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Domus-bygget blir nytt klubblokale for MC-klubben Poltergeist,
dersom lokalavisas spådommer
slår til.

Dramatiske ting skjer i
Levanger og Verdal i 2019
Lokalavisas spåmenn har atter sett i spåkula.

foran rådhuset i Levanger også offisielt
vil være fredet fra 31. januar.

Februar

VERDAL/LEVANGER
KRISTIAN STOKDAHL
ANDREAS RYEN EIDEM

Januar
Det nye året er bare så vidt opprunnet da
øynene sperres opp i de kommunale
korridorer i Levanger. Det viser seg nemlig at det har blitt feil-fredet i byen. Grunnet surr i postgangen på rådhuset, er det
Cittaslow-medlemskapet som har blitt

sendt til departementet for fredning.
Kommunen ser seg nødt til å tillate riving
av samtlige trehus i Levanger, samtidig
som kommunen fortsatt skal være Cittaslow.
– Vi har heldigvis god erfaring med
liknende utvikling på Moan, sier en lattermild ordfører til kommunestyret etter
at den uheldige tabben er oppdaget.
Ikke bare fredes byens status som slow
city, Riksantikvaren melder til lokalpressen at illustrasjonsbildet av sneglen

Øystein Lynum fortsetter sin kamp for å
fradele sandrabben på 850 kvadratmeter
av eiendommen Svedjan til å bygge alderdomsbolig.
Kommunen står stadig steilt på hensynet til jordvernet, men innkaller til pressekonferanse for å gi befolkningen en
gladnyhet i sakens anledning. En fulltallig plankomité kan fortelle at de er enige
om å gi Lynum et plaster på såret: En
helikoptertur til Melbyvollen.
– Vi vil ikke ha på oss at vi forskjellsbehandler innbyggere i kommunen.
Dette er vår måte å berømme Lynums
pågangsmot på. I tillegg vil vi overrekke

ham en symbolsk nøkkel til rom nummer
én i vårt nye praktfulle helsehus den
dagen det står ferdig, fremhever komiteen.

Mars
Innherred Renovasjon melder at i tillegg
til blå, grønn, brun og den nye oransje
dunken for glass og metall som kommer i
løpet av 2019, jobber selskapet også med
flere andre dunkløsninger de ser for seg å
fase inn i husholdningene fremover.
– Vi tenker også å innføre gul dunk,
fiolett dunk, rosa dunk, beige dunk og
turkis dunk. Akkurat hva vi skal få innbyggerne til å sortere i de ulike dunkene
er vi ikke helt sikre på ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen i
Innherred Renovasjon. En mulighet er å
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Øystein Lynum har planer om å bygge seg sin egen omsorgsbolig, men må nøye seg med helikoptertur.
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Karl M. Buchholdt åpner privat kino i året som kommer.
Kanskje.
rinitativ, som blir avstemt før jul. Han
tilbyr seg også å vikariere i uke 53 i år
2020.
– Det vil passe perfekt for å kunne
skrive min hilsen til Verdals befolkning i
lokalavisa til nyttår, poengterer han.

Oktober

Det gamle illustrasjonsbildet fra Levanger-Avisa av sneglen foran rådhuset blir
fredet av riksantikvaren.
be innbyggerne sortere panteflasker i en
av dunkene.
– Helt klart, da kan det hende vi ikke
trenger å øke renovasjonsgebyret som
følge av at vi må hente så fryktelig mange
dunker, sier Knudsen.
Det som imidlertid er klart, er at det
allerede i 2019 kommer en indigo dunk,
beregnet på å gi husrom til eldre menn
med flosshatt som måtte ha behov for
det.

teller at det aldri før har gått så mange på
kino i kommunen. Etter litt detektivarbeid finner lokalavisa ut at det er kommunestyrets Karl Meinert Buchholdt som
driver en privat kino fra kårboligen på
Ronglan.
– Jeg har ikke 3D, men kortreist popcorn og både Netflix og HBO-abonnement, smiler kommunens redningsmann.

April

Lokalavisa Innherred feirer sitt fireårsjubileum under Vømmølfestivalen, og gir
ut historiens første utgave på nytt, denne
gangen i innbundet form. Redaktør Roger
Rein forteller fra scenen i Jernbanegata at
ideen om å gi ut nummer en årgang en
som samlerobjekt på fireårsjubileet er en
tanke han har hatt i tre-fire år.
– Mye vann har rent i Rinnelva siden
den gang. Jeg er sikker på at dette er noe
både levangsbygg og verdalinger setter
stor pris på, sier Rein, og offentliggjør
vinneren av en signert utgave trukket ut
blant alle Verdals og Levangers innbyggere: Roar Tromsdal.

Vårens store nyhet i Verdal er at det blir
drift i de tidligere utestedslokalene i
Jernbanegata igjen.
– Aboteke gjenoppstår, kan lokalavisa
slå opp i en utgave som for sikkerhets
skyld sendes som fulldistribusjon både i
Steinkjer, Inderøy, Frosta og Stjørdal i
tillegg til avisas to vanlige dekningskommuner.
– Det vil si, presiserer avisa i selve saken
- utestedet får navnet Boots apotek, og
cowboystøvler blir påbudt fottøy for
gjestene.
Kenneth Aksnes kan med glede fortelle
at Solen i ögonen naturligvis kommer til å
gå som planlagt i sommer.
– Vi bytter navn til Solhatt i ögonen, sier
en helsebevisst Aksnes. De nye driverne
kan dessuten avsløre at den mexikanske
artisten Thalia er booket til åpningsdagen
for det nye utestedet.

Mai
Levanger har vært uten kino i fem måneder, men Film & Kinos statistikk for-

Juni

Juli
Brannvesenet i Levanger og Verdal legger
alle feider til side etter et oppdrag som
forener de to kranglete styrkene på magisk vis: Et hus som ligger midt på kommunegrensa tar fyr og begge styrkene må
rykke ut for å bekjempe brannen. Det
viser seg å være ferieboligen til brannsjef
Rigman Pents.
– Dette beviser at vi kan samarbeide,

forteller Pents stående i brannruinene.

August
Det nærmer seg ferdigstillelse av Brygga
II-leilighetene ved Elvepromenaden i
Verdal. MC-klubben Poltergeist er fortsatt
sterkt uenig i utbyggingen, men saken tar
en ny vending når Stiklestad Eiendom
tilbyr dem å flytte inn i de gamle Domuslokalene på Minsaas plass.
– En perfekt løsning for de neste ti
årene, sier begge parter i en felles pressemelding, der det også går frem at dagens
Poltergeist-lokale skal rives for å gi plass
for Brygga III. I tillegg varsler Coop MidtNorge at alle deres medlemmer både får
medlemsrabatt på øl, vin og sprit i Poltergeist nye utsalgslokale, pluss kjøpeutbytte på alt av mat og drikke.
– Vi har tidligere kalt oss en 1%-klubb,
nå blir vi en 2%-klubb, sier representanter
for Poltergeist i pressemeldingen.

September
Etter opptellingen av stemmene i kommunevalget i Verdal viser det seg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet begge har
oppnådd en oppslutning på nøyaktig 0,5
prosent. De resterende 99 prosentene av
stemmene går til KrF. Rådmannen bestemmer at Ole Gunnar Hallager og Pål
Sverre Fikse skal være likeverdige ordførere de neste fire årene, den ene i partallsuker og den andre i oddetallsuker.
Begge med støtte fra KrF.
– Arbeiderpartiet bør naturligvis få ha
ordføreren i oddetallsuker, foreslår tidligere ordfører Bjørn Iversen i et innbygge-

Det går mot slutten av fotballsesongen,
og både Verdal og Levanger er klare for
nedrykk etter en lang rekke av tap i begge
leire. I divisjonene under går det derimot
bedre, og både Vuku og Nessegutten er i
rute til opprykk. I Vuku drodles det allerede over tanken om en stor LevangerVerdal-duell mellom de to lagene i 2021,
der kampen mellom de to kommunenes
beste lag naturligvis blir rosinen i pølsa
under Vukudåggån.
– Spillerne i Levanger og Verdal er selvsagt velkomne til å være med på festen i
Vukuhallen etterpå, der det blir bar med
alle rettigheter og musikk med Magnus
Hestegrei, lover Vuku-ildsjelene Odd
Helge Roksvåg og Snorre Hjelde.

November
Det ropes varsko fra både politisk og
administrativt hold, samt politiet i Verdal
om uheldig utvikling i voksenmiljøet i
kommunen.
– Vi har fått inn en bekymringsmelding
om at en større gruppe voksne mennesker møtes en mandagskveld i måneden på
rådhuset for å krangle og bråke. Dette må
vi finne ut av, sier leder i kommunens
nyopprettede voksenteam, Anette Tiller
Skjervø.

Desember
Det settes ny omsetningsrekord på Magneten før jul. Samtidig er rivingen av
trehus i gamle Levanger sentrum i full
gang. Der skal det nå i stedet bli ett sammenhengende leilighetskompleks fra
krysset ved sykehuset helt bort til Remabutikken på Røstad. Forslaget om å legge
ei handlegate i midten ala Glasshuset i
Bodø blir enstemmig avslått i kommunestyret, av hensyn til utviklingen på
Moan.
Senterleder Lars Heirsaunet puster
lettet ut og lover handel i alt annet enn
sneglefart på Magneten i 2020. Han mener neste byggetrinn på Moan bør være ei
flystripe.
– Tenk den dagen når vi bare kan sluse
flypassasjerene rett fra ankomsthallen og
ut i butikkene, og så rett inn i flyet igjen
etter handelen. På de avgangene skal alle
få gå på fast-track, smiler Heirsaunet.
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