BEBY 220609
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220609 sak 110-09 og fattet følgende vedtak:
73.
Fra Geir Kaland (H):
”Sykkelstier.
Jeg har lest gjennom den nye brosjyren som heter Sykkelkart for Bergen. Den er
produsert nå i juni 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen,
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.
Men jeg er opptatt av et praktisk samarbeid og ikke bare på trykksaksiden.
Når man studerer disse kartene kan man få inntrykk av at Bergen virkelig er en god
sykkelby. I en konkurranse med byer som København og Amsterdam ser det jo ut som
– om man studerer brosjyren – at Bergen er dem suverent overlegen.
Sjelden stemmer vel kart og terreng dårligere enn i denne saken.
La meg nevne noen eksempler på praktisk gjennomføring:
• I nye Håkonsgt ble et bilfelt fjernet, men man fant ikke rom for å lage sykkelsti
• I Årstadveien var det sykkelfelt begge veier. Begge disse er fjernet siste
måned.
• Nesttunveien ved Paradis skal angivelig har fått et fortau som er 4 m bredt,
men hvor er sykkelstien?
2 Spørsmål:
1. Hvordan vil byråden sikre at ved veiopprustninger eller nybygging av veier/fortau,
så vil det bli anlagt sykkelstier som er trygge både for syklister og fotgjengere?
Og dette uavhengig om det er et kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig
prosjekt.
2. Vil byråden legger frem en plan om en reell satsning på sykkelstier i Bergen?
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

74.

Fra Margunn Rognås (A):
"Torget 2 (Zachariasbryggen) og Torget ” By Night”
I den senere tid er det, i en restaurant i Torget 2, Zachariasbryggen, foretatt store
fasadeendringer og et nytt restaurantkonsept, ut mot den siden som vender mot Torget.
Denne restaurant ser desverre ut som en Bordell pga. den tillatte lysbesetning, rosa lys
som skinner grelt over hele Torget, ja, det er desverre godt synlig helt opp til
Torgalmenning, og i hele strøket. Det ser ut som Bergen har fått sitt Bordellhus
samtidig som vi fikk en lov om forbud av gate prostitusjon.
I tillegg så er det kommet enda større Fish and Chips boder på Torget ”by night”. Det
er vel i Bergen vi fremdeles er, og ikke i England!
Spørsmål:
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Hvordan kan Byrådet tillate en slik estetisk forsøpling av Torget, et midtpunkt i
Norges nest største by?
Hvorfor har ikke Byrådet stilt estetiske krav i lys dekor til en restaurant eier,
når restauranten befinner seg på et av de aller viktigste turist hjørner i vår vakre
by?"

Byrådsleder Monica Mæland besvarte spørsmålet.

75.

Fra Helen G. Wathle Kongshavn (FrP):
"Skal standard for offentlige toaletter i Bergen være i en av byens
rhododendronbusker?
Fra mitt kontor på rådhuset kan jeg hver dag observere besøkende i buskene utenfor.
At dette skal være et av byens "offentlige toaletter" synes jeg ikke er byen verdig, det
er flaut.
Heldigvis er værgudene på vår side - og hjelper oss å dempe stanken med regnet. De
offentlige toalettene i byen har jeg tidligere etterlyst, uten at jeg ser noen resultater.
Spørsmål:
Når heves nivået i byen på offentlige toaletter og hvilke tidsperspektiv snakker vi om?
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

76.

Fra Åge Chr. Jacobsen (SV):
"Videre planer for Griegallmenning
Høsten 2006 opplyste byrådet at det var i gang et planarbeid for å utvikle et
multikultursenter og en ny Griegallmenning på vestsiden av grieghallen og opp mot
Fosswinkelsgate. Prosjektet ville forutsette rivning av 22 til dels verneverdige
bygninger. Det ble varslet om at planarbeidet ville ta 1-2 år.
Spørsmål til byråden:
Vil det bli lagt frem en sik plan og hva er status for planarbeidet?"
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

77.

Fra Hans-Carl Tveit (V):
Representanten stilte spørsmål vedr. havnen.
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

78.

Fra Trygve Birkeland (KrF):
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Representanten stilte spørsmål vedr Bergen kirkelige fellesråd.
Byrådsleder Monica Mæland besvarte spørsmålet.

79.

Fra Torstein Dahle (R):
"Ved bofellesskap for psykisk utviklingshemmete i alderen 50-70 år i Arna skal
bemanningen nå visstnok reduseres. Dette gjelder mennesker som er helt avhengige av
hjelp til alt. De må ha krav på et visst antall timer i uken til sosialt liv, og de må stelles
og mates. Det gjelder 5 beboere, som må ha krav på et verdig liv på linje med oss
andre.
I dag er det 3 personer på vakt hver kveld. Nå skal det reduseres 6 vakter per uke, dvs
at bemanningen på kveld/natt reduseres til 2 personer.
Er det byrådens hensikt å gjennomføre dette?"
Byråd Christine B. Meyer besvarte spørsmålet.

80.

Fra Ove Sverre Bjørdal (Sp):
"Forslag til løysing på toalettmangelen i Bergen sentrum
Gjennom mange år har det vore lange diskusjonar om korleis ein skal løyse mangelen
på toalett i Bergen Sentrum for så vel Bergensarar som tilreisande.
Spørjaren har gjennom eigen erfaring sett korleis Stockholm har løyst dette på ein fin
måte. Dei har plassert ut pene, heilautomatisk, reinsande toalett utan reklame. Så
vakre at sjølv Kung Carl Gustav har eit av dei sitt grannelag. Også ved Riksdagen står
det eit. Byar som København, Malmø og bydelen City of Westminister i London har
valt dette.
Desse toaletta kan anten kommunen kjøpe eller leige inkludert serviceavtale. I rein
service til byråden har eg i forkant sendt over bilete og annan informasjon frå
Stockholm. Dette er ikkje meint som promotering av det aktuelle firma, men døme på
korleis det kan løysast.
Spørsmål
Har byråden eller vil byråden vurdere ei slik løysing som Stockholm har slik at vi
endeleg kan få ein slutt på denne føljetongen i Bergen?"
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

81.

Fra Trude H. Drevland (H):
"Skate-rampen i Fyllingsdalen har vært i dårlig stand en stund. Kan byråden gi
bystyret en redegjørelse om rampenes skjebne - nå og ikke minst i fremtiden? At
rampen fungerer er naturlig nok en forutsetning spesielt for de unge i Fyllingsdalen.
Det er mange inkludert meg som håper at byråden kan love bot og bedring i sitt svar."
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Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet.

82.

Fra Lillian Blom (SV):
"I Byrådets forslag til Budsjett 2009/Økonomiplan 2009-2012, (Saksnr.
40/08 i Bergen bystyre: s. 8) heter det:
”I løpet av 2009 vil 29 nye boliger for utviklingshemmede være under bygging, noe
som betyr at flere vil få mulighet til å få sin egen bolig.”
Byrådet har også varslet at Bergen kommune skal bygge mellom 23 og 28 boliger for
penger fra den statlige krisepakken (18 nye boliger + 5-10 ved ombygging og
påbygginger). I sum blir dette 57 boliger ved full utelling.
Spørsmål til byråden:
Kan de mange utviklingshemmede som står i kø denne gang stole på at 57 boliger blir
ferdigstilt?
Når vil de nye boligene være innflyttingsklare?"
Byrådsleder Monica Mæland ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse.

83.

Fra Filip Rygg (KrF):
Representanten stilte spørsmål om inneklima i barnehager.
Byråd Tomas Moltu besvarte spørsmålet.

84.

Fra Terje Valen (R):
"En gruppe enkeltpersoner kalt 5. junikomiteen arrangerte en markering av FNs
miljødag 5. juni i Bergen i år. Denne komiteen har vedtatt å gå inn for å utfordre
kommunen til å arrangere to bilfrie dager i året i Bergen, nemlig på FNs miljødag 5.
juni og på verdens bilfrie dag 22. september. Dette er for å skape oppmerksomhet om
et av de største miljøproblemer i vår tid og for å gjøre noe i praksis som faktisk
monner i regnskapet over tuslipp av klimagasser.
Spørsmål:
Vil byråden støtte et slikt tiltak?
Tilleggsspørsmål:
Hva kunne byråden tenke seg å gjøre?"
Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet.

85.

Fra Christopher Andreas Brun (H):
Representanten stilte spørsmål vedr fisketorget.
Byrådsleder Monica Mæland besvarte spørsmålet.
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