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LEDEREN HAR ORDET 
 
   Jeg sitter ved kjøkkenbordet, det er 2. 
desember, og året 2021 nærmer seg slutten. 
Vinteren har kommet til Ekne og bygda er 
dekket av et hvitt teppe av snø.  
   Vi har lagt bak oss et år med tilnærmet 
normal aktivitet, selv om pandemispøkelset 
henger over oss fortsatt. Det er vanskelig å 
forutse hvor lenge dette skal prege oss. 
Heldigvis har aktiviteten for barn og unge 
vært lite preget av smittesituasjonen det 
siste året. 
   Idrettslaget har kunnet gjennomføre både 
treninger og kamper på Ekne stadion. Det var 
godt å se barn og unge i full aktivitet igjen 
etter en spesiell tid. Foreldre, besteforeldre, 
onkler og tanter kunne være tilskuere til 
kampene igjen, noe jeg tror barna setter pris 
på. Å få et heiarop fra sidelinja under 
kampene betyr mye.  
   A-laget gjennomførte også høstsesongen 
med blandede resultater. Og som vanlig kom 
Markabygda til kort! Kampen mellom Ekne og 
Markabygda var vel en av de kampene i vår 
region som trakk flest tilskuere denne 
sesongen. Det viser at slike lokaloppgjør er 
viktig. 
   Knøtteturnering ble også arrangert i høst. 
Det var et yrende liv på Ekne stadion denne 
lørdagen, og det førte til gode penger for 
idrettslaget. Tusen takk til alle sammen som 
bidro denne dagen. 
   Den nye dagsturhytta ved Sønningen ble 
offisielt åpnet av ordfører Anita Ravlo Sand i 
høst. Nå er den helt ferdig, og Ekne idrettslag 
håper at den brukes av turfolk som ferdes i 
området. "Hytta ble kjempefin" er 
tilbakemeldingene. Takket være en enorm 
dugnadsinnsats av mange ble hytta en 
realitet. Idrettslaget har planer for å utvikle 
området videre. Igjen tusen takk til alle som 
bidro under byggingen. Hjelp oss å ta vare på 
hytta så har vi den i mange år. 
   Eknebygda  I ei bygd som Ekne er det veldig 
viktig at lag og foreninger samarbeider og 
trekker i samme retning. Idrettslaget ønsker 
et bredt samarbeid med de ulike lag og 
foreninger, for da trekker vi bygda i samme 
retning. Vi må sammen synliggjøre hva som 

er positivt med å bo på Ekne. Hus og tomter 
som blir lagt ut for salg blir solgt fort, noe 
som forteller oss at Ekne er et attraktivt sted 
å bo. I en stadig presset kommuneøkonomi 
vil det også presse seg fram innsparingstiltak. 
Dette ser vi dessverre går utover bygdene 
mer enn sentrale strøk. Vi må derfor stå 
sammen å fronte det positive som skjer på 
Ekne. Vi må framsnakke skolen, barnehagen, 
butikken, ja hele bygda til de riktige folkene i 
kommunens administrasjon og på det 
politiske nivå. Vi må stille de riktige 
spørsmålene og synliggjøre hva kommunen 
går glipp av om de tenker å gjøre noen 
endringer på Ekne. Vi må stå sammen folkens 
for å opprettholde det gode bygdesamfunnet 
som Ekne er for både ung og gammel. 
   Året 2022 er et jubileumsår for Ekne 
idrettslag. Da fyller idrettslaget 90 år. Dette 
skal markeres på flere måter. Både ung og 
gammel skal merke at det er et jubileumsår. 
Mer får dere ikke vite her og nå, men det vil 
komme mer informasjon etter hvert. 
 
Jeg vil takke alle dere som har ytt en innsats 
for idrettslaget i 2021. Det har betydd mye 
for så mange. Jeg er oppriktig stolt av hva vi 
får til på Ekne, og mange er misunnelige på 
oss. 
 
Ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt 
nyttår! 
 
 
Julehilsen fra Leder Ekne IL,  
Marius Brenne
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BARNEIDRETTSGRUPPA 

   Etter sommerferien hadde vi en plan om 
kickboxing og dans frem til jul. Kickboxing 
utgikk på grunn av kapasitetsproblemer.  
 
Dans  
   Hulda Vestvik kom og gjennomførte 
danseøvelser sammen med barna i 
skolealder. Gruppen ble delt grunnet mange 
påmeldte, 1-3 kl. og 4-7 kl. Til sammen var 
det ca.35 barn innom på dansetrening i 
oktober og november. Det er morsomt at 
også 2 jenter fra Skogn meldte seg inn i Ekne 
IL for å kunne delta på dans.  
28. november hadde vi planlagt 
juleavslutning, men grunnet økt smitte på 
Ekne valgte vi å avlyse. Mange barn hadde 
gledet seg til å vise frem dansen de hadde 
lært av Hulda. Kanskje byr mulighetene seg 
på nyåret. 
  
Ski   
   Nå har barneidretten pause frem til nyåret. 
Da har vi en avtale med Knut Helge Haug om 
at han skal ha skilek sammen med barna i 
skolealder. Vi oppfordrer alle til å melde seg 
på. I tillegg planlegger skigruppa poengrenn 
som vanlig på Ronglan, hvis snøen holder seg 
etter jul. Dette er et samarbeid mellom Ekne 
IL og Ronglan IL, hvor det tidligere har vært 
mange engasjerte barn med. Vi håper på en 
lang og snørik vinter! 
 
Handball 
   Nesten alle førsteklassinger har deltatt på 
handballtrening denne høsten. Mona Falstad 
har ansvaret for laget. Hun sier at barna er 
veldig positive, og de satser på å delta på en 
turnering i løpe av vinteren.  
Mona Rosenlund har også ansvaret for den 
andre gjengen, hun sier følgende: 
"Dette året har vi på Ekne kanskje Norges 
minste «håndballag», men vi er store på  
engasjement og pågangsmot. Vi har et 
guttelag 8/9 år, hvor vi har 6 spillere. Hver 
tirsdag har vi kastet ball i gymsalen, og det 
har vært greit med støtte fra to jenter i 
tillegg. Vi har gjennomført ei turnering, og 
den var på Skogn. Det første laget vi møtte  

 
 
 
må vi vel si gruset oss, men vi kom oss i de 
andre kampene. Det fine med 
miniturneringer er at her telles ikke mål, så vi 
kan fritt velge og bestemme oss for at det ble 
seier. Vi fortsetter med turneringer i 
nærområde utover vinteren". 
 
 
 

 
 
 
 
God jul & godt nyttår fra oss i barneidretten. 
Camilla, Stine og Ingvild 
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TRIMGRUPPA 
 
   Trimgruppa består av Solrun Brenne 
Blomsø, Nina Gravaune og Ruth Astrid Strøm.  
 
Det har vært en sommer og høst med mye 
trimaktivitet på Ekne. Idrettslagets 
«Trimpoeng»-kampanjen har vist seg å være 
en stor suksess. Jakten på poeng og fine 
naturopplevelser har motivert mange 
eknesbygg til å legge ut på tur. Og flere har 
helt sikkert oppdaget nye turmål på bygda. 
Den nye dagsturhytta ved Sønningen er blitt 
et populært turmål. Ikke minst takket være 
nylagte klopper over de blauteste partiene. 
Det er artig å se at også mange utabygds 
trimmere er nysgjerrige og besøker hytta. 
Trimgruppa bistod selvfølgelig ved den 
offisielle åpningen av hytta nå i høst. Det ble 
en flott feiring med kaker, taler og musikalske 
innslag for de mange fremmøtte.  
Vi satser på å få til vintertrim-arrangementer 
her når snøen kommer! 
 
   KK-mila  I år ble det for første gang 
arrangert en Ekne-versjon av KK-mila! Godt 
over 30 damer stilte til start og tilbakela 1 mil 
i fin stil, enten løpende eller gående. Løpet  
ble etterfulgt av bankett på kvelden for  
deltakerne, og premiedryss i flere ulike  
 

 
kategorier. Dette var en artig og sosial 
happening som vi håper kan bli en tradisjon. 
 
   Ellers kan vi nevne den tradisjonelle høst-
turen til Våttåberget som ble arrangert 26. 
september. I år var det Ronglan IL sin tur til å 
stå for servering. Godt oppmøte av både 
Eknesbygg og Ronglansbygg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnstein, (som lokalt kalles Aunstein) et av 

22 turmål i «Trimpoeng» på Ekne 2021. 

KK-mila sommerløp på Ekne 18. juni. Damene gjør seg  klare til start. 

Red.anm.: På kartet er en trimpoeng-post 

merket med Arnstein, men lokalkjente 

kjenner stedet bare under navnet Aunstein 
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Romjulsmarsjen 2021 
 
Årets romjulsmarsj avholdes 3. juledag. 
Velg mellom kort runde via Perssve og Dalen, 
eller en lengre runde rundt Siem. 
Trimgruppa serverer bålkaffe og saft ved 
Mølla kl. 12-14. 
 

 
 
 
Med ønske om en fin førjulstid, en riktig god jul 
og alt godt i 2022! 

 
Leder trimgruppa 
Ruth Astrid 

 
 

 

 
FOTBALLGRUPPA

   Da var nok en sesong med fotball over for 
Ekne IL sin del. Vi har hatt 3 aldersbestemte 
lag. J12, G11 og J10 har spilt seriespill.  
    
   Knøttene har vært med på knøtte-
turneringer og A-laget har spilt seriespill. 
Knøttene har også i år deltatt på knøtte-
turneringer. Årets turnering på Ekne ble 
gjennomført litt annerledes enn tidligere år. 
At 6 og 7 åringene spilte 3 vs 3 var nytt, men 
det virket som at det var en forandring som 
falt i god smak for alle involverte. 
    
   G11, J12 og J10 har spilt 7’er seriespill. Ekne 
har møtt lag fra Steinkjer i nord til Stjørdal i 
sør. G11 har i tillegg vært med på to cuper i 
Stjørdal, en innendørs og en utendørs. 
Resultatmessig er det i år som i fjor, variert, 
men vi ser at barna har det moro på trening 
og kamp, og det er hovedformålet med det vi 
driver med i Ekne IL. 

   A-laget har i år fått spille seriespill. Ekne har 
møtt lag fra Namsos til Markabygda. Med 
andre ord var det lag nord for Ekne som 
preget årets serie. Laget var nødt til å trekke 
seg fra kamp mot Flatanger på grunn av 
spillermangel, men vi håper at dette ikke får 
innvirkning på neste sesong. Vi er veldig 
fornøyde med at vi stiller A-lag på Ekne og 
ønsker å ha det i fortsettelsen også. Årets 
kamp mot Markabygda var det store 
høydepunktet. Med seier 2-0 på Ekne stadion 
var årets viktigste seier innkassert.  
 
 
 
Jeg ønsker, på vegne av alle på fotball-Ekne, 
alle ei riktig god jul og et godt nyttår!   
 
 
 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt
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SMÅNYTT FRA EKNE 
 
TILLITSVALGTE I EKNE IL  2021 
Funksjon Navn Mobil.nr 
Hovedstyret   
Leder Marius Brenne 90 59 15 44 

Nestleder Åse Marie Eggen 90 77 10 40 

Økonomiansvarlig Arve Brenne 91 66 89 22 

Sekretær Anne Rundhaug 97 74 48 31 

Styremedlem Siv By 95 89 32 02 

Styremedlem Ruth Astrid Strøm 93 48 76 25 

Styremedlem Øyvind Skilbrigt 47 23 88 69 

Styremedlem Ingvild Augdal 99 26 39 65 

Komitéer   
Valgkomité Stine E. Monsen Gerhardsen 95 05 80 51 

Valgkomité Siv By 95 89 32 02 

Valgkomité Randi Hindberg  93 05 91 60 

Klubbhus ansvarlig Siv Anita Brenne 90 25 51 20 

Klubbhus ansvarlig Inge Skilbrigt 90 65 18 81 

Klubbhus ansvarlig Audun Brenne 95 07 20 81 

Hyttekomité Knut Jostein Brenne  91 13 38 49 

Hyttekomité Arild By 90 13 98 70 

Kontrollutvalg (tidl Revisorer)   
Medlem Morten Tvete 90 15 59 14 

Medlem Einar Daling 95 85 34 01 

Andre roller  
 

Hjemmeside Jørn Åvar Skogmo 41 04 17 41 

Redaktør for Reporter’n Terje Krogstad 93 49 69 96 

Fotball  
 

Leder Øyvind Skilbrigt 47 23 88 69 

Oppmann seniorlag ?  

Anleggsansvarlig Kenneth Lorås 95 77 29 91 

Materialforvalter Stine E. Monsen Gerhardsen 95 05 80 51 

Ski/Friidrett   
Leder (ski) Martin Langås 48 03 67 98 

Arr.ansvarlig, friidrett/St.Olavsloppet Berit Jørås 91 70 74 10 

Løype/anlegg ansvarlig Svein Ove Eggen 95 15 54 03 

Løype/anlegg komite Arve Brenne 91 66 89 22 

Løype/anlegg komite Sverre Martin Falstad 91 13 38 46 

Løype/anlegg komite Lars Morten Nordgård 90 61 41 77 

Løype/anlegg komite Jo Vegar Dahlen 92 09 70 85 

Barneidrett   
Leder Ingvild Augdal 99 26 39 65 

Medlem Camilla Fjæran-Johnsen 94 82 56 56 

Medlem Stine Langås 99 46 16 96 

Medlem (handball) Lotte Kolseth 46 77 57 71 

Trim   
Leder Ruth Astrid Strøm 93 48 76 25 

Medlem Solrun Brenne Blomsø 91 10 54 68 

Medlem Nina Gravaune 90 63 80 51 

   

https://ekneil.com/styret-barneidrett/ingvild.augdal@levanger.kommune.no
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ÅPNING AV DAGSTURHYTTA VED SØNNINGEN 

 
 

Gjengitt fra reportasje i iLevanger, Foto: Svein Helge Falstad: 

I desember 2020 sto den nye idrettshytta til Ekne 
IL klar til bruk ved Sønningen, og lørdag 2.okt 
2021 var det offisiell åpning med taler, korsang 
og kaker. Menyen på åpningsdagen var sju 
store bløtkaker. Ca. 100 personer møtte opp 
for å få med seg åpningsarrangementet. 
Ordfører Anita Ravlo Sand holdt tale, og 
Kor7624 underholdt med sang.  

Ordføreren kappet også en gummilist som 
var holdt av byggebasene Knut Jostein 
Brenne og Arild By for å markere offisiell 
åpning av hytta. Denne hytta er åpen til 
benyttelse for alle som ferdes i området. 
Marius Brenne orienterte om 
byggeprosjektet, og han skrøt av den massive 
dugnadsinnsatsen i prosjektet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer EIL med et imponerende dugnadsprosjekt og ei svært flott hytte!

100 personer møtte frem på åpningsarrangementet 

EIL-leder Marius Brenne og byggebasene Knut 

Jostein Brenne og Arild By Orføreren kapper "snora"  
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MEDLEMSAVTALE MED INTERSPORT FLOAN  
 

• Avtalen gjelder for alle medlemmer i Ekne Idrettslag 

• Avtalen gir alle medlemmer 20% rabatt på veil. priser, og den gjelder for lagerførte varer 

• Unntak er:  
o Ved kjøp av gavekort, ammunisjon, elektronikk, el-sykkel, optikk, hodelykter, real 

turmat, pakkepriser, arbeidspenger ved service/verksted 

• Avtalen gjelder på butikken Intersport Floan, Levanger 
       
Bevis for at medlemskap i Ekne Idrettslag er betalt skal vises for at rabatt gis! 
 
Det enkleste er å bruke Hoopit-appen som bekreftelse på medlemskap i Ekne Idrettslag 
 
 

             

                                 LEVANGER 

 
 
TRIMPOSTER PÅ EKNE 2021 
 

Trimposter Ekne 2021 ble et populært tilbud. 77 personer deltok og hadde til sammen 3.148 

besøk på de 22 stedene. De tre best besøkte plassene var Torvmyra (437 besøk), Våttåberget 

(396 besøk) og Utsikten Våttåberget (376 besøk). 

 

Følgende fem personer er trukket ut til å få premie: 

• Kolonialkurv fra Joker Ekne:    Marthe Granlund 

• Trimtex bukse:     Ketil Lorås 

• Gavekort Intersport Levanger:   Rune Falstad 

• Turtermos fra Markhusan:   Marit Dahlen 

• Turtermos fra Markhusan:   Svein Helge Falstad 

Premiene kan hentes hos Joker Ekne. 

Det vil også bli trimposter i 2022, men oppstartsdato er enda ikke klar. Følg med, det kommer 

mer informasjon. Det vil også bli noen nye steder som du kan besøke. 

 
Marius Brenne 

 
 

Jonasplasen Kristivikvatnet 
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LØYPEGJENGEN ER KLAR FOR NY SESONG 

 
   Alle gleder seg til hvit jul og skiføre. 
Scootergjengen håper på en sesong med 
mye snø og mye scooterkjøring. 
Scooteren har vært inne til service og er 
klar. Snøforholdene avgjør hvordan 
sesongen blir. Vi forventer enda mer 
besøk i år med ny hytte ved Sønningen.  
 
   Når det har kommet nok snø, vil det bli 
kjørt med scooter for å få pakket 
underlaget, og når det er nok snø til det, 
blir slodd og sporkjelke tatt i bruk. Traséen 
fra Innlegget til Sønningen og til Falstad 
Øvre blir prioritert. Snøforholdene avgjør 
hvor og når vi kan kjøre. Pr i dag trengs en 
god del mer snø enkelte steder. 
 
   Så snart det er nok snø blir det også kjørt 
nede på jordene. Skolen og barnehagen 
blir prioritert. Det er også planer om å 
kjøre fra Sønningen ned til Avdalen. 

Isforholdene på Sønningen og de andre 
vatna avgjør når det kan kjøres fra 
Sønningen til Laupavatna. 
   
   Vi minner om at vi har ikke kapasitet til 
å kjøre over alt samtidig. Husk at enkelte 
har jobb og andre ting å ta hensyn til 
også. Scooterkjøringa må tas på fritida. 
 
   I tillegg til helga (som er prioritert) vil vi i 
tillegg prøve å kjøre på enkelte ukedager. 
Vi foreslår at dere sjekker på Skisporet.no 
– der kan dere se om og når det er kjørt 
løyper. 
  
Vi har flotte muligheter i nærområdet på 
Ekne, og vi ønsker alle en skivinter i flotte 
løyper! 
 
 
 

  
            Hilsen Scootergjengen 
            Svein Ove, Sverre Martin, Jo Vegar,  
          Lars Morten, Arve 

 
 

 
 

 

Red: Løypegjengen gjør en 
imponerende dugnadsinnsats for 
alle skiglade på Ekne!! 
Tusen takk!! 
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10 PÅ TOPP 

 
   10 på topp i Levanger har nå 
gjennomført sin 16. sesong. 
Dette er et prosjekt ledet av Levanger 
Idrettsråd i samarbeid med idrettslagene 
rundt om i kommunen. Samarbeidet har 
fungert veldig godt. 
Konvolutter selges på diverse steder i 
kommunen, også på Joker Ekne. 
For å bli premiert må turene registreres på 
nettet www.levangeridrett.no 
 
   Oppslutningen har vært god i alle årene.  
2006 – ble det registrert 1.900 deltakere 
2021 – ble det registrert ca 7.000 
deltakere. Ca. 17.000 besøk er registrert 
på nettet. Ca 750 har besøkt over 10 
topper og har gjort seg fortjent til premie. 
 
   Mange benytter seg av klassen 
tilrettelagt som krever at en må ha 
registrert minst 5 turer i løpet av 
sesongen. Et positivt tilbud med gode 
tilbakemeldinger. 
Levanger Arboret på Staup er den mest 
besøkte toppen med over 3.500 besøk.  

• Litlheia har           ca 1.700 besøk 

• Våttåberget har   ca 2.500 besøk 

• Hibergtjønna har ca 2.000 besøk 
 
Ny sesong 2022 
 
   Ny sesong starter 1. februar og vil vare til 
15. oktober. 
Konvolutter vil være klare for salg fra 
midten av januar. 
Prisen på konvolutter blir uendret - kr. 200 
for hele familien 
I neste års utgave blir 6 topper byttet ut 
med nye spennende turmål. 

• Litjheia på Frosta/Ekne blir fortsatt  
             med 

• Våttåberget blir fortsatt med. 

• Hibergjønna blir byttet ut med  
             Sønningen.  
Det blir spennende å se hvor mye besøk 
det blir til Sønningen med ny hytte og 
klopper på plass. 
 
Informasjon finnes på  
www.levangeridrett.no 
 
 
Vi ønsker alle mange fine turer i 2022!

Arve Brenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Våttåberget Litjheia 

http://www.levangeridrett.no/
http://www.levangeridrett.no/
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10 på topp-general Arve fikk en fortjent og flott ærespris fra en toppmotivet gjeng,  
Ref. faksimile fra Trønder-Avisa 13.novenber 2021 nedenfor 
 
Vi gratulerer!  
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EKNE VASSVERK – VANNFORSYNING I 60 ÅR    
Kilde: Styreprotokoller for Ekne Vassverk - nov. 2021/TeK 

 

60-ÅRS JUBILEUM   
 
   I disse dager er det 60 år siden Ekne 
Vassverk startet vannforsyning til rundt 
40 husstander og gårdsbruk på Ekne. 
På grunn av den prekære 
vannforsyningssituasjonen for store deler 
av byga tok Ekne Bondelag høsten 1955 
initiativ til å nedsette en nemd for 
planlegging og utredning av et vassverk for 
bygda. 
Følgende medlemmer ble valgt til denne 
nemda: Gunnar Vodal, Arne Vestrum og 
Martin Dahlen. De møttes første gang for 
konstituering i Uthaugan 4.februar 1956. 
Arne Vestrum ble valgt til formann. De 
hadde Sønningen og Byavatnet som 
mulige vannkilder. Planlegging og befaring 
var utfordrende midtvinters, og de 
bestemte seg for å starte arbeidet med 
medlemsverving og kartlegging av behov. 
 
   3.aug 1956 var nemda på befaring med 
fylkesagronomen mellom Sønningen og 
Langfallet, og han fant at forholdene lå 
godt til rette for en vannledning i dette 
området. 27.febr 1957 møtte 11 
interesserte på et informasjonsmøte på 
Haugen. Der ble det orientert om 
erfaringene fra etablering av et vassverk 
på Skogn noen år tidligere. Nemda ble 
supplert med Idar Falstad, som etter hvert 
ble formann i nemda, og Torleif Stavrum. 
   Frem til våren 1958 hadde nemda ved 
herredsagronom M. Dahlen laget skisser 
over ledningsnettet og et foreløpig 
kostnadsoverslag, samt finansieringsplan 
for anlegget som skulle forsyne 37 
abonnenter. Disse planene ble presentert 
på et informasjonsmøte 5.mai på Haugen. 
Deltakerne var enige om å fortsette 
arbeidet, og 11 deltakere tegnet seg for 
andeler. 
I tiden fremover ble det jobbet med 
leiekontrakter for grunn,  
 
 

 
grunneiererklæringer, engasjering av 
rådgivende konsulent, vedtekter, diverse  
søknader om økonomisk tilskudd og 
formalisering i form av andelslag. Det 
første kostnadsoverslag fra teknisk 
konsulent var på kr 311.110, inkl. et 
beredskapsbasseng ovenfor Skolehjemmet 
(Falstad Nedre). Dette bassenget ble lagt 
inn som sikring av nok vann til 
brannslukking ved Skolehjemmet. Årlige 
driftsutgifter ble estimert til kr 13.877. 
    
   Konstituerende møte i Ekne Vassverk 
ble hold på Haugen 10.september 1959. 
Alle som hadde meldt sin interesse for 
deltagelse hadde fått skriftlig invitasjon. 
På dette møtet ble det vedtatt å starte 
utbygging og etablere laget med navnet 
A/L Ekne Vassverk. Videre ble det vedtatt 
vedtekter og foretatt valg av styre med 
følgende personer: Johan Arnt Dahlen 
(form), Oskar Hojem, Erling Støre, Arne 
Vestrum og Bjarne Lyngstad. Styret ble gitt 
fullmakt til å sette i gang utbygging, kreve 
inn andelsinnskudd og ta opp nødvendige 
lån. Andelsinnskuddet ble estimert til  
kr 72.140, og i vedtektene var andelene 
verdsatt til kr 15 (i nærheten av 4.800 
andeler). I februar 1960 ble andelsverdien 
økt til kr 20. Ved andelsinnbetaling var 
beløpet for en husstand kr 800, regnet ut 
fra 40 andeler. 
  Videre i 1959-61 ble det jobbet med å få 
underskrevet grunneiererklæringer og 
etablert finansiering, herunder søknader 
om økonomisk bidrag, bl.a. fra 
Landbruksdepartementet, Skogn 
kommune, Trøndermeieriet, Norges 
Brannkasse, Skogn Frol og Aasen 
Branntrygdelag, Fjellstyret i Skogn, 
Levanger og omegn jeger- og 
fiskeforening. Det ble også gjort avtaler 
med eierne av fallrettigheter/grunneiere 
om uttak av vann fra Sønningen. 
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   ANLEGGSSTART På nyåret 1961 ble det 
annonsert etter anbud på graving av 
11.700 m grøfter, sprengningsarbeider, 
støpearbeider, rørleveranser og 
rørlegging.  
   I mars ble Brødrene Inndal valgt til 
hovedentreprenør, med Jorulf Kvam som 
underentreprenør for gren- og 
stikkledninger i plast.  Firmaet Albert E. 
Olsen ble valgt som leverandør av rør og 
rørdeler. Fordelingsnettet skulle legges 
med eternittrør. Total anbudssum var på 
kr 231.850 inkl. rør, men utkjøring var 
forutsatt utført på dugnad av 
medlemmene. Endelig total 
anleggskostnad ble i januar 1963 satt til  
kr 250.913. 
    I april 1961 ble kontrakten med Brødr. 
Inndal konkludert, og det ble da referert 
avtale om at: "Tidsfrist for at vannet 
rinner i rørene settes til 15.oktober 1961".  
 
 

 
Det var knyttet dagmulkt til overskridelse 
av denne fristen. Vi har ikke nøyaktig dato  
for når ledningsnettet ble trykksatt for 
normal forsyning, men det kan se ut som 
om tidsfristen ble overholdt. Det finnes i 
hvert fall ikke referanser til dagmulkt. 
Beregning av vannavgift var fra starten 
basert på det antall andeler den enkelte 
abonnent hadde. Det ble gjort vedtak om 
at vannavgift skulle faktureres fra 1.januar 
1962 med kr 3,- pr andel, dvs. kr 120 pr år 
for en husstand.  
   På årsmøtet i mars 1962 ble det 
fremsatt et forslag om å arrangere en 
tilstelning/fest for medlemmer og 
entreprenører for å markere fullføringen 
av vannverksutbyggingen. Dette forslaget 
fikk stor tilslutning, og styret fikk fullmakt 
til å organisere en slik tilstelning. Denne 
festen ble arrangert på Haugen 8.juni 1963 
med ca 100 deltakere. 
 
 

Graving av vannledning ved grensa mellom Gevika og Uthaugan. Fv Martin Dahlen, skjult bak maskina, 

usikker, Knut Vodal, Gunnar Vodal, Sverre Vestli, Konrad Vodahl, Trygve Grav, og Erling Støre.  
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25-ÅRS JUBILEUM   
 
   Det er i disse dager også 25 år siden 
Ekne Vassverk kunne levere renset 
drikkevann fra et nybygd renseanlegg ved 
Vestrum. Det er nevnt et sted at anlegget 
ble satt i drift 8.okt 1996. 
Det kom etter hvert til mange nye 
abonnenter, spesielt fra 1980 da boligfelt 
II ble bygd ut i Falstadberget. I 1988-89 ble 
også et boligfelt III planlagt med 32 
boenheter. 
   VANNKVALITET Utover på 80-tallet ble 
det reist spørsmål om kvaliteten på vannet 
fra Sønningen. Den kjente brunfargen fra 
humus hadde alltid vært der, men nå ble 
det også rettet oppmerksomhet mot 
bakterieinnhold. På denne tiden ble også 
en ny modell for avgiftsberegning vedtatt. 
Beregningsgrunnlaget ble endret fra 
andeler til antall dyr for husdyrbrukere og 
en fast avgift for husholdninger og 
fritidsboliger. 
   I begynnelsen av 90-årene foretok 
Næringsmiddelkontrollen analyser av 
vannprøver, og disse viste for høye verdier 
for bakterieinnhold. Som alternativer for 
forbedring av vannkvaliteten ble både en 
forlengelse av ledningen i Sønningen til 
dypt vann og grunnboring diskutert. Men 
man hadde også allerede vinteren 1990 
begynt å snakke om bygging av et 
filtreringsanlegg. 

Det ble søkt råd og bistand fra Levanger 
Kommune ved kommuneingeniøren. Det 
ble fort klart at det var behov for faglig 
assistanse fra en rådgivende konsulent, og 
i juni 1994 ble det inngått avtale med 
Østlandskonsult AS for å utrede 
alternativer for ny vannforsyning. 

Flere alternativer ble diskutert: a) Beholde 
Sønningen som råvannskilde  b) Forsyning 
fra Levanger Kommune  c) Byavatnet   
d) Grunnboring 
   RENSEANLEGG På årsmøtet 30.jan 1995 
ble det vedtatt å gå for en løsning med 
renseanlegg for vann fra Sønningen. Dette 
var også det anbefalte alternativet fra 
Østlandskonsult. Renseanlegget var tenkt 
lagt ved Vang og burde bygges med 
membranfiltrering og tilsetting av klor 
og/eller lut. Senere ble UV-bestråling valgt 
som 2.rensetrinn i stedet for klortilsetting. 
Interkonsult AS ble engasjert som rådgiver 
for planlegging av renseanlegget.  
   Flere leverandører var interessert i 
leveranser, men et firma skilte seg fort ut; 
K Lund AS fra Trondheim. I sept 1995 
leverte de sitt forslag med leveranser fra 
Birger Christensen AS, og på årsmøtet 
11.03.96 presenterte firmaet v/Arvid 
Engløkk tilbud på sitt 
membranfiltreringsanlegg. Selve 
renseanlegget hadde et kostnadsoverslag 
på kr 2.845.000. Styret fikk fullmakt til å 
inngå avtale med K Lund AS. 

En nærmere vurdering førte til at 
renseanlegget med økonomisk 
begrunnelse skulle plasseres ved Vestrum, 
der det ligger i dag.  
   I mai var arbeidet i gang med bygging av 
huset, og gravearbeider med nye 
ledninger var også allerede i gang. Etter 
hvert ble utstyret fra K.Lund montert i 
bygningen. Etter noe plunder under 
igangkjøring og litt ombygging kom 
anlegget i stabil drift. 
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   Fra oktober 1996 kunne Ekne Vassverk 
levere renset drikkevann fra det nye 
anlegget med membranfiltrering og UV-
bestråling. Formell overtakelse var 
1.januar 1997. 
 
   Det er foretatt mange viktige 
oppdateringer og fornyelser i årene som 
har gått. Verd å nevne er at 
organisasjonsformen ble endret i juli 2014 
fra A/L (andelslag) til SA (samvirkeforetak), 
slik at navnet i dag er Ekne Vassverk SA.  
Dette var en myndighetspålagt endring. To 
separate vasslag ble også innlemmet i 
Ekne Vassverk: Sjøgrenda Vasslag fra 
1.1.1985 og Innerbygda Vasslag i mai 
1998. 
   I dag leverer vassverket drikkevann til ca 
265 boenheter, 27 fritidsboliger, 13 
husdyrbrukere og 6 andre nærings-
/offentlige bygg. 
Det er flott å se at et slikt tiltak som 
fremsynte Eknesbygg tok initiativ til  
fremdeles holdes i god hevd og leverer et  
 

livsviktig gode til bygda 60 år etter 
oppstarten. 
 
I dag fremstår Ekne Vassverk SA med 
moderne renseteknologi, et godt 
vedlikeholdt og oppdatert renseanlegg, 
fornyet distribusjonsnett, erfarne 
driftsoperatører og en 
drikkevannsforsyning av meget god og 
stabil kvalitet. 
 
Vi gratulerer Ekne Vassverk med både 60-
års og 25-års jubiléene! 
 

 

 

Reporter'n markerte med god omtale også 25-årsjubiléet for Vassverket for 35 år siden, 

Ref. faksimile fra Reporter'n nr 1 1986 nedenfor: 

 
 

Red.adm.: Det er vanskelig å finne bilder fra både den første anleggstiden først på 60-tallet og fra 

byggingen av nytt renseanlegg i 1996. Dersom det er noen på bygda som har bilder fra disse periodene er 

vassverket svært interessert i kopier av disse.  

Redaktøren kan kontaktes på e-post tekrogst@online.no eller mob 9349 6996 

mailto:tekrogst@online.no


 

16 

JULA  PÅ  EKNE  2021
 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15:00 
   Familiegudstjeneste v/ Lars Arnfinn Fjær 
   Ekne Skolekorps spiller   
 
2. juledag:  Ekne kirke kl. 11:00 

Høytidsgudstjeneste v/Lars Arnfinn Fjær 
Sang ved Kor7624, dåp, nattverd  
  

3.juledag:  Tradisjonell Romjulsmarsj v/ Ekne IL 
  (27.des.)  Bålkaffe og saft ved Mølla kl 12:00 -14:00 
   Lang runde rundt Siem og kortere runde om Perssve og Dalen 
 
6. juledag:  Tradisjonell juletrefest, Bedehuset kl. 18:00 
  (30.des.)  for hele familien v/Normisjon.  Andakt v/Egil Brende 

 

 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aasta Dahlen Krogstad 


