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En sammenslåing
for fremtiden
I januar 2020 slo kommunene Eide og Fræna seg
sammen og ble til Hustadvika kommune.
Kommunene grenser mot Molde i sør, Gjemnes
i sørøst, Aukra i vest og over fjorden til Averøy i
øst. Fjellet Stemshesten skilte Eide og Fræna fra
hverandre, den nye kommunen har nå fått
navnet sitt etter det kjente havstykket
Hustadvika.
De fleste av kommunens innbyggere bor langs
sjøen. Kommunens største tettsted er Elnesvågen,
med godt over 2600 innbyggere.
Kommunen er godt rustet når det gjelder
samferdsel. Nasjonal turistveg går fra Bud til
Atlanterhavsvegen. Strekningen er en unik
opplevelse av kyst, kultur og historie.

FOTO: Ingar Øien
VI BYGGER UT FRAMTIDENS FIBERTEKNOLOGI
I HELE REGIONEN

Takk til våre
samarbeidspartnere!

VI SETTER FART PÅ REGIONEN
Vi bygger ut framtidens fiberteknologi i hele
regionen. Derfor bygger vi videre –
område for område.
neas.mr.no/kundefordeler
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Plogen og fisken
Hustadvika sitt kommunevåpen har fått tittelen «Plogen
og fisken» og representerer to viktige næringer i
kommunen, jordbruk og fiske.
Det nye kommunevåpenet har fått et enkelt, men
moderne uttrykk av poeten Øystein Hauge og grafisk
designer Madlen Behrendt.
Kommunen har fokus på kortreist og lokal mat og jobber
for et bærekraftig felleskap for fremtiden.
Samtidig som jordbruk og fiske er store næringsveier i
kommunen, finnes det også store og moderne bedrifter,
både nasjonale og internasjonale, som bidrar til mange
gode og spennende arbeidsplasser og stor
verdiskapning.

Istad Fiber leverer fiberbredbånd og
innholdstjenester fra Altibox til private,
borettslag/sameie og bedrifter i vår region.

fiber@istad.no

71 21 35 00

www.istadfiber.no

Foto: Adobe Stock

Vi bygger fremtiden
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Skaper arbeid for fremtiden
– bli med på laget du og?
Hustadvika kommune har mange, varierte, store og
små bedrifter med spennende arbeidsplasser.Vi har
store, verdensledende bedrifter som for eksempel
dumperprodusenten Doosan Infracoore Norway. 
Omya Hustadmarmor er også en av verdens største, mest
moderne og rasjonelle kalkforedler for p
 apirindustrien.
Vi har alt fra fiskebedrifter som Vikomar og O. Skarsbø
AS, til små, eksklusive gårdmatprodusenter. Vi har mange
store og små reiselivsbedrifter og spennende nyetableringer.
Salmon Evolution er klar for å erobre nære og fjerne
marked i verden. Salmon Evolution vil være Europas
største, landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Hustadvika
kommune vil være en betydelig matprodusent.

Hustadvika kommune skaper
arena for møteplasser og er
talerør for næringslivet

Hustadvika kommune er største landbrukskommune
mellom Stavanger og Trondheim, og er 5. største
melkeproduksjonskommune i landet. Dette gir grunnlag
for vårt store Tine-meieri, som produserer blant annet
den verdenskjente rundformede Jarlsbergosten. Nå
produserer de også en ny rundformet ost: Alpeosten.
Kommunesenteret i Hustadvika, Elnesvågen sentrum, har
et rikholdig utvalg av næringsaktører.
Vi ønsker oss flere nyetableringer og har derfor lagt til
rette mange nærings- og industriområder rundt omkring
i kommunen. Her er sentrumsnære handelsområder, og
flere industriområder som dekker ulike behov og kvaliteter. Ta kontakt med kommunens næringskonsulent,

Omya Hustadmarmor
Omya Hustadmarmor AS er Omya-konsernets største
produksjonsanlegg. Produksjonen av kalsiumkarbonat
fra anlegget går i all hovedsak til internasjonal papir- og
kartongindustri, de senere år også til vannbehandling,
jordbruk, plast, maling og annen type industriproduksjon.
Vi lever, bor og har lokal arbeidsplass, men leverer til, og
arbeider i, et internasjonalt miljø.

Fotograf Harald M. Valderhaug

Anlegget i Elnesvågen har 130 ansatte og 14 lærlinger
fordelt på 5 ulike fagutdannelser. Bedriften har en egen
forsøksavdeling der vi utvikler produkter og prosesser til
stadig flere av konsernets markedssegmenter.
Fabrikken samarbeider tett med konsernet i utvikling og
forbedringsarbeid, og ansatte har gode muligheter for
internasjonale karriere innen Omya.

Vi påtar oss det meste innen:
• Graving
• Veibygging
• Kabelarbeid
• Stolpereis
• Riving
• Meisling av fjell og betong
• Kommunaltekniske anlegg
• Hellesteinslegging
• Fiberanlegg
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GS Bildeler
Mars 1993 bestemte guttene Trond Gule og Jonny
Skrivarhaug seg for å sette guttedrømmen ut i live.
Drømmen var å etablere eget firma og selge BMW-deler.
Det hele startet i et nedlagt fiskemottak utenfor fiskeværet Bud. I dag har GS Bildeler vokst ut av flere
garasjer, og er over 60 ansatte rundt om i landet.
GS Bildeler har alltid fokusert 100 % på BMW, og har opparbeidet seg en helt unik ekspertise. De siste årene har
de imidlertid utvidet sortimentet til også å gjelde BMW i
og Mini – samt stort fokus på bilpleieprodukter.
GS Bildeler er i dag den største norske, frittstående leverandøren av deler til BMW. GS Partner-verksteder var for
noen år siden bare et konsept. I dag er det blitt til et
samarbeid med over 150 verksteder om tettere oppfølging, hurtigere varelevering, norsk support – og gunstige
vilkår.

Som Norges største aktør på BMW-deler i Norge, har GS
Bildeler også det største varelageret av BMW-deler i
Norge. På hovedlageret i Bud er det et topp moderne
robotlager, og det er bygget et robotlager på avdelingen
i Oslo.
GS Bildeler har også egne verksteder i Bud, Trondheim og
Skien – i tillegg til over 150 partnerverksteder rundt om i
hele landet.
En gang i året arrangeres Norges største BMW-treff
– GS Treffet. De siste årene har det vært over 700 BMWer
fra inn- og utland samlet i Bud sentrum.
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Doosan Infracore Norway AS
Doosan Infracore Norway AS er en del av Doosan
Infracore Construction Equipment, som globalt har 13500
ansatte. DICE produserer og selger anleggsmaskiner med
sterke merkenavn som Doosan, Bobcat, Tramac,
Montabert og Geith. DICE er lokalisert i 33 land og har
som målsetning å bli blant verdens tre største
produsenter av anleggsmaskiner. Selskapet har høye
ambisjoner og stort fokus på utvikling av mennesker
og teknologi. Doosan Infracore Norway AS utvikler og
produserer rammestyrte dumpere som blir solgt under
merkenavnet Doosan.
Fabrikken ligger i Elnesvågen, 20 km nord for Molde,
runder 500 millioner i omsetning og har 123 ansatte.

Med høyt fokus
på mennesket og
teknologi

Ved vår fabrikk i Elnesvågen har vi bruk for mange ulike
yrkesgrupper. Vi kan nevne egne avdelinger for plate
og sveis, maskinering, mekanisk, mekanisk vedlikehold,
lager, innkjøp, kvalitet, engineering, økonomi og ettermarked. Vi tilbyr jevnlig lærlingeavtaler innenfor de fleste
av disse fagområdene, men primært innenfor
produksjonsfagene.
Vi opplever jevn vekst og kan tilby en trygg og
utfordrende arbeidsplass. Med gode kollegaer og et
fremoverrettet arbeidsmiljø håper vi å kunne være en
interessant arbeidsplass.
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Tine meierier
Elnesvågen
TINE Meieriet Elnesvågen er en bedrift som
mottar og foredler storparten av all melk
som produseres i Romsdal og Nordmøre.
Det produseres daglig opp mot 25 tonn
ost ved hjelp av dyktige medarbeidere og
en moderne produksjonslinje. Jarlsberg,
Norvegia og Norsk Alpeost er de viktigste
produktene.
Meieriet sysselsetter om lag 50 medarbeidere i produksjonen og i tillegg en rekke
sjåfører som sørger for henting av melk
i distriktet. Flere ulike fagområder blant
medarbeiderne er nødvendig for å kunne
produsere kvalitetsprodukter i en
utfordrende prosess med høy
automatiseringsgrad. Meieriet ble bygget
i 1961 og har siden blitt påbygd og
modernisert flere omganger

PTG Frionorica
PTG FrioNordica ble etablert i 1983, og er landets ledende
leverandør av kjøleteknologi til maritimt bruk, og utvikler
og produserer is-produksjonsanlegg, RSW-anlegg
(Refrigerated Sea Water) og varmepumper til oppdretts-

og fiskeindustrien i Norge, Europa og Sør-Amerika.
Hovedkontoret ligger i Malmefjorden, med avdeling i
Grimstad og datterselskap i Chile.
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Lanullva

Lanullva er en norsk grunder og innovasjonsbedrift, med unike ullvarer, lokalisert på Lyngstad
med Atlanteren som nærmeste nabo. Med sine
røtter dypt forplantet i de tøffe og værharde
elementene på Nordvestlandet, har Lanullva
utviklet et strikkemønster som danner et helt
unikt luftlag

skogen og på gården, utviklet hun et mønster som
beskyttet hennes kjære. Hun ga mønsteret navnet
Lanullva (lanolin, ull, varme).

Lanullva ble startet av Brit Vinje Lyngstad i 1994.
Hun er utdannet konfeksjonstekniker med
lidenskap for ull og tekstiler.

Plaggene er av særdeles høy kvalitet, formet for
et liv utendørs og forberedt for de uforutsigbare
elementene. Brits datter, Gunn Anne, overtok
bedriften i 2007 med sterkt engasjement og ønske
om å utvikle Lanullva til noe «alle» vil ha.

Bevæpnet med omsorg, sunt bondevett og
kjærlighet for sin mann som frøs på jobb ute i

Lanullva selger i dag strikkeplagg til en ikkeforhåndsdefinert, men svært dedikert kjerne-målgruppe lokalisert i sitt geografiske nærområde.
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Lokal mat

«BÆREKRAFT DER DET GJELDER»

Halås Gårdutsalg
Halås Gårdsutsalg ligger på Halåsen i Eide, ca. 20 min. fra
Atlanterhavsveien – mellom Molde og Kristiansund. Her
drives et småbruk med sauer, høner, urter og bær. Urter
og bær foredles til mange spennende produkter, som
gjør maten til en smaksopplevelse.
I det store utsalget finner du også produkter fra andre
gårdsmatprodusenter samt litt husflid.
Hos oss kan du overnatte i koselig hus inkludert frokost,
slå opp telt, kose med dyra og nyte stillheten.
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Derinngarden

Derinngarden er et lite økologisk melkebruk med eget
gårdsysteri. Gården ligger øverst på Halåsen i Eide og har
en fantastisk utsikt og flotte turmuligheter rett ved.
Her produseres flere ulike oster, myke og faste,
hvitmuggoster og rødkittoster, kremost, marinert ost
og naturell yoghurt.
Derinngarden har gårdsbutikk med egne oster og
yoghurt samt litt urter og syltetøy fra andre lokale produsenter. Butikken er åpen hele året når vi er hjemme. For
å være sikker på om det er åpent, ring +47 48006670.
Over ysteriet har vi et fint lokale hvor vi tar imot grupper
på bestilling. Vi tilbyr omvisning med ostesmaking, kan
også servere lunsj.
Lokalet leies også ut til selskap og møter for opptil 30
personer.
Om sommeren er det mulig å overnatte i telt i vårt
trivelige gårdstun, og det er noen ganger mulig å få kjøpt
kaffe med noe attåt.

Drågen Smokehouse
Drågen Smokehouse er et familieeid røykeri der vi
røyker på gammelmåten. All fisk blir røyket
hengende, og det brukes ferske einer. Drågen
Smokehouse er med i Lonely Planet-boken, og har
masse turister om sommeren på omvisning og
til smaksprøver. Vi leverer produkter til ca. 100
butikker i Møre og Romsdal, og til flere hoteller og
restauranter. Arne Brimi, Salmonhouse på
Gardermoen og Molde Fotballklubb er noen av våre
faste kunder.
Bedrifter og grupper kan også booke tid her for
omvisninger. Drågen Smokehouse har fast utsalgsbil i Molde og er på messer rundt om i Norge.

Jensbøen gårdsmat
Storfekjøtt fra Jensbøen kommer fra lykkelige
Hereford-storfè, som blir tatt godt vare på og
vokser opp på naturlig mat i Rødalen i Hustadvika.
Det kjennes på smaken – og på et fantastisk mørt
storfekjøtt! Jensbøen Gårdsmat har også villsauer,
som etter det gode liv ute i det fri blir ekstra godt
lammekjøtt med smaken av ren mat fra norsk
natur. Besøk gjerne gårdsutsalg vårt.
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Trygg og god
bokommune
Hustadvika kommune er i vekst og har et variert og
ekspansivt næringsliv, gode kommunale tjenester, trygge
oppvekstsvilkår og mange muligheter til friluftsliv og
kulturelle aktiviteter. Dette gjør oss til en attraktiv
kommune å bo i. I tillegg har vi to byer i nærheten, Molde
i sør og Kristiansund i nord. Hustadvika ligger sentralt i
forhold til daglig pendling til begge regionene.
Vi har kommunale og private boligfelt rundt om i hele
kommunen, og nye felt er under planlegging.

I kommunen vår er det også satt av flere områder til
spredt boligbebyggelse. Dette er i LNF-områder
(landbruk, miljø og friluftsliv) i kommunen der det
åpnes opp for andre bygninger enn de som benyttes i
primærnæringen, og uten at det er nødvendig med
reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte tilfellet.
Dette er en flott mulighet for å kunne bygge ny bolig for
de som ikke ønsker å bo i byggefelt.

Et godt sted å vokse opp
I Hustadvika kommune har vi mange barnehager og
skoler. Det er god geografisk spredning på skolene og
barnehagene våre, noe som innebærer at familiene i
kommunen vår har et godt tilbud der de bor. Dette er
med på å skape levende bygder og gode felleskap.
• Vi har til sammen femten kommunale og private
barnehager og full barnehagedekning.
• Vi har seks barneskoler, to 1–10-skoler og to rene
ungdomsskoler. Vi har videre et opplæringssenter,
kulturskole og Bjørnsund leirskole.
• Vi har også en videregående skole med et godt
tilbud av linjer.
Gjennom gode læringssituasjoner og barnets utvikling
i fokus ønsker vi å være med og skape robuste barn for
fremtiden.

«Med barna i
fokus for en trygg
og utviklende
oppvekst»
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Helse og omsorgstjenester
Hustadvika kommune har et godt utbygd helse- og
velferdstilbud. Vi har fokus på hverdagsmestring for alle
våre tjenestemottakere. Ved flere omsorgssentre har vi
moderne pasientvarslingsanlegg, og i hjemmetjenesten
har vi tatt i bruk velferdsteknologi for at innbyggerne skal
kunne bo hjemme så lenge som mulig. Våre ansatte har
god kompetanse, de er imøtekommende, ansvarlige og
respektfulle.
Vi har to legekontor i Elnesvågen og ett på Eide.
Familiens hus med helsestasjon, barnevern og PPT
er lokalisert på Eide.

Aspekt Hustadvika AS er en vekstbedrift som tilbyr
arbeidsplasser til innbyggere som av ulike årsaker ikke
kan være i ordinært arbeid. De produserer ulike
produkter som for eksempel rastebenker, de har
nettbutikk som selger personlige drikkeflasker, termokopper, refleksvester mv. og de tilbyr blant annet
vaskeri- og vaktmestertjenester.
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FOTO: Bergtatt Opplevelser

Et mangfoldig kulturliv
Et mangfold av lag og foreninger favner alle interesser og
aldersgrupper, og drives i stor grad av engasjerte frivillige.
Hustadvika er rikt på historie og kulturminner. Vi har
blant annet intakte småbruk som viser fiskerbondens
karrige kår langs den værharde Hustadvika. Gamle
notnaust, møller, smier og sagbruk forteller gammel
håndtverkshistorie. Viktige historiske hendinger har
funnet sted i kommunen, som riksmøtet i 1533 i Bud.
Vi har flere gravrøyser tilbake til vikingtiden.

ressursene vi har. Et mangfold av stier og oppmerkede
turer gjør at du kan variere aktivitet etter vær, humør
og dagsform. Hustadvika er en av de absolutt flotteste
friluftskommunene i Møre og Romsdal og har fantastiske
muligheter både til fjells og på sjøen.
Vi har gode bibliotek i både Eide og Elnesvågen sentrum.
Det arrangeres en rekke arrangement i bibliotekets regi
og av andre.

Naturen er spektakulær, og både innbyggerne og
tilreisende er flittige brukere av de fantastiske natur-

Frivilligsentralen tilbyr tjenester som er basert på
frivillighet fra våre innbyggere, i tillegg står de for en
rekke aktiviteter og arrangementer.

Galleri KHZ

FOTO: Bergtatt Opplevelser
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Hva skjer i Hustavika?

BEHANDLINGER OG AKTIVITETER
Bali-låven: www.bali-låven.no
HYTTER OG BÅTUTLEIE
Bergtun Hytter ved Atlanterhavsvegen:
www.bergtunhytter.no

Hustadvika er en fantastisk feriedestinasjon.
Kommunen er omringet av vakker natur med lang
kystlinje og flotte fjorder. I Hustadvika finner du m
 ange
overnattingsmuligheter både på hotell, rorbu og
camping. Kommunen byr også på god lokalhistorie
fra 2. verdenskrig og et godt kulturliv det er verdt å få
med seg.

BUD CAMPING:
www.pluscamp.no
Hytter, camping, båtutleie

Se Hustadvika turistinformasjon for mer info:
www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/
nordvest/listings-northwest/hustadvikaturistinformasjon/22455/

RESTAURANT OG RORBUER TIL LEIE
Bryggjen i Bud: www.bryggjen.no

HYTTER, CAMPING, BÅTUTLEIE
Blåhammer camping, Bud:
www.blaahammercamping.no

Bjølstad Camping, Malmefjorden:
www.bjolstad.no
GJESTEGÅRD OG TILBUD OM AKTIVITETER
Den Arme Ridder, Kjørsvik Øvre:
www.facebook.com/DenArmeRidder
RESTAURANT, OVERNATTING OG AKTIVITETER
Eventyrlige Skaret: www.skarstua.no
SALG AV HONNING OG EPLER
Hagebruket: www.facebook.com/Hagebruket
RORBU OG BÅTUTLEIE
Hellebryggjå, Bud:
www.hellebryggja.business.site
OVERNATTING OG AKTIVITETER
Hustadvika Adventure:
www.hustadvika-adventure.com
HOTELL, HYTTER, RESTAURANT, AKTIVITETER
Hustadvika Gjestegård, Farstad:
www.classicnorway.no/hotell/hustadvika-gjestegard
HYTTER OG BÅTUTLEIE
Lillevik hytter, Vevang: www.lillevik.no
YOGA OG OPPLEVELSER FOR ALLE SANSER
OmYoga: www.omyoga.no
RORBU OG BÅTUTLEIE
Rorbuferie i Bud: www.rorbuferie.no
Rorbu i Bud: www.rorbunett.no

FOTO: Ragnhild E. Aas

Skogly camping, Nås:
www.skoglycamping.no
SJØSPORTAKTIVITETER, OVERNATTING OG CAMPING
Strømsholmen sjøsportsenter:
www.stromsholmen.no
KAJAKK – KURS OG GUIDING
Aas Kayak Adventure
https://www.facebook.com/Aas-Kayak-Adventure
HYTTER, CAMPING, AKTIVITETER
Tornes Fjordcamping: www.tornesfjordcamping.no
TURREISER OG GUIDING
Tornes turbusser: www.tornesturbusser.no
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Bud Museum
Ergan Kystfort er et krigshistorisk museum fra andre
verdenskrig. Anlegget er et tysk krigsfort som er
restaurert. Fortet omfatter anlegg i fjell med
operasjonsrom, kommandosentral og forlegningsrom,
Her er våpen, utrustning og tekniske installasjoner samt
personlig utstyr. Kystfortet ble bygd i krigsårene 1940-45,
i dag restaurert som et krigsminnemuseum. Utstillinger
av lokale og regionale begivenheter fra 2. verdenskrig.
Ergan er også et flott utsiktspunkt over fiskeværet Bud og
Hustadvika.

Under 2. verdenskrig ble store deler av Norskekysten
okkupert, og Bud var et av lokalsamfunnene som var
under beleiring fra 1940-1945. Langs strekningen BudKristiansund finnes flere historiske krigsminner som er
merket med informasjonsskilt.
Kystmuseumet viser livet langs kysten fra steinalder frem
til utbyggingen av Ormen Lange. I to etasjer viser vi fiskeværet Buds historie, undervannsarkeologi fra Hustadvika
med vrakfunn og gassproduksjonen fra Ormen Lange.

DOXACOM 2020

EXTENDING THE OCEAN POTENTIAL
Salmon Evolution skal realisere en av de større landbaserte investeringsprosjektene i Norge de kommende årene. Strategisk plassering på Indre
Harøy i Hustadvika kommune sikrer at vi kan ta i bruk kjent teknologi som
er best egnet til å drive oppdrett på land. Vi legger vekt på god fiskevelferd
og sirkulær økonomi med minimale miljøavtrykk.
www.salmonevolution.no
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Pusse opp badet?

Takk til våre
samarbeidspartnere

Comfort Eide - Brovold VVS AS
har produktene og rørleggertjenestene du trenger til ditt
nye bad. Du finner oss i Vika 4,
6490 Eide. Tlf: 71 29 65 07

EIDE
- BROVOLD VVS AS
HARSTAD

treemballasje - ved - vaskeri - kantine
montering - service og utearbeid - bensinstasjon
nettbutikken www.barerips.no

www.aspekthustadvika.no
Torabu og Svanpro har fusjonert! Her finner du oss:
Tornes: Tornesvegen 564, tlf. 712 68 050 Eide: Ellinggardsvegen 5, tlf. 712 96 570

Man–fre. 0800–2200 • Lørdag 0800–2000
Åpent hver søndag 1100–1800
fra palmehelgen og ut august.

Ferie, firmafest, kurs, selskap
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Eb Betongservice AS
Søndre Halåsvei 40, 6490 Eide
Tlf. 901 00 953
E-post: erlinghalaas@outlook.com

Gule Hytteutleie

Tlf. 909 22 002 • gulehytteutleie@online.no

Sentralgodkjenning
Graving
Sprenging
Transport
Prosjektering

Mobil 952 30 502

Få jobben gjort!

E-post: post@syltemaskin.as
www.syltemaskin.as

Tlf. 71 26 11 11 • www.bryggjen.no

FAGFOLK
FAGFOLK
RETT RUNDT HJØRNET
RETT
RUNDT HJØRNET
PRIVAT OG BOLIG INDUSTRI OG NÆRING MARITIM

LANDBRUK

PRIVAT OG BOLIG

LANDBRUK

INDUSTRI OG NÆRING

MARITIM

VÅRE TJENESTER
•VÅRE
Installasjon
og service
• Fiber
TJENESTER:
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TJENESTER
• Prosjekt og nybygg
• IT/IKT
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Landbruksinstallasjoner
Sikkerhetsinstallasjoner
• Internkontroll
• Elektronikk
• Termografering
Brannsystemer,
innbruddssystemer,
Vi
har ledige stillinger
innen elektro,
telekommunikasjon
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k
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m
e
r
a
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r
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n
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og
automasjon.
• Sikkerhetsinstallasjoner
• Internkontroll

HTL Elektro har et stort
miljøfokus, og vi hjelper gjerne
med HTL
å finne
grønne
Elektro
harløsninger
et stort for
boliger
og
næringslokaler.
miljøfokus, og vi hjelper gjerne
med å finne grønne løsninger for
boliger og næringslokaler.

Brannsystemer, innbruddssystemer,
adgangskontroll, kameraovervåkning

HTL ELECTRIC GROUP AS ble etablert i 1986, og er en elektroinstallasjonsvirksomhet med hovedkontor i
Elnesvågen. Siden den gang har foretaket vokst i takt med marked og utvikling i bransjen, til å bli en ledende aktør
innen våre fagfelt i området. Vi utfører alt innen elektro-, tele- og automasjonstekniske installasjoner med hovedn
edslELECTRIC
agsfelt i MøGROUP
re og RoAS
msdble
al. Vetablert
åre dyktigi e1986,
og moog
tiveerrteen
anselektroinstallasjonsvirksomhet
atte har kunden og løsningenemed
i fokuhovedkontor
s.
HTL
i
Elnesvågen. Siden den gang har foretaket vokst i takt med marked og utvikling i bransjen, til å bli en ledende aktør
innen våre fagfelt i området. Vi utfører alt innen elektro-, tele- og automasjonstekniske installasjoner med hovednedslagsfelt i Møre og Romsdal. Våre dyktige og motiverte ansatte har kunden og løsningene i fokus.

HTL Electric Group AS, Haukåsstien 7, 6440 Elnesvågen 71 26 66 00 post@htlelektro.no

HTLELEKTRO.NO

HTL Electric Group AS, Haukåsstien 7, 6440 Elnesvågen 71 26 66 00 post@htlelektro.no

HTLELEKTRO.NO
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Auto 8-8 – din lokale bilforhandler på Eide
Vi har et stort utvalg av nye biler fra Nissan og Ford.
Vi har en stor bruktbilavdeling med et godt utvalg �l en hver �d.
Vi har også et moderne verksted og er ser�ﬁsert merkevareverksted
både for Ford, Nissan og Hyundai. I �llegg har vi både
karrosseri og delebu�kk.
Ford Mustang Mach-E. En helelektrisk SUV med inn�l 600 KM og AWD �lgjengelig.

Vika 6, 6490 Eide
Tlf. 71 29 99 99
www.auto8-8.no

ORTSER VICE A
ANSP
S
TR
TL F 930 64 264

Alt i grunnarbeid:
Massetransport • Grøftegraving • Vann og avløp • Tomtegraving
Natursteinsmuring • Veibygging • Kommunalteknikk
Arnt Helge Nilsen • Tlf. 930 64 264 • E-post: arnt@ahnilsen.no

Grunn- og terrengarbeid
Tomter • Veier
Grunn- og terrengarbeid
VA-anlegg
Tomter • Veier • VA-anlegg
Natursteinsmurer
Natursteinsmurer

“G

RA

V I N G OG

SL IKT! ”

Myrbostad, 6440 Elnesvågen
Tlf. 924 22 717

Myrbostad, 6440 Elnnesvågen
Tlf. 924 22 717
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Bergtatt
Opplev å bli bergtatt ved å seile innover på
den lyssatte og krystallklare innsjøen mens
du hører stemningsfull musikk inne i gruvegangene. Her er det bare å lene seg tilbake
å ta inn den magiske atmosfæren inne i
fjellet.
Turer
Vi har turer hver dag kl 14:00 i sommersesongen i juni til midten av august, unntak
av mandager.
Her kan man ta med seg venner og familie
for å oppleve Bergtatt.
Mer info og booking finner dere på vår
nettside www.Berg-tatt.no.
Event
Bergtatt tar også i mot grupper, firmaer og
foreninger, til et skreddersydd
arrangement. Her kan vi ta imot opptil 300
personer, bar med alle rettigheter, ev. live
musikk og skreddersydd arrangement med
middag.
Gi dine venner, kunder eller samarbeidspartnere en opplevelse de aldri vil glemme.
Kontakt oss på post@berg-tatt.no

DITT PROSJEKT - VÅRE LØSNINGER

Salg • Service • Utleie • Inspeksjon • Analyse • Rådgivning
Vår leverandør på Gassgeneratorer
for Oksygen og Nitrogen

Vår leverandør på
strøm/nødstrømaggregater

FOTO: Øyvind Leren

Tlf. 71 26 81 00
www.hustadvika.kommune.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 110243 · www.jsnorge.no

Besøks- og postadresse:
Tingplassen 1.
6440 Elnesvågen

