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Vedlegg:

Husk bygdene små næranlegg med en ballbinge lys lekeapparat. Slik at barn og unge blir i
bygda. Alle trenger ikke inn til sentrum. Skap gode bomiljø også i bygdene som øker bolyst
en også her. Dette igjen gjør at vi slipper all kjøring med barna inn til sentrum.
Tenk spesielt der grendeskolene er nedlagt. Her må det gjøres strakstiltak. Jeg kommer fra
Mule her håper vi snart det blir lys ved fotballbanen lekeapparat som ikke er farlige.
Og at det blir bygd enten leiligheter eller brann og redning kommer der skolen står. Det er
trist for bygda slik det er nå. I et folkehelse perspektiv må det jo være fint å få familiene ut og
hegne om nærmiljøet. Et levende samfunn både for sentrum og Bygda. Vi er mange av
Levanger innbyggere som bor i bygdene. Levanger kommune er flinke til å tenke hele
kommunen. Støtt opp om forsamlingshuset e i bygdene der foregår mye kulturarbeid på
dugnad. Som igjen skaper samhold. Lag historiske tablåer rundt om i kommunen skilt med
info om historiske steder stier ikke bare i sentrum. Så går ikke historier tapt. Se på den
historiske stien rundt Muletrappa. Kjempesuksess. I Levanger har vi masse historie eks
Skånes skanse. Her skulle det vært stor info tavle om hva som skjedde her osv.
Helsesøster tjenesten har doblet antallet barn og unge som kommer direkte på døra på 10
år.Vi bruker mye tid på å normalisere det normale livet med opp og nedturer. Vi må ikke
sykeliggjøre samfunnet. Barn og unge bruker denne helsetjenesten masse og det forebygger
psykisk og fysisk uhelse.Det er masse flott reflektert ungdom i Levanger med gode
holdninger. Som ønsker å være i bygda få tilbud der istedenfor at alle ungdommene skal til
sentrum og henge i gatene.
Pensjonister/ trygdede bruk tid på å besøke gamle på sykehjem les i avisa for dem ta de med
ut. DUGNAD. FRIVILLIGHET.

