Til nye innbyggere i Levanger
Velkommen til kommunen vår!
Livskvalitet og vekst
er vår visjon og vi har mye å tilby. Vi har et ekspansivt næringsliv og
vi har gode utdanningsinstitusjoner. Vi har nærhet til sykehus og til
god kommunikasjon. Her finnes et rikt kultur- og foreningsliv med
mer enn 350 frivillige lag og foreninger. Du er velkommen til å ta del
i det. Levanger er en stor landbrukskommune og har mange gode
landbruksprodukter å by på.
Levangers befolkning øker stadig og vi er nå rundt 19.800
innbyggere. Kommunen har et areal på 646km2. Vi har god tradisjon
på å ta i mot og integrere nye landsmenn og i 2009 ble Levanger
tildelt bosettingsprisen for arbeid på dette området.
Folkehelse
Levanger har en langsiktig og målrettet satsing på folkehelse for alle
og dette er gjennomgående i all kommunal aktivitet.
Som et ledd i dette har vi i samarbeid med frivilligheten etablert
mange ulike tilbud gjennom eksempelvis turstier, 10-på topp løyper,
grillplasser og badestrender i tillegg til ordinære idrettsanlegg.
Vi håper du vil gjøre deg kjent med de ulike mulighetene i hele
kommunen og benytte deg av dem
En region med samarbeid
Levanger har et godt samarbeid med nabokommunene som sammen
med de tjenester vi håndterer selv gir deg som innbygger god tilgang
på kvalifisert service på de ulike fagområdene. Du er velkommen til å
kontakte oss når du har spørsmål.
Næringsliv
En overvekt av kommunens arbeidsplasser er i det offentlige. Av
store enkeltbedrifter kan nevnes Norske Skog, Skogn, som

produserer avispapir, sykehuset Levanger og Nord Universitet.
Levanger har for øvrig et variert næringsliv i hele kommunen.
Levanger er kjent for sine handelstradisjoner, og i dag finner du et
stort utvalg av butikker samlet rundt kjøpesenteret Magneten på
Levanger Sør i tillegg til trivelige butikker i den gamle bykjernen.
Trehusbyen
Levanger har en unik trehusbebyggelse
fra slutten av 1800-tallet og
Riksantikvaren har igangsatt
kulturmiljøfredning. Levanger er den
første byen i Norge hvor et helt
bysentrum blir fredet. Dette har gitt
Levanger noe å være stolt av, og jeg
håper at også du vil finne dette
interessant.
Cittaslow
Levanger er medlem av den
internasjonale cittaslow-bevegelsen.
Hovedmålet er å bedre livskvaliteten og
skape identitet til kommunen og byen.
Pr i dag er det 145 kommuner som er
medlemmer i Cittaslow fordelt på 24
land. I Norge er vi 4 kommuner. Jeg
håper du vil kjenne at ”det gode liv”
betyr noe for deg.
Levanger 1000 år
I 2011 feiret Levanger 1000 år og er
særdeles oppegående og livsfrisk
1000åring. I tillegg feiret vi samtidig at
det var175 år siden vi fikk bystatus
første gang – en ”bursdag i bursdagen”.

Jubileumsåret speilet fortid, nåtid og framtid og har gitt oss en
enda sterkere identitet til historien og knytting til vår fortid.
Navnet Levanger skriver seg fra Lifangr som betyr ”isfri havn”. I alle
tider har det vært drevet handel mellom sjø og land i Levanger. Med
lange markedstradisjoner med Jamtland føler vi oss nær knyttet til
våre svenske venner og har samarbeid på ulike områder.
Marsimartnan
I månedsskiftet februar/mars
arrangeres det årlig Marsimartnan,
trolig Trøndelags største
kulturbegivenhet vinterstid. I
Marsimartnan kan du bl.a. ta del i
Fakkelnatta, når byens sentrum
mørklegges og lyses opp av levende
flammer og teatertablåer. Tusenvis går
i tog med fakler og ser de ulike
historiske tablåene. Du er velkommen til
Fakkelnatta!
Velkommen til det gode liv i
Levanger!

Robert Svarva
Ordfører

Rev. 11.08.16

