Leksdal fra A til
Å
Akebakke – Leksdal har Verdals

best besøkte akebakke. Den ligger
like nedenfor skistadion i Marka.
Parkeringen koster ikke noe, og du
kan låne akematter. Bakken har
flombelysning på kveldstid og blir
jevnlig preparert. I gapahukene
som er tilrettelagt for grilling, er til
og med veden gratis!
Allidrett – arrangeres av
idrettslaget i gymsalen fra
høstferien til jul. Et tilbud for både
skoleog
barnehagebarn.
Ungdommer og voksne er
velkomne på den tradisjonsrike
Mandagstrimmen som foregår hele
vinterhalvåret.
Aspheim – Leksdal har to
forsamlingshus. Begge driftes på
dugnad. På Aspheim arrangeres
basar, quiz og Halloween-fest. Her
kan du kjøpe sodd 17. mai.
«Huset» er også mulig å leie for en
rimelig penge.
Aspåstjønna – er en perle av et
tjern i skogen ovenfor skolen.
Grunneierne har satt opp en
gapahuk hvor du kan raste, eller
overnatte. På vinterstid er det lite
som kan måle seg med en
ishockeykamp på Aspåstjønna.

Barnehagen

– tenk om alle

barnehager hadde hatt det samme
utgangspunktet som i Leksdal med en stabil personalgruppe,
egen småbarnsavdeling og gymsal i
kjelleren! Uteområdet rommer
bærbusker, gapahuk, snekkerbod,
klatrestativ og fotballbane. I
passelig gangavstand for små føtter
ligger
Martinskogen
- et
naturaktivitetsområde
hvor
barnehagen har grillhytte.
Besteforeldredag – i 22 år har det
blitt arrangert Besteforeldredag ved
Leksdal skole. På tvers av
klassetrinn samarbeider elevene
om en forestilling som pleier å
høste stormende jubel. Ikke bare
besteforeldrene,
men
også
oldeforeldrene, Saniteten og andre
som bryr seg om skolen står på
gjestelista denne festdagen.
Bibliotek – få skoler kan skilte
med eget bibliotek, men det kan
den i Leksdal!
Binde – mange tar turen til
bygda for å se på det unike
fuglelivet.
Ved
Binde,
i
fuglereservatetet
(Lyngås-Lysgård-fuglefredningsomr
åde), står et fuglekikkertårn som er
åpent for alle. Ta turen da vel!
Bunes – Leksdals riviera, en
langgrunn sandstrand som blir
brukt av både bygdefolk og

tilreisende. På vinterstid finner du
knapt et bedre utgangspunkt for
en skøyte- eller sparktur på den
store innsjøen.

Capillus

– Leksdals populære
frisørsalong
trekker
mange
besøkende til bygda.

Dalemarka

– enda en av
Leksdals flotte badeplasser. Har
både sandstrand og en liten bekk
med livlig småfisk.
Dyrleger
–
Berg
veterinærtjenester holder til i
Marka og kan hjelpe både husdyr
og kjæledyr.

Elg – i grålysningen er det lett å

møte noen av Leksdals mer sky
innbyggere. Liker du jakt, kan du
kontakte grunneierlaget. Her er det
muligheter for en fulltreffer både
når det gjelder elg og rådyr.
Elvepromenaden – Leksdals
elvepromenade strekker seg langs
Lundselva fra fylkesveien og ned
mot vatnet. Promenaden er en
ypperlig arena for gå- eller
joggeturer i idylliske omgivelser.

Fisk – Leksdalsvatnet er et av


Norges beste fiskevann. Vatnet har
gitt sin opprinnelse til navnet på
bygda; Leksdal, ut fra all laksen i
vatnet her. Etter en litt laber
periode er laksen nå tilbake! Flere
grunneiere tilbyr både båtutleie,
fiskekort, maggot og mark.
Fossheim – bygdas andre
forsamlingshus.
Her
spilles
ukentlig bridge, og årlig setter

Leksdølen ungdoms- og teaterlag
opp forestilling her. Bygdas egen
manusforfatter har sørget for flere
urpremierer. «Sjøttarfesten» 5.
juledag er en annen årviss
begivenhet.
Fotball – eier du et snev av
fotballinteresse, kan du virkelig
utfolde deg i Leksdal. Ved skolen
er
det
ballbinge
med
kunstgressbane. Like nedenfor
ligger en fullverdig gressbane.
Bygda har også flere mygglagg,
guttelag, dame- og herrelag.
Fånetthytta
–
mange
dugnadstimer er nedlagt i denne
massive fjellhytta hvor 19 kan
overnatte samtidig. Hit går det
skiløyper på vinteren og turstier
resten av året. På vinterstid driftes
også en kiosk fra hytta.

Gruva – på folkemunne finnes

det bare en gruve i Leksdal, og den
ligger i Lundskammen. Få har sett
den, men «Gruva» er uansett en fin
samlingsplass hvor det finnes både
fotballbane og grillmuligheter.
Gulrot – hver eneste onsdag
sørger Leksdal sanitetsforening for
at elevene ved skolen får en bøtte
med nyskrelte og oppkuttede
gulrøtter. Jevnlig serverer også
Saniteten formiddagsmat til alle
elevene på skolen.

Hunder – Leksdal er et eldorado

for hundeinteresserte. Den lokale
trekkhundklubben har arrangert
nasjonale løp i bygda. På vinterstid
strekker milevis med løyper seg fra
Leksdal og videre innover fjellet.
Leksdal kan også skilte med et

eget pleie og velværetilbud for
firbeinte ved Marka hundespa.
4H – har en egen klubb i bygda. I
Prøven 4H har barn og unge et
klart hode, et varmt hjerte, flinke
hender og god helse.

Idrettslaget – følger deg gjennom

livet med ulike aktivitetstilbud i
form av idrett – eller dugnad. Har
du sikret deg medlemskap, er alt
av aktiviteter gratis.

Jakt

– Leksdal byr på rike
frilufts- og jaktmuligheter. Her er
det miljø for både små- og
storviltjakt.

Kjesbuvatnet

– også her det
ypperlige fiskemuligheter. Et yndet
turmål med bademuligheter på
sommerstid.
Startpunkt
for
sykkelrittet Leksdal på tvers.
Klatring – idrettslaget har nå har
12 sertifiserte klatreinstruktører.
På nyåret blir det igjen tilbud om
gratis klatring på Øra for
medlemmer av idrettslaget.
Korsen – kanskje det viktigste
krysset i Leksdal? Rommer
muligheter for samkjøring – enten
du har tenkt deg mot Øra, Vuku
eller Steinkjer.

Leirsjøen

–

denne
drikkevannskilden
ligger på
grensen mellom Leksdal og
Leirådal. Turstien rundt vannet er
mye brukt. På høsten finner du
knapt et bedre utgangspunkt for
bærtur.
Leksdalsnytt – bygdas eget

magasin. Utgis på dugnad fra
idrettslaget og kjøres ut til alle
husstandene like før jul.
Lundselva – ekte leksdalinger
bader helst i elva. Kunsten er å
finne den perfekte badeplassen.
Her kan du sole deg på svaberg,
hoppe uti buldrende vannmasser,
skli i fosser, eller svømme blant
fisk i krystallklare kulper.

Marka

– rommer mye –
deriblant skistadion som er et
populært utgangspunkt for turer.
Idrettslaget drifter skihytta med
matservering og kiosksalg i helgene
i skisesongen. Her ligger
akebakken,
lysløypa
og
gapahukene, løyper og stier som
går videre til blant annet
Fånettvatnet, Hallemsvollen og
Skeisvola.

November

– den store
bademåneden for leksdalingene. På
fredagskveldene tilbyr idrettslaget
gratis svømming i svømmehallen
på Øra for alle medlemmene.

Omkjøring

– det er ikke bare
Inderøy som kan skilte med å være
en gylden omvei. Når E6 blir
stengt, merkes det i Leksdal. Eget
galleri har vi også.

Pump

track - sykkelbanen
utenfor skolen er blitt anlagt på
dugnad. Idrettslaget, Saniteten og
skolen har stilt hver sin
BMX-sykkel til disposisjon. Banen
er også åpen på kveldstid for alle
som har lyst til å prøve.

Pølsemakeri
–
Leksdal
pølsemakeri leverer produkter som
smaker så godt at de er etterspurt
langt utover fylket.

Q – eller kyr, i Leksdal har vi


såpass mange dyktige bønder at vi
ofte snakker om kyr i flertall.
Bygda har også et eget utsalg av
gårdsmat.
Quadriceps – kroppens største
muskel som sitter i beina. Leksdal
har fostret styrkeløftere i
verdensklasse. Her bor også en
forfatter og en skuespiller som har
satt Leksdal på det nasjonale
kartet.

Regatta

– annethvert år
arrangeres båtregatta i Lundselva.
Skolestarterne på barnehagen og
elevene ved skolen stiller med
selvlagde fartøy. Alle som vil, kan
være med og heie.

Saniteten

–
Leksdal
sanitetsforening er aktiv og
engasjert. Medlemmene har et
hjerte som banker både for bygda
og skolen, men også flyktningene i
Verdal.
Sausveet – en sentral plass for
innvidde
leksdalinger,
men
muligens ikke for så mange andre.
Ligger innenfor Lundskammen.
Jevnlig foregår det terrengløp her.
Sende busstrafikk – et av
Trøndelags
største
private
busselskap holder til i Leksdal.
Kan ta deg med på utenlandstur –
og trygt hjem igjen.
Skolen – bygdas stolthet. Kan
vise til toppresultater både i

kommunal og nordtrøndersk
sammenheng med tanke på
læringsmiljø og faglige resultater.
Det er også her bygda samles for å
gå i tog og spise is på 17. mai.
Ski – løypenettet i Leksdal
strekker seg over flere mil.
Idrettslaget arrangerer skiskole for
både barn og voksne og har gratis
skøyteski til utlån. På klubbrenn
kan du få hjelp til smøring i
smørebua ved skistadion. Det er
også her det tradisjonsrike
Bulleråsrennet ender.

Tevo

– et av landets største
dekkfirma ligger sentralt plassert i
et fjøs i Leksdal. Trenger du nye
dekk, tar du turen hit.
Tillerknoppen – bygdas luftigste
topp. Verdt motbakkene når du
kommer deg på toppen.
Trøndersopp – både soppen i seg
selv, og grisene som lever av den,
er råvarer fra Leksdal som
etterspørres
fra
gourmetrestauranter over hele
landet.

Ut

– kom deg ut og nyt den
vakre bygda vår med elver,
skogstjern, innsjø, et løypenettverk
mange bare kan drømme om og 14
merkede trimklasser som står ute
hele året. Å sykle rundt
Leksdalsvatnet er en 3,3 mils
utfordring mange mer enn gjerne
gyver løs på – også etter at det
kjente Olsokrittet er over.

Velforeningen

–
Leksdal
velforening er det siste skuddet på

stammen av ulike lag og
organisasjoner som engasjerer de
rundt 620 innbyggerne i bygda.
Vegenden – her slutter bygdas
eneste
bomvei.
Et
fint
utgangspunkt for å besøke
Nysetran på åpne seterdager.
Vegenden utgjør i seg selv en
barnevennlig plass med mulig
elvebading for de minste. Også her
er det gapahuk og grillmuligheter.
Vømmøl atletklubb – ingen over,
ingen ved siden. Atletklubben har
med
sine
topphemmelige
forberedelser i Leksdal gjort seg
bemerket i Vømmøltoget på Øra i
tillegg
til
ved
ulike
idrettsarrangement i inn- og
utland.

Wi-fi

– bredbåndsutbyggingen
pågår for fullt i Leksdal.

X + Y

– elevene ved Leksdal
skole har flere ganger vist seg å
være usedvanlig gode i matte.
Dette har de demonstrert både på
Nasjonale prøver og ved besøk på
Realfagsenteret.

Zip line–det nyeste tilskuddet på

aktivitetsfronten
i
Leksdal.
Taubanen ble montert opp utenfor
skolen i høst.

Æ–i

Leksdal er vi opptatt av
fellesskapet. Det handler mer om
«oss» enn «æ» og «mæ». Skolens
motto er «Det trengs en hel bygd
for å oppdra et barn».

Ørret–store

mengder fin ørret

fiskes i Leksdalsvatnet hvert år.

Ål–ålen lever et langt fredeligere

liv. Faktisk et den helt fredet
Leksdalsvatnet.

Åpen – Leksdal er
en åpen bygd som
ønsker
deg
velkommen til å ta i
bruk alt den har å
by på.

