Vegnavn i Skogn – Klage på sak S 79/12 Plan- og utviklingskomiteen i møte
14.11 2012
Som oppsittere i grenda er vi svært overrasket over forslag til nye navn, og vi registrerer at
vårt eget forslag, Alstadhaugbukta, ikke en gang er vurdert eller begrunnet. Vi kan heller ikke
se at de forslag som foreligger er begrunnet!
Så vidt vi kan forstå, er det viktig at vi som bor i området kan identifisere oss med navnet
og at valget har en rimelig logikk.
Veien som går nedover mot Trondheimsfjorden fra Gilstadsaga og følger sjøkanten vest og
sørover før den svinger oppover mot gamle E6 like nord for ”Gravsvingen” er en veitrase som
i stor grad følger gamle Kongevei eller lokalt historisk, Eknesvegen. At denne vegen nå deles
opp ved at den blir en del av en forlengelse videre forbi Lidarheim, via Verstad og Kårstad og
opp til Skjerpingen, og på toppen skal kalles for Langskipet, er historieløst. Sistnevnte
vegstubb ble dessuten forklart som høringsforutsetning, at den var for kort eller hadde for få
oppsittere til å få eget navn.
At den gamle veien videre deles opp ved at den fra Lidarheim nedover mot sjøen og videre
opp mot Gravsvingen skal kalles for ”Moldbakken”, virker for oss uforståelig. Moldbakken er
navnet på en av flere flotte heimer langs veien, og en skal være lokalkjent for å vite hvor
Moldbakken er, og et fåtall har et aktivt forhold til navnet.
Navnet Langskipet er iflg. Skogns historie og Ivar Berre, kommet fra at langskipet i
Alstadhaug Skipreite sannsynligvis lå der dagens naust under Alstadhaug gård ligger, og det
ligger i et annet område enn for den veien som det er foreslått som navn!
I vår høringsuttalelse som alle i området ble utfordret til å komme med sin mening om, la vi
til grunn at vi skal ha en vei i området og at sideveier nummereres ut ifra denne.
Høringsuttalelsen ga som vårt forslag viste, et klart flertall for Alstadhaugbukta.
Historisk har dette området en nær tilknytning til Alstadhaug
•
•
•

som nabo
de fleste eiendommene kommer opprinnelig fra Alstadhaug (Gnr 19)
”Prestnaustet” ligger i området (eies i dag av eierne av Alstadhaug gård) og har
historisk blitt hyppig brukt av prester og andre tilknyttet ”Prestgården”.

Vi ber derfor om at forslagene Moldbakken og Langskipet trekkes og at det opprettes ett
vegnavn for området og at det blir Alstadhaugbukta.
Skogn/Levanger, 6/13. januar 2013
På vegne av:
Per Kristian og Kari Olafsen Aunet, Bente og Kristian Renbjør, Eldbjørg Ulvin, Grethe og
Karl Åge Brende, Gerd Haugberg, Odd Norberg og Hilde Sand, Brit og Asbjørn Norberg,
Elin Trætli og Erlend Malum, Ingeborg Berget, Hallgeir Berget, Solveig Wennes, Jan Arild

Steinvik, Inger Lise og Eystein Sundal, Hilde Sundal og Jan Kjetil Haugen, Linda og Bjørn
Arild Børstad, Marit O. Norberg og Jardar Hovd og Marianne Skreden og Olav Arne Gilstad.
Asbjørn Norberg
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Beklager, men Svein Kiran falt ut i teksten i vår uttalelse. Vennligst derfor bruk vedlagte versjon i den videre
saksbehandling.
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hilde_sundal@hotmail.com, jasteinvik@usa.ne, krren@online.no, molinen@start.no, odd-norb@online.no, Olav-Arne Gilstad <olavarne.gilstad@c2i.net>, per.berget@c2i.net, pgwenne@online.no, pkaunet@me.com, Eystein Sundal <sundal@magneten.no>,
svein.kiran@getmail.no
Dato:
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På vegne av Per Kristian og Kari Olafsen Aunet, Bente og Kristian Renbjør, Eldbjørg Ulvin, Grethe og Karl
Åge Brende, Gerd Haugberg, Odd Norberg og Hilde Sand, Brit og Asbjørn Norberg, Elin Trætli og Erlend
Malum, Ingeborg Berget, Hallgeir Berget, Solveig Wennes, Jan Arild Steinvik, Inger Lise og Eystein Sundal,
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vegnavn må bli Alstadhaugbukta.

Med hilsen
Asbjørn Norberg
Tlf 913 43829
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Vegnavn i Skogn

Hei og godt nyttår!
Navneforslaget som det var stort flertall for; "Alstadhaugbukta", ble ikke tatt til følge under
komitebehandlingen i kommunen. Uten at nye navn er begrunnet, eller at vårt forslag er forkastet, er det
foreslått to nye navn:
"Moldbakken" - navnet på veistrekningen fra gamle E6 200 m nord for "Gravsvingen" langs sjøen og opp til
Lidarheim, der Inger Lise og Eystein Sundal bor,
"Langskipbukta" - Fra Gilstad sagbruk og nedover Sjølia til den svinger til venstre ovenfor Lidarheim og
fortsetter forbi Verstad og Kårstad og ender opp mot Alstadhaugvegen like før Skjerpingen.
Dette er et syn jeg ikke deler, og andre har også gitt uttrykk for at de ikke er enige i innstillingen. Det vil være
en fordel om vi greier å ha et felles syn i grenda, men enhver må selvsagt stå fritt i å uttale seg.
Jeg har tillatt meg å lage følgende tilsvar.
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Jeg vedlegger for ordens skyld komiteens forslag og tilhørende kart, ellers kan saken leses på
http://www.levanger.kommune.no/Si-din-mening/Vegnavn/

For å svare innen klagefristen, ville jeg ha satt pris på å få en kjapp reaksjon og med tilbakemelding innen
fredag førstkommende kl 1300.
Mvh Asbjørn Norberg
Tlf 913 43829
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Alstadhaug Skipreite sannsynligvis lå der dagens naust under Alstadhaug gård ligger, og det
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historisk blitt hyppig brukt av prester og andre tilknyttet ”Prestgården”.

Vi ber derfor om at forslagene Moldbakken og Langskipet trekkes og at det opprettes ett
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