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HVORFOR TANGVALL?
Tangvall, i Søgne kommune, er et sted med mye potensiale, men står
likevel uten en identitet. Sørlandsidyllen er fraværende og interessekonfliktene er mange. Tettstedet sliter med å fremheve og markere
sine kvaliteter. Sentrumsgatene fylles av folk og biler, men tømmes
omtrent like fort. Mangelen på funksjoner som vitaliserer området og
holder sentrumslivet i gang er sterkt savnet.

HANDELSSENTRUM?
I 1968 begynte Tangvall å få sine første sentrumfunksjoner, og i 1974
definerte kommunen Tangvall offisielt som nye sentrum med innvielsen av Tangvall rådhus. Stedet skulle være et handelssentrum, og vi
mener det ble satt for mye fokus på handel.
Fokuset på Tangvall som et område for handel virker å ha slått feil.
Inntrykket er at Søgne kommunes beboere drar til Tangvall sentrum
kun for å handle. Dette gir lite rom for opphold i sentrum.
Kommunens visjon har vært ensidig, mens befolkningens visjon virker
å være delt. Det er særlig i forbindelse med kommunesammenslåingen at Tangvall trenger å få en klar visjon og egen identitet.

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ?
Vi ønsker å etablere en mer nyansert visjon, der både handel og lokale
kvaliteter skal være i fokus. Kvaliteter som jorbruk, nærprodusert mat
og produksjon, skal være fremtredende og brukes i forbindelse med
sentrumskativisering.
For å aktivisere sentrum og sette fokus på disse lokale kvalitetene,
kan det være en god løsning å avholde arrangementer for beboerne.
I den forbindelse ønsker vi å introdusere “Smaken av Søgne”, en matfestival som arrangeres én helg hver sesong.
Målet med festivalen er å samle folk i alle aldersgrupper i sentrum og
å gi Tangvall en samlet identitet som kan bidra til å øke tilhørligheten
etter kommunesammenslåingen.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
En festival som holdes en gang i sesongen kan bidra til å øke
sentrumsaktiviteten. Her kan det stilles opp boder med salg av
sesongbasert lokal mat. De tomme gatene vil fylles opp med aktiviteter
og skape mer liv.
Det oransje området er et forslag til hvor festivalen kan holdes. En slik
plassering vil føre flere folk inn mot sentrumskjernen og samtidig
strekke kjernen utover.

Til høyre:
Mulig utforming av sesongbasert matfestival, med lokalebaserte råvarer fra
Søgne.
Til venstre:
Mulig plassering av festivalen med
god kobling til dagens torg.

