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Byråd for byutvikling inviterer til innspillsmøter
ARKITEKTUR + | KULTURMINNESTRATEGI | STRATEGI FOR SJØFRONTEN
25.og 26.april inviterer byutviklingsbyråden til innspillsmøter om tre sentrale strategier for
byutvikling: Bergen kommunes Arkitekturstrategi, Kulturminnestrategi og Strategi for sjøfronten.
Byarkitekten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har nå levert sine forslag til strategier.
Strategiene skal behandles i bystyret før sommeren.
Som en del av forberedelsene til den politiske behandlingen av disse viktige strategiene for
byutviklingen i Bergen ønsker byråden å invitere til diskusjon om fordeler og ulemper med forslagene
sett i sammenheng med hvordan vi skal utvikle Bergen til en aktiv og attraktiv by.
Les forslagene her: www.bergen.kommune.no/byutvikling
Deltakerne bes sette seg inn i fagnotat og forslag til strategi før møtene.

Ber om samordnet deltakelse
Det er viktig for oss at ulike interesser får anledning til å medvirke før byrådet skal behandle saken.
På grunn av begrenset kapasitet ønsker vi å sikre en viss variasjon blant deltakerne, det er derfor ikke
sikkert at alle får plass. Vi oppfordrer derfor interesseorganisasjoner og andre aktører å samordne
seg i forhold til representasjon.
Innspillsmøte om forslag til Strategi for sjøfronten:
25.april kl. 1500-1800 på Litteraturhuset
Lenke til påmelding:
https://www.deltager.no/innspillsmote_om_bergens_strategi_for_sjofronten_25042019
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Innspillsmøte om forslag til Kulturminnestrategi:
26.april kl 0900-1200 på Litteraturhuset
Lenke til påmelding:
https://www.deltager.no/innspillsmote_om_kulturstrategi_for_bergen_kommune_26042019
Innspillsmøte om forslag til Arkitekturstrategi:
26.april kl 1300-1600 på Litteraturhuset
Lenke til påmelding:
https://www.deltager.no/innspillsmote_-_arkitekturstrategi_for_bergen_kommune_26042019
Frist for påmelding er satt til 23.04.2019

Send innspill
Skriftlige innspill må være mottatt innen mandag 29.april kl 12.00. Send disse til
byutvikling@bergen.kommune.no
•
•
•

Innspill til Arkitekturstrategi merkes med saksnr 2017/08947.
Innspill til Kulturminnestrategi merkes med saksnr 2017/06393.
Innspill til Strategi for sjøfronten merkes med saksnr 2017/09354.

Vi ber om at organisasjoner og aktører sender inn innspill samlet for den enkelte organisasjon.

Med vennlig hilsen
Anna Elisa Tryti
Byråd for byutvikling
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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