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HVORDAN SKAPE ET ATTRAKTIVT TETTSTED
DER EN RUNDKJØRING DEFINERER SENTRUM?
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TANKER OG IDÉER
Etter samtaler og intervju med lokalbefolkningen på Nodeland, satt
vi igjen med mange inntrykk og en bredere forståelse av Nodeland
som sted. Vi fikk imidlertid mange vage svar da vi stilte innbyggerne
spørsmål om hvilken identitet og hvilke kvaliteter Nodeland har.
Det beste svaret vi fikk var at kvaliteten ved å bo på Nodeland var
nærheten til naturen i kombinasjon med nærhet til Kristiansand by.
Vi har gjennom samtaler med menneskene på Nodeland prøvd å
identifisere utfordringer, kvaliteter og potensialer. Resultatet vises i et kart
der områdene er klassifisert under nettopp disse merkelappene. Flere
av de lokale trakk frem eldreomsorgen som en positiv kvalitet på Nodeland. Dagsenteret var veldig populært, og de omkringliggende turstiene
var opparbeidet slik at man kunne komme seg opp og frem med rullestol. En gjenganger under intervjuene, var utfordringene ved å aktivisere ungdom og gi de et tilbud som gjør at også de ønsker å oppholde
seg på Nodeland. Stedet har et stort potensiale for utvikling av sentrum,
da dagens sentrum i hovedsak beskrives som å være rundkjøringen.
Ellers er områdene rundt dette origoet omkranset av relativt store åpne
plasser, hvor det er få mennesker som oppholder seg over lengre tid.
En stor utfordring på Nodeland er barrierer. Haugenparken nevnes av
de eldre på stedet for å være en stor kvalitet og et fint sted i sentrum. Likevel omringes parken av en steinmur med få innganger, slik at
den oppleves som lukket og kan assosieres med innrammingen av en
gravplass. Det er lite inviterende å gå inn for å tilbringe tid der, og barrieren motvirker muligheten som ligger i parken til å være en møteplass.
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Ned mot jernbanen, øst for Jokerbutikken, ligger en bekk vi
mener kunne vært utnyttet som et rekreasjonsområde og i fremtiden fungert som en hyggelig møteplass. På grunn av krattskog og lite
tilretteleggelse blir den ikke utnyttet i dag, noe vi mener er en
kvalitet som burde tilgjengeliggjøres. På Nodeland skryter de av
jernbanen og den korte avstanden til Kristiansand, noe vi
også ser på som positivt for stedet. Likevel observerte vi at
toglinjen er en barriere som vangskeliggjør tilgang til de mange turstiene på Nodefjellet. Dette er et resultat av at det eneste krysningspunktet
toglinjen har, er undergangen ved bilveien.
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Vi tror at ved å bygge ned barrierer, vil det være lettere å skape
et levende lokalsamfunn, der attraktive møteplasser er det
som preger sentrum. Ungdommen, såvel som resten av
befolkningen på Nodeland trenger tilgjengelige og trygge
omgivelser, som bygger videre på de gode kvalitetene
Nodeland allerede har. På denne måten vil stedet bli attraktivt
både for barn, ungdom, voksne og eldre.

