Bo landlig til, men
samtidig sentralt!

Prisgunstige tomter i Gottås-feltet, fortsatt noen ledige...

Å bo på Ronglan!
Ei trivelig bygd sør i Levanger kommune. Kort vei til det
meste. Må du pendle til jobb, kan du velge selv om du vil
reise med bil, buss eller tog...
Gottås boligfelt har fortsatt prisgunstige tomter til salgs.
Her bor du landlig. Ronglan har et aktivt hestemiljø, teatermiljø og idrettsmiljø. Tenk, her kan du spenne på deg skiene
rett utenfor din egen dør, deilig og fritt.
På Tuv oppvekstsenter kan vi skilte med barnehageplasser
til alle som søker, garantert plass innen 6 mnd. Barnehagen
og skolen ligger i samme bygget, dette gjør overgangen
mye tryggere for barna.

10 min til Levanger sentrum

På skolen blir alle elevene sett, og tatt godt vare på.
Her har vi også ballbinge, noe som er veldig populært!

9 min til Magneten

Velkommen til bygda vår!

30 min til Værnes

10 min til Innherred sykehus
5 min til dagligvarebutikk
50 min til Trondheim
1,5 time til Oslo
2,5 time til London

Spenn på deg skiene
- rett utenfor din egen dør

Gottås boligfelt

Prisgunstige, opparbeidede og
byggeklare tomter sentralt på
Ronglan. Landlig og fri beliggenhet med vakker og vid utsikt utover
bygda, retning Skogn. Kort vei til

barnehage, skole, jernbanestasjon
og butikk. Her bor du sentralt til på
landet. Velg selv om du vil ta toget
til en trendy bycafé, eller om du vil
ta med deg familien på fisketur til et

fiskevann i ditt eget nabolag. Det er
fortsatt ledige tomter. Først til mølla...
Henvendelser ang. tomtene:
Levanger Kommune, t: 74 05 25 00

Tuv oppvekstsenter
– en ressurs og aktivitetssenter i lokalsamfunnet.
Avd. barnehage
Åpningstid: 07.00 – 16.00
Vi holder til i sokkelen til Tuv skole, og
har et nært samarbeid med skolen.
Dette gjør overgangen lettere for barna.
Vi har tilgang til alle skolens fasiliteter
som: gymsal, sløydsal, mediatek og
uteområde. Det er ekstra trygt å kunne
møte søsken på skolen/SFO bl.a. i
uteleiken. Sammen med skolen har vi
felles sangstund, adventsamlinger og
17.mai.
Barnehagen vår er meget brukertilpasset

– vi organiserer etter søkermengde/
størrelse på barnegruppa. Alle får plass
etter hovedopptaket i april. Søkere etter
dette, garanteres plass innen ½ år.
Barnehagen inviterer jevnlig til foreldrekaffe – da får foreldrene møte andre
foreldre i bygda.
Vi tar barns medvirkning på alvor, og
bestemmer ikke tema/prosjekt lang tid
i forveien. Vi tar alltid utgangspunkt i
barnas interesser og behov – ut fra det
blir temaene valgt. Alle prosjekt blir
dokumentert med foto, tegninger osv.

Sundt kosthold med masse frukt og
hjemmebakt brød preger hverdagen på
Tuv. Barnehagen har 2 områder i vårt
nærmiljø – Asphaugen og gapahuken
bak helleristningene.
Kontakt: styrer Hege Valstad
tlf. 740 53 180 / 922 80 330
Avd. skole
- bare en trapp opp...
Den første skolen på Tuv ble bygd i
1921, dagens bygg i 1979. Godkjent
ventilasjonsanlegg, tilfredsstiller alle krav

til inneklima pr. november 2000.

kaker og snitter, elevene underholder.

Lek og læring i trygge omgivelser.
Det jobbes på tvers av alderstrinn, og
elevene lærer seg å opptre foran større
forsamlinger av barn og voksne. Dette
skjer bl.a. til jul hvor elever og lærere
setter opp musical som juleavslutning.

Lag og foreninger i distriktet støtter opp
om skolen. Det kan nevnes at skolen får
oppkjørte skiløyper, tilgang på snøskuter og idrettshytte.

To ganger i året arrangerer elevene
bygdakaffe i skoletiden. Bygdakaffen er
en elevbedrift som involverer de fleste
fag og overskuddet finansierer leirskole,
ekskursjoner o.l. Hver vår inviterer vi
bygdas eldre til eldredag hvor vi serverer

Gjennom dugnader har vi blant annet fått til store barnehagelokaler, stor
lekebod/lagerrom for barnehagen, og
et meget flott lekestativkompleks for
oppvekstsenteret. Ballbingen ble til etter
pengegave fra Gjensidige/Rosenborg
og bygdas folk. For ikke å nevne en stor
porsjon dugnad.

Ronglan
Samfunnshus
Et forsamlingshus som de senere
årene er oppgradert med: Nytt
kjøkken, nye toaletter, ny garderobe
m.m
Liten sal passer selskap opp til 40
personer. Stor sal med scene, passer
selskap opp til 120 personer.
Perfekt for utleie til: Møter, bursdager,
fester, kurs, barnedåp, konfirmasjoner,
bryllup m.m
Kontakt: Arild Stavseth
tlf. 974 09 787

Fiskegjengen

Ronglan 4H

Vi driver kristent barnearbeid som er tilsluttet Norsk Søndagsskoleforbund. Ca. 90% av barna på Ronglan er døpt og
ser på dette arbeidet som en del av trosopplæringen til den
Norske Kirke. Hver annen fredag møtes barn i alderen fra
3-12 år. Vi har bibelkunskap, leiker, ulike aktiviteter ute eller
inne, formingsaktiviteter, mat og noen ganger utloddning. Vi
er flere ledere i Fiskegjengen, så formidlingen og aktivitetene
skjer i aldersbestemte grupper.

4H er en landsomfattende organisasjon for ungdom i
alderen 10-18 år og vi arbeider etter mottoet “å lære
ved å gjøre”. Formålet er å utvikle en arbeidsglad og
samfunnsengasjert
ungdom. 4H er god
organisasjonsopplæring. Som 4Hmedlem velger du
hver år et praktisk
4H-prosjekt som
du arbeider med
gjennom året.

Leder:
Anna Marie
Skei Nydal

Som medlem i Ronglan 4H får du i tillegg være med
på: Medlemsmøter 1 gang i måneden, volleyballtreninger, leirer, Kurs, turer, filmkveld, bowling, sykkelturer, dropskoking og juleverksted. Bli med!
Mer info: Kontakt rådgiver Ingebjørg Veie
tlf. 98 82 26 68

Ronglan Teaterlag
Restartet i 2007 med mye nytt og ungt mannskap.
Kulturarbeidet på Tuv har vært meget godt og vi har
rekruttert flere gode skuespillere derfra. I tillegg har
vi fått noen med opplæring i teknisk lyd-og lystyring.
Samarbeidet med Tuv gjennom kulturforumet har
derfor fungert godt.
Bli med i Ronglan Teaterlag.
Sosialt, arti og utfordrende!
Leder: Frode Leira :)

Ronglan
sanitetsforening
Norske kvinners sanitetsforening er
Norges største kvinneorganisasjon.
Vi støtter: Forskning på kvinnehelse,
gir utsatte barn store dager, fremmer
likestilling, omsorgsberedskapsgrupper, solidaritetsarbeid i Etiopia, skaper
integrering, er mot tvangsekteskap, og
styrker unge jenters selvtillit.
I Rongan Sanitetsforening er vi 40
medlemmer, derav ca. 15 aktive. Vi
møtes hver andre måned på Tuv skole.
Lokale aktiviteter: Tett samarbeid
med Tuv skole med både økonomisk
støtte, pluss servering av frokost og
lunsj. Loddsalg og basar til inntektfor
å støtte opp om ting både lokalt og
sentralt. Økonomisk støtte til Ronglan
samfunnshus. Halloweenfest for 3 - 7
klasse på Tuv skole. Bli med og hjelp
oss å jobbe for et bedre nærmiljø for
alle på Ronglan!
www.sanitetskvinnene.no

Ronglan Idrettslag - et aktivt lag på bygda!
Etablert 1945. Består i dag av hovedstyre og 7 aktive grupper. Idrettslaget
drives av frivillig engasjement og
innsats fra bygdas befolkning. Et flott
bidrag til samhørighet i nærmiljøet.

Skigruppa: Skitrening i lysløypa på
Ronglan i samarbeid med Ekne IL.
Arrangement: Poengrenn/skileik i lysløypa, årlig skisamling med overnatting på Vulusjøen, et renn i Levangerkarusellen, Ronglanmesterskap for
voksne.

Ekne IL. Stiller for tiden med 4 lag: J
14, J 8/9 år og 2 lag G 8/9 år. Deltar i
flere turneringer og cuper.
Trimgruppa: Arrangerer trivelige
turer i nærmiljøet, som f.eks. tur til
Karbua og sykkeltur til Hammervatnet. Årlig topptur til Våttåberget
arrangeres i samarbeid med Ekne IL.
Det legges også til rette for idrettsmerkeprøvetaking i regi av gruppa.

Håndballgruppa: Samarbeider med

Trygt og godt for liten og stor!

Aina Bjørnback 996 02 787

Idrettsskolen: For barn fra 5-12 år.
Hver tirsdag møtes vi til ulike aktiviteter, alt etter årstid. F.eks: Balleik
i ballbingen på Tuv, sykkelaktivitet,
orientering, tradisjonsleiker, tur til
Jonasplassen, aktiviteter i Tuv gymsal,

svømming, skileik, aking eller hundekjøring

