”Sånn vil vi ha det på Skogn!”
Forskjønnelse i sentrum
Gruppene ble stilt overfor følgende spørsmål/utfordringer:
1) Vi har to parker i Skogn sentrum. Er de i den forfatning vi ønsker? Har de den
utforming vi ønsker? Kan vi forvente at eierne – Levanger kommune og
Jernbaneverket – holder de ”up-to-date” til enhver tid?
2) Hva kan vi forvente av gårdeierne – for det er vel deres ansvar at både bygningsmasse
og uteområder er strøkne til enhver tid?
3) Og generelt, hvordan ser det ut i Skogn sentrum? Hvordan bør det eventuelt se ut,
hvordan ønsker vi det skal være?
Og ikke minst i forhold til alle punktene 1-3: Kan/bør vi alle, som enkeltpersoner og/eller
medlemmer i frivillige organisasjoner i Skogn-bygda, bidra til at vi får et levende, spennende,
fint sentrum – uten tanke på hvem som eier og hvem som egentlig bør gjøre hva?
Her er noen av de stikkord/synspunkter som kom – i tilfeldig rekkefølge:
• Fint når du kommer inn til Skogn med toget, men savner trærne som stod mellom
gamle E6 og jernbaneområdet.
• Trær er kultur. Savner trærne, håper det kommer nye/flere.
• Savner ikke trærne, i alle fall ikke de som stod der tidligere. De var (for) store og
utgjorde bl.a. et trafikksikkerhetsproblem.
• Jernbaneverket har en jobb å gjøre i nordre del av sitt område, og det er dette du
”møter” aller først når du kommer opp Holsandlia.
• Gang-/sykkelvei – og trær – oppover langs Holsandlia.
• Ønsker mer grønt, særlig i forbindelse med enkelte forretninger der asfalten
dominerer.
• Viktig tidlig i det videre arbeidet å definere hva som er sentrum.
• Utfordre Levanger kommune på å utarbeide en sentrumsplan, og hva med en
arkitektkonkurranse i den forbindelse.
• Holsanden er en del av sentrum.
• Holsanden gir førsteinntrykket til de som kommer sjøveis og langs E6.
• Honnør til Båtforeningen som har gjort en del.
• Omleggingen av avkjørselen har gitt en forskjønnelse i området også.
• Oppryddinga på badestranda gjenstår. Båtforeninga har utfordret velforeningene i
sentrum på dette, men responsen har uteblitt.
• Blomster gir forskjønnelse, der har vi mye å gå på i sentrum.
• Og lysmaster, men ikke master av ”Mesta-standard”, men gjerne master som er unike
for Skogn.
• Parkene våre må oppgraderes, ikke minst må de også gi et tilbud til barna slik at
småbarnsforeldre kan/vil ta de i bruk.
• Det må skapes aktivitet i parkene. Det ble nevnt både korsang, musikk og aktiviteter
som innebærer salg (grønnsaker, loppemarked ++++).
• Aktivitet i parkene betyr bedre vedlikehold og oppgradering.
• Vil Levanger kommune ta ansvaret for å drifte Åsvegen-parken når/hvis den er
oppgradert?
• Jernbaneparken må åpnes for innsyn fra sida mot vegen og butikkene, ikke minst fordi
at en del uønsket aktivitet som nå foregår i dette ”lukkede” området da vil måtte
forsvinne.
• I Skogn er det nå serveringssteder nært til begge parkene. Disse må både utfordres til å
bruke parkene, og ikke minst gis mulighet/incitament til å gjøre det.
• Den første/største utfordringen for å få til et pent/hyggelig/attraktivt/aktivt sentrum er
å skape det nødvendige samholdet som skal til – mellom ulike interessegrupper.

