ETABLERE BINDELINJE I
NODELAND
Hvordan å binde sammen sterke
stedskvaliteter og funksjoner

Funksjoner

Etter en ukes Workshop i Nodeland har vi erfart at stedsutvikling er
et fellesprosjekt. Det var viktig for oss å bli kjent med innbyggernes
tilhørighet til Nodeland, for å forstå hvilke kvaliteter som finnes og
hvordan disse kan vedlikeholdes og videreutvikles. For å styre
utviklingen i ønsket retning ser vi det nødvendig å imøtekomme
brukernes hverdag, med fokus på deres opplevelser og identitet.

Muligheter og stedskvaliteter

Hvilke lokale kvaliteter identifiseres med Nodeland?
Lokalbefolkningen omtaler naturkvalitetene som viktige, med
mangfoldige turmuligheter i skog, fjell og lysløype. Songdalselva er
en av Nodelands største naturkvaliteter, som vi mener har et stort
potensiale for bedre synliggjøring og tilrettelegging. Dette er
lokalbefolkningen enig i:
«Sånn elva er nå er den ødelagt og gjengrodd, ingen rydder opp
langs elva. Det er synd siden det er en spesiell elv, man kan nesten
ikke fiske der siden den gradvis har blitt mer og mer utilgjengelig»
- Mann 50 år.
Ikke minst omtales helsetjenesten og eldreomsorgen som den beste
i landet. Barne- og ungdomstilbudene er også mange, med diverse
idrettstilbud, ungdomsklubb, speidergruppe m.m. Nodeland omtales
av innbyggerne som et svært barnevennlig og trygt område. Kort
avstand til både Kristiansand og Søgne trekkes også frem som en
kvalitet.
Hvordan vil sentrumsutvikling påvirke de som bor eller jobber
her?
Lokalt engasjement ser vi på som svært nyttig og etter samtaler med
flere lokale innbyggere viser det seg at de fleste er fornøyd med
bygden slik som den er. Vi mener det vil være avgjørende å bevare
de nåværende tilbudene som innbyggerne setter pris på, men
samtidig tilføre nye kvaliteter som vil styrke stedets rolle.
«Det kunne godt være litt flere kaféer her, og det er jo kun étt sted å
gå ut og spise»
- Kvinne, 40 år.
Per dags dato er det ingen klesbutikker i Nodeland, noe som gjør at
innbyggerne drar til Kristiansand, Sørlandssenteret og Søgne for å
shoppe. Det er kun 5 min reisetid til Søgne, hvor du også slipper å
betale bompenger og parkering.

BILDEANALYSE

Sentrumsgaten sett mot rundkjøringen.
Bilen har hovedfokuset her.

Jernbanestasjonen bringer er en
kvalitet som kan vidreutvikles.

Område bak nåværende hovedgate. Her er det
plass og mulighet for utvikling av en gågate

Bildet viser et myrlendt område med et boligfelt i bakgrunn. Området er svært flomutsatt både ved 10- og 100årsflom.
Til høyre i bildet er det nybygde feltet Fagermoen 3. sentrum ligger videre bak her, på en høyde, skjermet for flom.
Bilde til venste
viser hvordan
noen lokale
ungdommener
bruker veiene
til å sykle på
kvelden.

“Det er ikke så mye
møteplasser, kunne
godt være litt flere kafféer.
Vi har kun et sted å gå ut
og spise.”

“Vi lever mellom
kuene,men bor bare
15 minMann
fra kinoen”
40

Dame 40

Haugenparken sett
fra rundkjøringen.
Området er mørkt
og en eventuell ny
gågate kunne gitt
stedet nytt liv.

“Jeg pendler med bil
inn til Kristiansand
siden togtidene ikke
passer så godt med
jobbtidene.”

Dame 50

“Det er nesten som i
gamledager her, vi
lever mange år tilbake
mtp oppførsel”
Mann40
40
Mann

“Vi henger med venner
i parken, i skolegården
og på undomsklubben
“Noden”.”
Gutt 15

“På fritiden spiller
mange fotball, håndball, basket og breakdancer”

Gutt 15
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Hvordan kan de tre kommunene videreutvikle seg sammen?
Det er viktig at de tre kommunene ivaretar sine særegne kvaliteter.
På denne måten kan de utfylle og styrke hverandre. Nodeland skiller
seg ut som med sitt tilbud om landlige nabolag men likevel sentralt
beliggende. Identiteten kan styrkes og bevares gjennom
markedsføring av tur- og naturtilbudene i kommunen. Vi fikk et
inntrykk av at flere av de nåværende innbyggerne har bodd i
Kristiansand tidligere, men har kjøpt hus i Nodeland fordi du får mer
bolig for pengene.
«Både unge og eldre flytter til Nodeland fordi det er ganske billig her
i forhold til Kristiansand»
- Kvinne 50 år.
Det vil være viktig å satse på gode kommunikasjons- og
transportlinjer mellom de tre kommunene. Hyppigere togavganger
kan være essensielt for Nodeland. Alt i alt fremkommer det gjennom
samtaler at innbyggerne har stor tillit til ordføreren, og er trygg på at
kommunesammenslåing vil være positivt.
Bindelinjen
På bakgrunn av intervjuer har vi kommet frem til at det er en stor
sannsynlighet for at folk ville oppholdt seg på torg og møteplasser
dersom dette blir etablert. Med dette i betraktning, samt
befolkningens positive innstilling til en sentrumsgate, har vi kommet
frem til et konsept som vi mener kan føre til et styrket sentrum og en
økt bykvalitet. Vi tror det kan være hensiktsmessig å skape en bindelinje mellom de mange kvalitetene i Nodeland. Vår idé er å etablere
en gågate fra togstasjonen via Haugen-parken, til kommunehuset
og videre ned til elven. Vi ser for oss at en svingete gangvei kan gi
assosiasjoner til elven og forsterke identitetsfølelsen i bygda. For å
forsterke sentrum ser vi for oss næringsetablering i førsteetasje, og
etablering av et sosialt torg med tilhørende lekeplass og uteservering
i tilknytning til kafé/restaurant. Flere funksjoner vil bidra til å skape et
aktivt byrom. Vi tror dette er et tiltak som imøtekommer Kommunens
visjon om å øke Songdalens livskvalitet og trivsel for alle.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Vi ønsket å basere utviklingskonseptet på lokalt engasjement og har
dermed hentet inn informasjon gjennom intervjuer med innbyggerne.
Vi har vurdert ulike perspektiver til sentrumsutviklingen og kommet frem
til et tiltak til de offentlige omgivelsene som vil påvirke innbyggernes
bruk og opplevelse av sentrum. Konseptet om bindelinje fra jernbanen
til elva er ment som et bidrag til inspirasjon for sentrumstiltak i
fremtiden i den nye kommunen.

