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Haugstadvegen er en barriere
som deler området i to.

Eksisterende grønnstruktur forsterkes,
trekkes over Hadlandsbakken, gjennom nytt
sentrum, og går videre i en bred passasje
under Haugstadvegen. Slik bindes de to
områdene sammen for gående og trillende.

Skole og matbutikk legges på samme side av
Haugstadvegen som eksisterende boligområde.
Idrettsområdet legges som en utvidelse av
skolegården. Næring legges som en buffer mellom
"motorveien" og skole, og blandes med bolig for å
få mer aktivitet og fleksibilitet i sentrum.

Antatt/anbefalt rekkefølge
på utbygging
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JÆRSKE FORBINDELSER
Parallelloppdrag STOKKALANDSMARKA høst / vinter 2019

Stokkalandsmarka 2020
Stokkalandsvatnet ligger ideelt til, med kort vei både til varierte

naturområder og en togstasjon. Per dags dato appellerer området primært til
småbarnsfamilier som kjøper tomt for å bygge drømmehjemmet, med frie tøyler
og utsikt til himmel og hav. Fraværende kollektivtransport og lange avstander
tvinger folk til å ha både en og to biler, og mange foreldre velger å bli hjemme
med barna mens de er små.

Stokkalandsmarka 2030
	 Barna har blitt tenåringer, men hva skal de finne på? Kirka arrangerer ten-
sing, og mange går på fotball, men det finnes også uorganiserte tilbud for
ungdommen. Sentrum er i utvikling, og det finnes flere steder langs gata hvor
man kan finne på ting, eller bare henge ut. Bebyggelsen tar utgangspunkt i
gårdstunene fra gamle dager, og danner nye sentrumstun hvor det alltid er lunt i
det ene hjørnet. Flomsikringen er utført sånn at arealet kan brukes til å skate i når
det er tørt, og det kommer folk langveisfra for å teste den såkalte "skate street".
Er havet flatt, kommer surferne opp for å kjøpe kaffe og lunsj og trille litt mens de
venter på bølgene.

Stokkalandsmarka 2040
	 Tenåringene har blitt voksne og flyttet hjemmefra, men hva skal foreldrene
finne på nå? Kanskje en gammel hobby kan bli levebrød i et av de små
næringslokalene som ligger rundt sentrumstunene? BrewU har ekspandert, og
det er ofte noen å drøse med på utsalget deres. Utenfor er det sjakkbord, for den
som driver med denslags, og det er til og med noen galninger som har begynt å
gå på rulleski der barna pleide å skate. Heldigvis kommer de på besøk når far
ligger med beinet høyt etter å ha blitt for ivrig i bowlen.

Stokkalandsmarka 2050
	 Småbarnsforeldrene har blitt besteforeldre, og forlater de store
eneboligene til fordel for en enklere tilværelse i leilighet, nært butikken, kirka og
bakeren. De har god plass til besøk, og (nesten) den samme utsikten de hadde
da de bodde lengre opp i lia. Forbindelsene til Jæren er sterke, så barna flytter
hjem igjen med egne familier - og selv om svigers er i Spania halve året, er det
fint å få litt hjelp i hverdagen. Komletorsdag på Våge-Hansen's er tradisjon, og
på søndagen samles familien i amfiet når lillesøster spiller fotballcup.
Stokkalandsmarka er den fineste plassen på jord, syns de som bor her, og de er
det blitt mange av de siste 30 årene.
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