
Verdiskaping i Levanger sentrum

Utvikling av kulturmiljøet med kulturminner som ressurs

Program for workshop i Levanger sentrum den 08. - 09. juni 2011

Interregprosjektet Husnyckeln og Innherred samkommune inviterer til workshop i
damskipsbrygga onsdag - torsdag 08. - 09. juni 2011

11.00 – 11.10 Oppstartsmøte registrering og presentasjon av deltakere

11.10 -11.40 Historisk orientering med befaring i Levanger sentrum (Per Anker Johansen)

11.40 – 12.00 Presentasjon av det svenske partnerstedet Östersund i Östersunds kommun,
Jämtlands län (Representanter fra Östersund/Östersunds kommun)

1200 - 12.45 Lunch

12.45 – 13.05 ”Det gode liv i gammelby`en” Verdiskaping i Levanger sentrum med
kulturminner som ressurs? Hva vil vi oppnå med husnyckeln-prosjektet? (Interreg
Husnyckeln Norge Hauke Haupts)

13.05 - 13.25 ”Levanger 1000 år og Jamthandelen”. ( Levanger kommunen v/ næringssjef
Grete Ludvigsen

13.25 – 13.45 Utfordringer i vernede kulturmiljøer: ”Vern og utvikling – hånd i hånd”
(Interreg husnyckeln Norge Hauke Haupts)

13.45-13.55 Pause

13.55-14.15 Verdiskaping det gode eksemplet: Bambergbrygga i Levanger sentrum - dialog
mellom eier og vernemyndighet (Magnar Sandberg)

14.15 – 14.30 Lokale interesser (Levanger vel v/Turid Inderberg)



14.30 – 15.30 Gruppearbeid

Gruppe 1
Verdiskaping i Levanger: ta kulturminnene i bruk!
Hvordan kan vern og utvikling samkjøres i Levanger? Hvilke verdier ligger i det historiske
miljøet? Hvordan vernes/bevares kulturmiljøet? Hvilket utviklingspotensial ligger i
kulturminnene? Hvilke behov har utviklere? Kunnskap og kompetanse: hvordan lykkes med
ombruk av kulturminnene? Holdning til verdier og stedskvalitet: attraksjonsverdi i det
historiske miljøet? Hva kan ikke kjøpesenter Magneten tilby brukerne?

Gruppe 2
Levanger - et levende kulturmiljø: hva må tilrettelegges for etablering av fastboende og
næring?
Byggeskikk: hvordan kan stedets karakter bevares? Hvordan kan det oppnås felles forståelse
blant eiere, håndverkere og arkitekter i dialog med kommune og vernemyndighet?
Krav om universell utforming: utetrapper og tilgjengelighet, flere utfordringer? Rund 200 hus
fredes samtidig: behov for lokal bygningsvernkompetanse? Etablering av kompetansesenter
antikvarisk restaurering i det tidligere snekkerverkstedet (uthuset) i Haakon den godes gate
33?

15.30-15.40 pause

15.40 – 16.00 Presentasjon av hva gruppene har kommet fram til (10 minutter per gruppe)

16.00 - Avsluttende foredrag Levanger i dag (næring, kulturelle aktiviteter i sentrum)

16.20 -17.00 Felles: Innsamling av erfaringer og innspill

17.30 Middag med kulturelt innslag (Ingrid Elise Andersen: Bør Børson, handelsmannen)



PROGRAM Dag 2

10.00-10.40 Caser i Levanger sentrum potensialet i kulturmiljøet til verdiskaping? (interreg
Husnyckeln Norge Hauke Haupts)

10.30-10.40 Diskusjon av casene

10.40-11.00 Levanger- citta slow og slow food – Hva skjer i Levanger? Potensial i
kulturmiljøet? Produksjon, salg osv.
Erfaringer fra arbeidet i Levanger sentrum (Alf Birger Haugnes /Grete Ludvigsen)

11.00 – 12.30 Gruppearbeid oppfølging av tema fra dag 1 med særlig fokus på nye næringer
med bokonsept i det historiske miljøet

12.30 – 1300 Kommunens planer for Levanger, (Levanger kommune)
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 Avreise fra Levanger
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