Leksdal – et plussamfunn
Mandag denne uka vedtok kommunestyret i Verdal med 19 mot 16 stemmer at skolestrukturen skal
utredes, og at det allerede i budsjettet for neste år skal kuttes 1,2 millioner kroner. Både i
rådmannens forslag og i debatten som fulgte, har endringer i skolestruktur først og fremst handlet
om å legge ned grendeskoler.
Foreldreutvalget ved Leksdal skole stiller seg undrende til denne måten å se skolestruktur på. Hvorfor
handler ikke debatten om hvordan verdalssamfunnet sammen kan skape fylkets og landets beste
skole for de ressursene vi sammen disponerer?
Som grendefolk er vi fortvilet. Vi bor på bygda fordi det er her vi ønsker å leve. Vi vil ha et tett
samhold med naboer og sambygdinger. Vi ønsker at barna våre skal gå på en grendeskole med
engasjerte lærere som ser hver enkelt. På Nasjonale prøver innen både lesing og regning har Leksdal
skole i snitt for de tre siste skoleårene resultater som er bedre enn Verdal og Nord-Trøndelag. Når
skolen er en av kommunens rimeligste å drifte (per elev), og elevene selv i inneværende skoleår i
Elevundersøkelsen rapporterer om en trivsel som ligger godt over både kommune- og fylkesnivå,
lurer vi på om politikerne i Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti forstår hva de setter i spill?
Leksdal er nemlig ikke en utgiftspost. Vi er et plussamfunn!
For eksempel er det ikke få verdalinger som har vært på besøk i anlegget vårt i Marka. På vinterstid
ønsker vi velkommen med gratis parkering, gratis ved i gapahukene og gratis utlån av akematter. Her
har vi seks kilometer med lysløyper i tillegg til ytterligere 35 kilometer med preparerte skispor. I
barmarkssesongen står 50 kilometer med merkede turstier klare til bruk. Bare i idrettslaget ble det i
fjor loggført nesten fem årsverk med frivillig dugnadsarbeid for å drifte, utvikle og opprettholde
aktivitetstilbudet i bygda – til glede for både tilreisende og innbyggere.
Vi er kanskje ikke så mange, men vi føler vi bidrar positivt når regnskapet i Verdal skal gjøres opp.
Leksdals 620 små og store innbyggere utgjør knapt 4,2 prosent av Verdals befolkning. Likevel er det
registrert 149 foretak i 43 ulike bransjer her. Bygdas 18 aksjeselskap omsatte i fjor for nærmere 80
millioner kroner. Bare på dekkfronten ble det solgt mer enn fire dekk per verdaling.
Leksdals aksjeselskap alene gir arbeid til rundt 100 ansatte.
I tillegg er det registrert 124 enkeltmannsforetak i bygda.
De 37 produksjonsenhetene innen landbruket, kan også mette mange. Bare eggproduksjonen i
Leksdal ga over 2,5 millioner egg i fjor. Det vil si 171 egg per verdaling. Melkeproduksjonen var på
nesten 1,4 millioner liter. Det utgjør 627 melkeglass til hver eneste verdaling.
I tillegg ble det levert 1.600 lam til slakt (noe som tilsvarer kjøtt til over 100.000 porsjoner med
fårikål). 8.000 gris som senere kunne sendes til slakteriet, hadde også sitt opphav i Leksdal (omregnet
i koteletter, blir det 170 på hver verdaling). Leksdal «eksporterte» også 140 tonn kyllingkjøtt og
2.500 kilo sopp. Produksjonen av storfe utgjør i seg selv kjøtt til rundt 1,8 millioner tacomiddager.
Det vil si at hver eneste verdaling kunne spist storfekjøtt fra Leksdal til tacoen 120 ganger i 2015.
I tillegg leverer bygda drikkevann til store deler av Verdals befolkning.
Fra Leksdalsvannet ble det dessuten fisket opp rundt fire tonn med fisk i fjor. Det kan regnes om til
nærmere 20.000 fiskemiddager.
Potensialet for utvikling og enda større avkastning er stort - både i Leksdalsvatnet og i bygda for
øvrig. Det eneste vi ber om, er å få fortsette å være et plussamfunn med skolen vår i sentrum.

Vi synes det er på tide at politikerne i Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti ser plussene i
bygdesamfunnene de har rundt seg!
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