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Vegnavn på Ekne.

VEIEN BERGBYGDA..
Grenda Bergbygda i Ekne strekker seg fra vest for Langfallet, ved Svartkneppet, og til
Kristivika.
Bergbygdnaturen skiller seg ut fra bygda for øvrig.
Når vi kommer bygdaveien fra Ekne skole og vestover, er det ingen tvil om hvor Bergbygda
er. Fra bygda med åpent landskap kommer vi til skog, berg og veien med bakker og svinger
og med fjorden som grense mot nord.
Alle som bor i Bergbygda må ha sin veiadresse til Bergbygda.
Det gjelder også eiendommene Vestli og Bakkheim som Levanger kommune i sitt forslag vil
gi en adresse som i navn hører til ”innpå” bygda.
Noen i kommunen har uttalt at veinavn skal starte ved veikryss.Det er ingen hjemmel her. Jeg
har vært i kontakt med både Veidirektoratet og kommuner om dette.
Dersom Levanger kommune har satt opp veikryss som en hovedregel; -husk det er ingen regel
uten unntak.
Områder og landskap som kan ses på som en enhet, kan godt få ny veibenevning i forlengelse
av en annen vei. Dette er tilfelle med Bergbygda. Det er ikke et veikryss her, men et nytt
landskapområde som er Bergbygda.
Min konklusjon er at veien Bergbygda, eventuelt Bergbygdvegen, starter vest for Langfallet
og går til Kristivika.
Veien omfatter således eiendommene Vestli, Bakkheim, Finsvik Østre, Finsvik Vestre,
Laupen og Kristivik,og i tillegg de hytter /fritidshus som er på / er utskilt fra disse
eiendommene.

Foruten at Bergbygda er geografisk riktig veinavn for hele grenda, har også Bergbygda egen
historikk.
Interesserte her kan lese hva min farmor, Marie Finsvik, skrev om Bergbygda i boka Skogn
historie, bind åtte, del Ekne, som hun var forfatter av.
Det kan også vises til Lov om Stadnamn.

Kommunens forslag om at Jevikvegen skal gå utover i grenda Bergbygda, avvises.

Jeg har også kommentar til EKNEVEGEN og til veien over Ekne.

Eknevegen som starter ved E 6 Ronglan må enten gå helt til der Bergbygda starter ELLER
Eknevegen kan stoppe ved Ekne skole der veien til Frosta tar av. I så fall bør veien over
bygda og fram til Bergbygda hete Vestrumvegen.
Foruten historisk bakgrunn er Vestrum også et kjent navn for mange som ferdes. Bussruta
Trondheim - Ekne og Levanger – Ekne hadde og har endeholdeplass i Vestrum.
Mange kjenner Vestrumsbakken, og ved sjøen er Vestrumsbukta som i utstrekning er fra
eiendommene Vestrum og til Bergbygda. Både Vestrum ogVestrumsbukta finner vi igjen på
kart.

Målet med veinavn er å få oversiktlige adresser slik at det blir enkelt å finne fram i gode
situasjoner og spesielt i nødsituasjoner hvor klare veiadresser er svært viktig.
Med Eknevegen til Bergbygda eller Eknevegen til Ekne skole og deretter Vestrumvegen til
Bergbygda mener jeg dette blir bra. Det blir da klart definerte steder hvor veiene starter (og
slutter).
Kommunens forslag om navnet Jevikvegen utover bygda, må derfor gå ut.

Ekne den 7.januar 2013.

Jorid Finsvik Kosberg
Finsvik Vestre , gnr 165, bnr.1.

