Levanger kommune

Navneforslag sjøparken/sundparken
Formannskapet vedtok i sak 91/06 om videreføring av tiltak etter prosjektet Levanger
2020:
vedtak:
1. Levanger Kommune tar forslag til kortsiktige tiltak fra Levanger 2020 til
etterretning, og går inn for å gå inn en partnerskapsavtale med næringsliv og
Nord-Trøndelag Fylkeskommune slik det er foreslått.
2. Levanger Kommune må lede arbeidet og rådmannen får ansvar for å organisere
arbeidet slik at en får medbestemmelse og involvering.
Rådmannen har organisert dette arbeidet slik at enhetsleder Magne Farstad leder
arbeidet. I arbeidsgruppa sitter representanter fra eksterne partnere, som COOP,
Sparebanken SMN, Markedsplassen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune i tillegg til
kommunen selv.
Det er gjennom dette arbeidet at det nå blir investert i parken ved sundet. I møte 20.04
2009 i denne gruppa ble det blant anna beslutta at en må få avklart navnebruk for denne
parken. Det er videre vurdert slik at engasjementet vil være størst når parken nærmer
seg ferdigstillelse, og det er derfor nå bedt om innspill til navn på parken fra
allmennheten.
I sak 5/09 vedtok Formannskapet finansieringa og planene for investeringa. Da er parken
kalt Sundparken.
vedtak:
1. Plan for utbygging av Sundparken godkjennes. Rådmannen gis i oppdrag å
gjennomføre utbyggingen innenfor de vedtatte rammer.
2. Kostnader og finansiering som vist godkjennes. Evt. reduserte/ økte tilskudd fra
partnere medfører økt / redusert kommunal andel.
3. Administrasjonen vurderer tre forhold som må vektlegges i vurdering om fjerning
eller bevaring av poppel i Sjøgata:
- Forhold til gjennomføring av planen for Sundparken
- Risiko for skade på omgivelser ved eventuell vindfall eller rotvelt
- Økonomi
Det er videre kjent at folk i byen har i regelen brukt navnet Sjøparken. Det viser behovet
for avklaring. Saken må belyses best mulig før formell beslutning skal tas, og som en del
av det ber vi om at flest mulig gir sin mening.
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