Jeg vil foreslå

som kandidat til Kulturprisen i Levanger kommune.

Levanger Vel har i en årrekke gjort en uvurderlig innsats for Levanger by. Foreningen har som formål
å arbeide for Levanger bys trivsel og fremgang og dette er de dyktige og aktive på.
Av aktuelle aktiviteter siste årene kan nevnes «Prosjektet Ren til Tusen», et tiltak for forurensning og
forsøpling i Levanger sentrum, hvor Levanger Vel tok en viktig samfunnsoppgave. Gjennom dette
prosjektet er det samtidig etablert kvartalsorganisasjon med styre, samt kontaktpersoner i alle
kvartaler i sentrumsområdet. Organisasjonen er tiltenkt oppgaver også ut over prosjektets varighet.
Det er et uttrykt ønske i lokalmiljøet og i kommunen om å revitalisere Sjøbadet, for å etablere et
sentrumsnært rekreasjonsområde og en offentlig badeplass. Levanger Vel har i dag ambisjoner om å
gjenskape Sjøbadet til et yndet sted til bading og rekreasjon for Levanger kommunes innbyggere og
gjester og har utarbeidet planer for området.
Av andre aktiviteter kan nevnes:
Andel av kostnaden med den vakre blomsterpynting av sentrum
Utrettelig innsats av «blomsterpiker» til luking av bed i parken og andre
blomsterarrangement
Historiske skilt på gamle, historiske bygg
Medarrangør av julegate og juletretenning – et årvisst familiearrangement
Aktiv arrangør og solid gjennomfører av bl.a. Torgfesten hver sommer. Overskuddet av
festen brukes til videre aktiviteter og pynting i sentrum. På dette arrangement er samarbeid
med og oppdrag til andre foreninger og lag betydelige.
Arrangør og medarrangør av ulike arrangement gjennom året
Samarbeid med Levanger kommune samt leverandør av betydelige tjenester under
Marsimartnan
Gode ambassadører for Cittaslow - «Det gode liv i gammelby’n»
Ambassadører for Trehusbyen med gode hjemmesider med informasjon om byen

Levanger Vel er som et «lim» i sentrum og samarbeider med Handelsstanden, med Markedsplassen
Levanger, med Levanger kommune og ulike lag og organisasjoner.
Levanger Vel tilfører sentrum mye ressurser gjennom frivillige som kommunen ellers ikke uten videre
ville kunne fått utført.
Levanger Vel er en stadig pådriver for positiv utvikling av sentrum på ulike måter. Levanger Vel er en
betydelig identitetsbygger i Levanger gjennom sine aktiviteter, nå sist men ikke minst, med statuen
«hest med slede» som blir ferdig til Marsimartnan og som planlegges avdukes i Sjøparken under
åpningen av Marsimartnan.
Levanger Vel vil bli en verdig vinner av Kulturprisen.
Vennlig hilsen
Grete Ludvigsen

