Levanger - triveligst i Trøndelag. Det er mottoet til Levanger kommune.
Levanger er en egenartet og intim by. Kommunen preges av et mangfold innen handel,
landbruk, skole, industri og offentlig servicevirksomhet.
Fra gammelt av var fjorden viktigste befordringsveg for persontrafikk og transport av
landbruksvarer. Få andre Innherredskommuner har en like rik fjordfisker og jekte historie å vise til. I Levanger finner du store bedrifter som Trønderkylling, NorMilk,
Noske Skog, Midt-Norge Slakteri, Black Design, Nortroll AS og sykehuset Levanger.
Nord universitet tilbyr idag studieretninger for rundt 1.500 studenter årlig innenfor
lærer- og sykepleierfaget. Skolen ligger i idylliske omgivelser på Røstad like nord for
byen.
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LEVANGER FRITIDSPARK og Camping – ligger i
gangavstand fra Levanger sentrum i idylliske omgivelser ved Eidsbotn. I
Eidsbotn kan du bade i rent vann, fiske, eller se på det rike fuglelivet. En
gangveg er anlagt hele vegen langs sjøen fra Levanger sentrum og nedover til
byens store kjøpesenter, Magneten. Levanger fritidspark har en moderne
friidrettsbane og en topp moderne kunstgressbane. I tillegg er det flere
fotballbaner, skatepark, strandvolleyballbane, minigolf og tennisbaner.
På området finnes også grillhus på store grøntområder hvor du også kan spille
krokett, badminton og ballspill. I fritidsparken finnes også heimen til
Levanger Fotballklubb, som her spiller sine hjemmekamper i Obosligaen.

Levanger bowling – ligger også i forbindelse med Levanger fritidspark
og har 10 baner i tillegg til biljard og øvrig spillunderholdning.

25 meter høy klatrevegg på Ekne –Nybegynnere så vel som
eksperter kan boltre seg i en 25 meter høy klatrevegg i Purkvika, i form av over
90 forskjellige ruter. Sportsklatrefeltet er rundt 200-meter bredt. Klatreveggen
byr på utfordringer for klatrere på alle nivå. Klatringa er åpen for alle basert på
ansvar for egen sikkerhet. Det er selvsagt fritt fram for alle interesserte.
Håmmår`n Fjellsportklubb ble stiftet i 1996 og har sin base i klatreveggen.
Informasjon kan fås av Jens Syver Løvli i klubben.
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Fiskemuligheter – er det mange av i Levanger, både på sjøen og i
ferskvann. Langs de mest populære vassdraga kan man prøve lykken fra
utleiebåter, mens laksefiskere fort kan sikre storfangsten i Levangerelva eller på
den mest populære plassen i hele kommunen, nemlig på og ved Snekkarberget
bro midt i bykjernen. Når det er midt mellom flo og fjære blir strømmen borte,
og vannet blir blikk stille. Da svømmer laksen glinsende i den klare sjøen. Det
naturskjønne Hoplavassdraget rommer hele 25 vatn, samt en rekke elver.
Området strekker seg fra Markabygda til Åsenfjord. Hoplavassdraget består av
de tre store vatnene Hammervatnet, Hoklingen og Movatnet.

Levanger bibliotek – du kan låne bøker, lydbøker, tegneserier, filmer,
musikk, tidsskrift og CD-rom. Du kan også lese aviser, se på mikrofilm eller
bruke den lokalhistoriske samlingen. Du tilbys en times gratis bruk av PCer
med internett. Du kan også koble deg på trådløst nettverk til bærbar PC.
Betjeningen hjelper til med informasjonssøk og nett-tjenester, og du kan låne fra
andre bibliotek. Via nettsidene kan du søke i basen, reservere, holde av, fornye,
lage huskeliste, få interessemail og mye mer. Åpent hver dag unntatt søndag.

Kino på Festiviteten kulturhus- som ligger midt i sentrum.
218 gode stoler i en koselig kinosal med kino nesten hver dag. Kinobillett kan
du få kjøpt på internett, Servicekontoret på Levanger rådhus eller i Festiviteten.

Elvestien –Levangerelva slynger seg elegant gjennom byen.

Elvestien er
en plass hvor du kan oppleve elvas vakre symfoni! Trærne ruver høyt over oss.
På Laksberget finner vi et lite badested hvor det plaskes hele sommeren. Du kan
også padle på elva når det er nok vatn.

Levanger Ungdomshus–finner du i Kirkegata 1 i etg. over kultulskolen.
Der vrimler det av ungdom hver 3 dager i uka. Her treffer du andre ungdom og
kan drive med mange fritidssysler.

Paintballutleie på Solhaug Landsted, Åsenfjord.
Ypperlig som "kick off" for bedrifter og "gutteklubber"
OBS - også mye brukt av jenter (som tørr).
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Grupper som er på leir på Solhaug får spesialpris.
Ta kontakt med paintballansvarlig på tel 41045274.

BMX-bane

Trønderhallen bad og klatrevegg

Åpent hver dag.

http://www.tronderhallen.no/
Rinnleiret badestrand – ligger ca. 4 km nord for byen.

Der finner
du ei sandstrand som er flere kilometer lang. Langgrunn badestrand hvor de små
koser seg med vann og sand i trygge omgivelser.
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Levanger kommunes hjemmeside finnes på:

www.levanger.kommune.no
Hva skjer i Levanger finner du på hjemmesida
under HVA SKJER?
Kom gjerne innom oss på servicekontoret og
spør eller ring: Tlf. 74052500.
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