Det vises til høringssak om vegnavn i Levanger kommune med høringsfrist 15.1.2013.
Del 1 – Felles uttalelser fra boknemnda på Ytterøy og boknemnda på Nesset
Ekne
Til veg nr 1: Åshild Bjørgum Øwre opplyser at det er strekningen fra Hotterkorsen til Strandkorsen
som har hett Sjøvegen.
Forslaget Bjørganvegen om veg nr 3 foreslås erstattet av forslaget Bjørgvegen. Åshild Bjørgum Øwre
som er oppvokst på Bjørgum (130/1), opplyser at denne vegstrekningen heter Bjørgvegen i dag.
Videre finnes navnet Bjørgbakkan i muntlig form. Det vises også til bruksnavnet Bjørglia. Videre vises
det til at det ikke skal være bøying midt i et navn, slik det blir med det opprinnelige forslaget
Bjørganvegen.
Forslag:
Veg nr

Navn

3

Bjørgvegen

Ytterøy
Når det gjelder navneforslaget Salater på veg nr 10 vises det til at gårdsnavnet skrives Sålåter.
Uttalen Sålåter bør komme frem også i vegnavnet.
Vi foreslår Nordnesset som navn på veg nr 14. Dette for å få jamnvekt med forslag nr 15 Sørnesset.
Videre for å unngå sammenblanding med halvøya Nesset og navnforslaget Nessevegen om veg nr 61
dvs strekningen fra Bergvinskorsen til Eideskorsen på halvøya Nesset.
Forslag:
Veg nr

Navn

10

Salater/Sålåter

14

Nordnesset

Dialektuttale
Flere vegnavnforslag mangler en s. Etter tradisjonell uttale i dialekten bør det for eksempel hete
Finnesvegen og Brennesgrenda – ikke Finnevegen og Brennevegen. Det er også foreslått navnet
Lynumvegen. Det bør endres til Lynvegen. Det heter Lynvatnet i dag. Dette er samme argumentasjon
som for forslaget Bjørgvegen. Det har også kommet inn enkelte e’er som ikke er med i dialektuttalen,
for eksempel Mulelia. Det heter Mullia med tykk l.

Del 2 - Uttalelse fra boknemnda på Nesset
Veg nr 38 Alstadhaugvegen (fylkesveg 119) som går fra Gjemleskorsen til Korsbakken står i boksen
Skogn. Det går vi ut fra er en feilføring. Det samme spørsmål stilles i forhold til vegene nr 40 og 44.

Om veg nr 40 foreslår vi navnet Vinnabakken i stedet for opprinnelig forslag Gråmyrbakken.
Gråmyrbakken burde i alle tilfelle ha vært skrevet Gråmyrsbakken. Vinnabakken er det gamle navnet
på denne bakken i kirkevegen. Vinnabakken lever også i eiendomsnavnet Vinnabakken (19/7).
Om veg nr 44 opprettholder vi forslaget Nossumlia om strekningen fra E6 til Blåmyra. Nossumlia er
det gamle navnet på denne strekningen.
Om veg nr 63 foreslo vi Prestgårdsvegen. Vi opprettholder dette forslaget,
fordi skrivemåten Prestegårdsvegen ikke er i samsvar med dialekten.
Nessenemnda foreslår videre at vegen som tar av fra Alstadhaugvegen (fylkesvei 119) ved
eiendommen 15/17 og munner ut i Alstadhaugvegen (fylkesvei 119) ved eiendommen 15/3 gis
navnet Veskelia. Denne vegen går over det gamle gårdstunet på Veske østre mot det gamle
gårdstunet på Veske vestre nå eiendommen 15/22.
Nessenemnda foreslår at strekningen fra krysset Nordsivegen/Gjemblevegen til snuplass nedenfor
bosettingen på eiendommen Nordal (7/3 og 6/10) får navnet Nordsivegen. Dette er et forslag som
også har blitt tatt opp av beboere langs vegstrekningen. Navnet Sjøvegen som ble vedtatt om denne
vegstrekningen i 2008, er foreslått som navn på veg nr 1.
Det foreslås at navnet på vegen fra Gjemblevegen til Nesset ungdomsskole endres fra Åsgårdsvegen
til Sannanvegen. Dette ønsket er tatt opp av beboere. Sannan er navnet på den gamle
husmannsplassen som lå ved Gjemlesmyra. Sannan uttales Sainnan. Bolighuset på eiendommen 4/9
er den gamle husmannsstua i Sannan. Åsgårdsvegen er ikke et stedegent navn på denne vegen. Det
vises også til stedsnavnet Åsgålan (Åsgårdene) om områdene ovenfor Bjørnang mot
Hølbækdammen/Skjøtingen og til en høringsuttalelse av 5.1.2013.
Forslag:
Veg nr

Navn

40

Vinnabakken

44

Nossumlia om strekningen
til Blåmyra

63

Prestgårdsvegen
Veskelia
Nordsivegen
Sannanvegen

Ved spørsmål ber vi om å bli kontaktet.
Liv Sofie Kjønstad, Åshild Wesche Selmer, Knut Alfnes og Sigrun Moe, boknemnda på Nesset
Åshild Bjørgum Øwre og Gerd Stavrum, boknemnda på Ytterøy

