EVJE SENTRUM 2010
I tillegg til å være et handelssenter, er Evje sentrum et godt sted å bo. Det er meget viktig at
begge utvikler seg slik at det blir et levende sentrum med de fasilitetene en forventer å finne i
et regionalsenter.
I dag er de fleste bygninger i sentrum i en menneskelig målestokk og dette må man ta vare på.
Det ville være helt ødeleggende å rive flotte gamle hus for å gi plass til større forretningsbygg.
Det finnes ikke mange tettsteder som ha et så flott boligområde tett inntil sentrum. Området
mellom Ljosheimsvegen, Taubanegata og Alfred Uglands veg er en perle, men
helhetsinntrykket av Evje ble ødelagt av kaotiske trafikk- og parkeringsforhold.
Myketrafikkantene bør prioriteres slik at det blir en opplevelse å spasere rundt omkring i
sentrum. Et nettverk av universell utformet spaserdrag bør knytte sentrum sammen med de
store boligområdene som Bakkemoen, Kjersti Park og Grenjå – alle innen gåavstand.
Sentrums indrefilet er kanskje området mellom riksvegen og Otra. Her ligge et hotell som bør
absolutt bevares og ha mulighet til videre utvikling. Turisme kan bety enda mye for Evje.
Mesteparten av området, fra brua og nord langs elva, bør reguleres til friområde med en tursti
langs elvebredden. Det blir en utfordring å tilknytte dette sammen med resten av sentrum. I
dag er det avskåret av riksvegen.
Evje sentrum må være mer enn en slagmark for de fire dagligvarekjedene. Det er et
regionalsenter i indre Agder hvor handelsstanden er en av mange aktører. Kommunen,
frivillige organisasjoner, idrettslagene, bøndene, turistnæringen og alle beboerne er like verdi
parter.
Det må være mer enn supermarkeder og parkeringsplasser. Evje kan være unik med mange
små butikker. Et sentrum med servicetorg, kino, bibliotek, kafeer og restauranter, trivelige
møteplasser, aktivitetsområder (basketball, skating osv.) lekeplasser, en musikk pavilion osv.
osv.
Det var greit nok når vi hadde isbaren, pølsebua, samvirkelaget, jernbanestasjonen og Dølen,
men det var over førti år siden.
Hvis vi ser hvordan det er andre steder, finne vi plasser vi synes er trivelig og andre ikke.
Hvilket og hvorfor?
Todd Slaughter

