Fotograf: RUA

Et sted du
ønsker å leve
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Et flott sted å bo
Ørland kommune ligger vakkert til mellom Trondheimsfjorden og
nordgående skipslei. Distriktskommunen ligger kun en time med
båt fra Trondheim og en time med fly fra Oslo: noe som g jør at
man er i pendleravstand både fra norgeshovedstaden og trønder
hovedstaden. Denne sentrale plasseringen er også årsaken til
en lang og viktig historie. Noen av landets største gravrøyser og
gravhauger viser at vertskommunen til F-35 jagerfly og Norges
kampflybase har vært strategisk viktig i flere tusen år.
Ørland flystasjon er kommunens største arbeidsplass, men både
blå og grønn sektor står for stor verdiskapning. Reiselivsnæringen
er den største på Fosen-halvøya og av økende betydning.

Ørland har det største og bredeste handels- og tjenestetilbudet
i området, det største kjøpesenteret og et bredt utvalg av kafeer,
restauranter og utesteder. Offentlige tjenester som tingrett,
politi/pass, Vegvesenet og et meget godt utbygd offentlig
helsetilbud.
Kommunen har investert tungt i barnehager, barneskoler,
ungdomsskoler, idrettsanlegg, turstier, boligområder og andre
tilbud som g jør det lettvint og attraktivt å bo i og å besøke Ørland.

Fotograf: RUA
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Tøffelavstand
Ørland kommune er en relativt kompakt
kommune. De fleste tettsteder i kommunen
har et basistilbud på handel og relativt kort
vei til et bredt handels- og tjenestetilbud.
Botilbudet omfatter alt fra landlige utsikts
tomter til leiligheter og sentrumsboliger
i urbane omgivelser med muligheter for
cappuccino, sushi, kino og gangavstand fra
puben.
Trondheim ligger kun en time unna med båt
og har flere avganger per dag. Kristiansund
og Hitra/Frøya er også destinasjoner på
samme hurtigbåttilbud. Orkland kommune
ligger rett over fjorden, kun 25 minutter
unna med ferge.
Flyselskapet AirLeap opererer Fosen-flyet
som har daglige avganger til Oslo. Møter
med bedrifter eller statlige representanter
kan enkelt g jøres på dagsturer til hovedsta
den.
Kommunen har et godt tilbud innen
shopping: klær, sportsutstyr, helse og
velvære, møbler, interiør, byggevarer,
bøker og elektronikk finnes i kommunens
tettsteder.
Se www.orland.no/shopping for en komplett
liste over tilbudene.
Det mangler heller ikke steder å kose seg
med et godt måltid og et glass vin. Kafeer,
bakeri, restauranter, puber og utesteder
finnes flere steder i kommunen.
Se www.orland.no/spisesteder

Fosens største kjøpesenter
Midt i hjertet av Brekstad finner du Libra Shopping, Fosens største kjøpesenter.
Libra Shopping er et nærsenter med hyggelig atmosfære og alt du trenger til
hverdagshandelen.
Du finner en blanding av unike, lokale nisjebutikker og større kjedebutikker på Libra
Shopping. Dette gir en hyggelig og god atmosfære – og selvfølgelig et godt utvalg.
I våre 22 butikker og serveringssteder får du du alt du trenger til matbordet, skole,
hjem og hage, ferie og fritid, klær, sko, tilbehør, og mye, mye mer.
Velkommen til en hyggelig handel!
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Ønsker man et aktivt
utendørsliv, så finner
man fort likesinnede
i Ørland.
Et fenomenalt godt tilrettelagt turstinettverk g jør at gapahuk
safari og gang- og sykkelturer i alle kategorier er i kort avstand
fra hjemmet. Mange av disse tilbyr spektakulær utsikt mot fjord,
åpent hav og skogkledde marker. Se www.orland.no/turloyper
Tilbudene er for mange til å beskrives her, men vi nevner at golf
er et populært tilbud i Ørland. Austrått Golfklubb har en 9 hulls
golfbane med utsikt til historiske Austråttborgen og Trondheims
fjorden. Du kan tjuvtrene innendørs utenom sesongen i golf
simulatoren i Ørland Sparebank Arena. Diskgolf har også tatt
av, og er en veldig populær kvelds- og helgeaktivitet på den
enestående banen ved Lerberen. Orienteringstilbudet er godt
utviklet: Bjugn IL har hele 204 poster fordelt på 22 turer.
Andre tilbud nevnes av plasshensyn kun stikkordmessig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Basketballhoops og -baner
Bocciabane
Brukshundklubb
Bueskyting
Båtklubber
Diskgolf (frisbee)
Dykkeklubb
Fotball
Flyklubb
Flyskole
Friidrett
Golf
Jeger- og fiskeforening

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysløyper
MC-klubber
Modellflyplass
Motocross
Kiting
Ridning og hestesport
Sandvolleyball
Skytebaner
Sykkelklubb
Tennisbane
Travklubber
Tuftepark
Turmarsj
Turorientering
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Lysløype

På Litj-Gjølga finner du det best utviklede skianlegget i kommunen, og det er et godt
utgangspunkt for turene i området. Området byr på skogvokste lier, med berg og myr
som slynger seg opp mot Vardeheia. Her har du også flott utsikt over store deler av
området. Ved Litj-Gjølga er det også gode parkeringsmuligheter, dersom du har behov
for det. For ei treningsøkt på mørke vinterkvelder ligger det ei 700 meter lang lysløype
(med snømaskin) ved Yrjarhytta sør for Rusasetfjellet.

Gapahuksafari

Ørland byr på et bredt spekter av naturopplevelser, og hvorfor ikke nyte dette
fra en gapahuk? Les mer om hvor du finner gapahuker i Ørland, her:
www.orland.no/turkart/gapahuker.html

Fugleliv

Fotograf: RUA

Tidevannlandskapet i Ørland er et av landets viktigste våtmarksområder. Ørland er et
naturlig stoppested før de fortsetter sin ferd videre – på jakt etter mat og hekkeplasser.
Området er internasjonalt betydningsfullt og populært innen fugleturisme.
Et nytt Besøkssenter Våtmark ligger i Ørland Kultursenter. www.orland.no/fugleliv

10

Kulturhistorie
Austrått

En europeisk kulturskatt og en perle i Ørland. Austråttborgen er åpen for
publikum om sommeren, da g jøres historien levende av dyktige guider.
På Austrått er det både en hyggelig kafé med kortreist mat og en egen
museumsbutikk: nkim.no/austratt

Fredsengelen i Vallersund

Fotograf: Tøfte

Fredsengelen i Vallersund er den eneste i Norge, og en av totalt 49 engler
plassert på ulike steder i verden. Engelen er laget av den svenske kunstneren
Lehna Edwall, og symboliserer fred og kjærlighet. Skulpturen er en del av
det verdensomspennende Unitehope-prosjektet, som har som mål å skape
grenseløs, forenende kjærlighet og gi lys og håp til menneskeheten. Engelen
står på Nesvarden sydøst for Vallersund gård.

Et av kommunens årlige høydepunkt er Kystkulturdagene i Lysøysund.
Kystkulturdagene har blitt arrangert hvert år siden 1985, og finner alltid
sted den første helga i august. Her samles både veteranbåtentusiaster,
dagens båtfolk og besøkende fra fjern og nær. Gjennom hele helga er
det aktiviteter og underholdning for både barn og voksne, et stort antall
markedsboder, levende musikk, regatta og friluftsgudstjeneste. Du kan
også bli med på båttur ut til Asenvågøy fyr, og se ikke bort fra at Hurtigruta
stikker innom. Har du besøkt Kystkulturdagene én gang, kommer du
g jerne ig jen!

Fotograf: RUA

Kystkulturdagan i Lysøysund

Mølnargården

Mølnargården drives av Bjugn Bygdatunlag, og er et bygdemuseum med
et bredt tilbud. På Mølnargården får du blant annet omvisning i historiske
utstillinger og samlinger, servering, kunstgalleri, grillplass i fjæra og utleie av
selskapslokaler. En flott plass for kurs og konferanser! Bygdatunet har faste
åpningstider medio juni–august, og ellers omvisning etter avtale. For mer
info, se www.molnargaarden.no

Uthaugsgården

Fotograf: RUA

Et autentisk gårdsanlegg og kulturhistorisk museum som viser en sammen
hengende utvikling g jennom 200 år. Gården ble bygd som sete av eieren av
Austrått i ca. 1740. Her finner du historiske temautstillinger i hovedhuset
og en restaurert renessansehage.
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Jernalder – Vikingtid

Dersom du er på sykkeltur i Ørland, vil du flere
steder møte på enorme gravhauger og røyser.
De rommer for lengst glemte høvdinger, og
markerer storgårder som en gang i tiden huset
mektige menn og kvinner. Arkeologiske funn
forteller oss at Ørland var et av Trøndelags
viktigste utfartssteder for vikingtokter – for
over tusen år siden.
Ønsker du å legge ut på en litt lengre tur,
anbefales det å legge reisen forbi Bjugn og til
Norges største kulturmiljø fra eldre jernalder,
ved fjorden Koet. Gravfeltet Valseidet mellom
fjordene Koet og Valsfjorden er i dag det mest
synlige. For om lag 2000 år siden var trolig
fjorden et hellig landskap for menneskene her.
Langs fjorden finner man nemlig mindre røyser
strødd på hvert eneste nes.

Sjøgata, Uthaug

Sjøgata finner du i det gamle havneområdet på
Uthaug, og gaten består av pittoreske fisker
hus fra midten av 1800-tallet. Familiene som
bodde her, hadde i hovedsak sin inntekt fra
sjøen, men de dyrket også poteter og annet på
små jordlapper. Til tross for praktisk beliggen
het med oversikt over båt og bruk, var det også
ulemper ved å bo her. Ved høy flo kunne sjøen
vaske bort jordsmonnet foran stuene.

Foto: Synnøve Holmen Kalvå

Det spesielle miljøet har i senere tid tiltrukket
seg mange kunstnere.
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Hyggelige
hotellopplevelser
Ørland byr på mange flotte overnattingssteder i hotell, g jestehus,
campingplasser, rorbuer, fyrtårn og Airbnb. Her kan du velge mellom
konferansehotell som Ørland Kysthotell og herskapelige Hovde Gård, Bjugn
Hotell i kommunens administrasjonssenter, koselige og litt annerledes
overnatting på Austrått Agroturisme og Skogan Vintage, til Ankeret Brygge
i spektakulære Lysøysundet.

For disse og mange flere overnattingstilbud se www.orland.no/overnatting

Vi ønsker velkommen til et av landets flotteste steder
for kurs og konferanse, bryllup, festmiddager, eventer og
julebord med overnatting i herskapelige rom.
Hovde Gård ligger sentralt og idyllisk til ytterst i Trondheimsfjorden. Lang kyststrekning, hemningsløs
natur, historiske og eventyrlige opplevelser er noe som venter deg.
Ønsker du å ta livet med ro anbefaler vi å prøve vår Spa- og velvære avdeling, eller nyte et glass vin
i vår nydelige hage. Valget er ditt, vi skreddersyr gjerne ditt arrangement!

Tlf: 72 51 59 00 • post@hovdegaard.no • www.hovdegaard.no

KOM OG OPPLEV

samtidig som du får en god natts
søvn og en nydelig frokost

Velkommen til unike opplevelser: Aktivitetsmeny med
historisk sus, bølger & hav, adrenalin-kick og konkurranser.
Besøk renessanseslottet Austråttborgen, det
røde, åttekantede Kjeungskjær fyr, handelsstedet
Uthaugsgården, Guldteigbrygga eller bare nyt sjøutsikten
fra hotellet.
Fasiliteter: Konferansefasiliteter med små og store saler,
selskapslokaler, bar og restaurant. Doble rom, twinrom
og suiter.

Tlf: 72 31 33 00 • post@kysthotell.no • www.kysthotell.no
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Bygge og bo
Ørland har et velfungerende boligtilbud, hvor både private og
kommunen tilbyr flotte boligtomter. Det er et godt tilbud på
alt fra leiligheter, rekkehus og eneboliger både tett på sentrum
i Brekstad og Bjugn for de som ønsker urbane kvaliteter, og i
mer landlig omgivelser for de som vil «flytte på landet».

Ny bydel av verneverdige hus

Mebostad boligfelt er kommunens nyeste boligfelt. Det ligger
vakkert og sentralt til innerst i Bjugnfjorden – ca. 1 km vest
for Bjugn sentrum. Boligfeltet ligger i et naturskjønt område
med stort utvalg av ulike tomter. Kontakt eiendomsutvikler på
eiendom@orland.kommune.no for mer informasjon.

Drømmehjemmet

Et stort antall historiske bygg planlegges flyttet til Brekstad
sentrum; så mange at det vil skape en landsby i en ny bydel ved
sjøfronten. Bebyggelsen vil danne et nytt og trivelig kulturmiljø
med grønne fellesarealer.

Private aktører tilbyr mange muligheter til å finne akkurat ditt
drømmehjem i Ørland. Leiligheter, rekkehus og eneboliger er
tilg jengelig fra FosenHus, Norbohus Systembygg, Rædergård
Entreprenør, Varmbohus og andre. På Brekstad reiser boligblokk
i åtte etasjer seg, mens mange andre spennende boligprosjekt er
allerede tilg jengelig og under planlegging.
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Vi jobber blant annet med fast eiendom, barnevern, barnefordeling, arv, erstatning,
strafferett og arbeidsrett. Vi bistår både bedrifter og private.
Vi har kontor i Ørland og i Åfjord kommune.

Lennart Soligard

Linn Sofie Gunnarsdatter

Stefan Helberg

post@spektor.no • Tlf. 921 21 122 • www.spektor.no
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Bo sentralt på Sjøsiden Hovde

KONTAKT OSS FOR AVTALE:
TORBJØRN IVERSEN • Tlf 915 85 682
torbjorn.iversen@nordbohus.no
PÅL INGE STENE • Tlf 947 97 381
pal.stene@nordbohus.no
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Ørland 2034
Bjugn og Ørland ble i 2020 slått sammen, og jobben med å forme
den nye kommunen startet umiddelbart. For å lage et slags kart til
hvordan det skal være å leve i Ørland i årene framover utarbeides
det en samfunnsplan.
– Samfunnsplanen er et helt sentralt verktøy i å forme den nye
kommunen og skape en felles identitet, sier samfunnsutvikler
Kristina Stendal Karlsen i Ørland kommune. Men for å få til det
har det vært viktig å involvere innbyggerne helt fra starten av.
De må ha mulighet til reell innflytelse på utviklingen av Ørland
samfunnet. For hvem andre enn innbyggerne kjenner sitt nærmiljø
og sin hverdag best? Dette er kjempeviktig kunnskap når man
jobber med samfunnsutvikling.

Ørland kommune for framtiden

– Jobben med å forme nye Ørland kommune har kommet godt i
gang, men det å skape en ny kommune med en samlet identitet er
ikke g jort i løpet av en dag. I Ørland kommune er det masse bra
– flott natur, levende grender og nabolag, i tillegg til by- og
sentrumsfunksjoner. Samfunnsutvikling handler mye om å
jobbe videre med de gode kvalitetene som allerede
finnes, avslutter Stendal Karlsen. Les mer på orland2034.no

I tillegg til innbyggernes innspill står bærekraft helt sentralt
når det g jelder utvikling av Ørland i årene framover. Ørlands-
politikerne har vært helt tydelige på at FNs bærekraftsmål skal
ligge til grunn for samfunnsutviklingen. Stendal Karlsen sier at det
er flott at bærekraft får så mye plass.
Bærekraft handler jo ikke bare om klima og miljø, men også om
økonomi og s amfunnsmessige forhold. Dette er viktige tema å ha
med seg når man planlegger .

FNs BÆREKRAFTSMÅL
UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

Folkehelsekoordinator, Anna S. Lyngstad til venstre.
Areal- og samfunnsplanlegger, Kristina Stendal Karlsen til høyre.
REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

ANSTENDIG ARBEI D
OG ØKONOMISK
VEKST

LIVET I
HAVET

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTU R

LIVET PÅ
LAND

MINDRE
ULIKHET

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON
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Et trygt sted
å vokse opp
Ørland kommune har investert tungt i barnehager og barne- og
ungdomsskoler. Tettstedene Bjugn og Brekstad har splitter nye
bygg med meget høy standard. Det er ingen venteliste i barne
hage også utenfor normalopptak. SFO er tilg jengelig for barn i
1.–4.-klasse. Fosen vgs har videregående opplæring i Studiespes,
Idrettsfag, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi,
Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag samt
Teknologi- og industrifag.
Rundt 500 elever nyter godt av et meget godt tilbud fra
Ørland Kulturskole innen fagene musikk, dans, drama/teater,
visuelle kunstfag, film/media, trening og skøyter. Kulturskolen
har i løpet av året flere opptredener og konserter til glede for
lokalsamfunnet.
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Aktiviteter
for liten og stor
Fotograf: RUA
Fotograf: RUA

Det finnes et stort antall utendørsaktiviteter i Ørland. I tillegg
finnes det et usedvanlig bredt tilbud på innendørsaktiviteter.
Mange av disse finner sted i flotte haller som Fosenhallen, en av
de få innendørs skøytebanene i Norge, Ørland Sparebank Arena
med 3 håndballflater og mange andre aktiviteter, Ørlandshallen,
en av de flotteste turnhallene i landet og Ørland Kultursenter
med kunstgalleri og topp moderne kinosal. Konserter, revy
forestillinger, foredrag og mye annet foregår i storstuene Bjugn
Kulturhus og Ørland Kultursenter. I tillegg til storhallene myldrer
det med innendørsaktiviteter i hele kommunen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketball
Brettspillklubb
Curling
Go-kart
Golfsimulator
4 håndballbaner
Husflidlag
Innebandy
Ishockey
Karate
Kino
Klatrehall
Kor
Lasertag
Lekeland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikkorps
Pistolbane
Ridehall
Skøyteløp
Spinninghall
Squashbaner
Svømmehaller
Terapibad
Treningssentre
Turnhall
Ungdomsklubber
Volleyball
VR-simulator
Yoga
Fotograf: Mari Lauvheim
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Graving • Transport • Veivedlikehold
Mårveien 5, 7160 Bjugn
Tlf. 908 87 445 • E-post: andreas@erklev.no

Kunnskap og service i tre generasjoner
Vår familiebedrift har ytt service på Fosen siden 1964.
Tilknyttet C-Optikk-kjeden tilbyr vi mange og tilpassete løsninger.
Linser over nett, i butikk eller abonnement. C-konto nedbetaling
uten rente ved kjøp av briller. Privilegium fordelsprogram ved behov
for flere brilleløsninger. Vi tilbyr også lavprisløsninger.

BREKSTAD Yrjartun, tlf 72 52 42 25 ÅFJORD Årnes Handel, tlf 72 53 11 09 • brekstad@skogstad-optikk.no www.skogstad-optikk.no

Liten plass i garasjen? Overfyllte boder?
Hildas vei 4, 7130 Brekstad • Tlf. 920 23 373
For bestilling: Tlf. 936 60 073 • E-post: post@oerlandminilager.no

www.oerlandminilager.no

Trenger du lagerplass i forbindelse med flytting?
Eller har du en bedrift som trenger lager til varelager, verktøy,
kontormøbler, arkiver? Vi leier også ut hengere.

ULLEBERG WOLD

Synsundersøkelse • Øyehelsediagnostikk/-bilder • Tørre øyne-konsultasjon
Kontaktlinser • Briller og solbriller • Kikkert og teleskop • Ur & Gull avd Åfjord
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SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive
selskap innen produksjon og foredling av laks, og vi er helt
i tet når fremtidens fiskeoppdrett skapes. Vår ledestjerne
er «Passion for Salmon» – det betyr masse lidenskap og
engasjement for laks, miljø, kunder og ikke minst kollegaer.
Vi er stadig på utkikk etter nye medarbeidere til ulike roller
i selskapet, og i Region Fosen og Namdalen innenfor
akvakultur, ulike tekniske/mekaniske fag og ledere.
Se våre ledige stillinger på www.salmar.no.

Industriveien 51, 7266 Kverva – Norway • Telefon: +47 72 44 79 00
E-mail: salmar@salmar.no • Web: www.salmar.no

Fiskeavfallet blir til
viktige råstoffer
Ingen ressurser kan gå til spille. ScanBio samler inn og
foredler avfallet fra oppdrett og fiskeindustrien.
Vi forvandler det til viktige råstoffer.
ScanBio har servicebåter i skytteltrafikk langs hele
den vakre kysten vår, og prosessanlegg
i Bjugn og Lysøysundet.
Les mer på:
www.ScanBio.com
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FOSENS LEDENDE
FERDIGBETONGPRODUSENT.
AS Uthaug Sementstøperi (UTSEM) driver med
produksjon av ferdigbetong og betongpumpetjenester
i Ørland kommune. Bedriften ble stiftet i 1954.

AS Uthaug
Sementstøperi

Rundøra 3, 7142 Uthaug • Tlf. 72 52 37 36 • E-post: post@utsem.no

TOTALLEVERANDØR AV ENERGI- OG ELEKTROTJENESTER

– Din strømleverandør på Fosen

www.fosenkraft.no

– Vår fagkunnskap, din trygghet

Vi tar bærekraft på alvor

Smerter i ledd og muskler?
Bestill time til undersøkelse og behandling

post@elektrofosen.no

Kiropraktor Liv Harbak
Bjugn: Emil Schanchesgate 6, 7160 Bjugn
Åfjord: Prestgårdshaugen 5, 7170 Åfjord
Tlf. 72 90 90 20
www.fosenkiro.no



Tlf. 458 39 999 • Fjæraveien 11, 7130 Brekstad

HOTELL /LEILIGHETER/ BÅTUTLEIE
Tlf. 906 06 900 • E-post: post@bakkan-wahl.no

reguleringsplan

avdeling fosen

nybygg

ombygg

meieriveien 5, 7130 brekstad

Bjugnveien 375, 7160 Bjugn
E-post: per@byggteamfosen.no • Tlf. 926 54 330

tilbygg

interiør

+47 417 93 000

ansvarlig søker

asas@as-as.no

www.as-as.no

Vi tilbyr trafikkopplæring over hele Fosen og vi har avdelinger
på Brekstad, Bjugn, Rissa, Åfjord og Frøya/Hitra.
Se vår hjemmeside: www.fosen-trafikkskole.no for mer info.

Tlf 40 49 11 11

VI HAR DET MESTE – FOR DE FLESTE

Tverrveien 15, 7130 Brekstad
Rådhusveien 20, 7100 Rissa
Tlf. 73 85 90 80 • www.leirabil.no

Yrjars gate 7, 7130 Brekstad
Tlf.: 48 88 62 35
E-post: post@sparetorget.no
Web: www.sparetorget.no

Kjære Toyota-eiere på Fosen!

VI GJØR DET MESTE
FOR DE FLESTE
privat og bedrift
Renhold
Hjemmetjenester
Trefelling & Stubbefresing
Vaktmestertjenester

Har du vært uheldig å få en skade
på bilen din? Knust frontrute?

Ørland Bil er godkjent Toyotaverksted.
6, 7130 Brekstad
Vi tilbyr alt fra service og vedlikehold til skade-Rådhusgata
og lakkTlf. 913 14 040
E-post: orland@bygdeservice.no
reparasjoner på din bil – uansett merke!
orland-bjugn.bygdeservice.no

&

Bestill time hos oss så hjelper vi deg med ditt problem på din bil.

Kjære Toyota-eiere på Fosen!

Har du vært uheldig å få en skade på bilen din?
Knust frontrute?

Ørland Bil er godkjent Toyotaverksted.
Vi tilbyr alt fra service og vedlikehold til skade- og lakkreparasjoner
på din bil – uansett merke!
Bestill time hos oss så hjelper vi deg med ditt problem på din bil.

ØRLAND BIL A/S

SERVICEVERKSTED ALLE MERKER

Gamle fjæravei 21, 7130 Brekstad • tlf: 72 52 27 50

Åpningstider: Man-fre 07.30-16.00
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DITT BILVERKSTED

Takk til våre
samarbeidspartnere
Opphaug natur og gårdsbarnehage
Opphaug natur og gårdsbarnehage
Fru Ingersvei 433, 7140 Opphaug • Tlf. 922 67 749
Fru Ingersvei
7140 Opphaug • Tlf. 922 67 749
E-post:433,
opphaug@laringsverkstedet.no
E-post: opphaug@laringsverkstedet.no
www.laringsverkstedet.no

www.laringsverkstedet.no

E

Spør oss:
Telefon: 72 51 40 00
E-post: postmottak@orland.kommune.no
Nettside: www.orland.kommune.no

Spør oss på nett: Bruk vår side på Facebook.
Du kan sende post sikkert til
Ørland kommune via eDialog.

Postadresse:

Ørland kommune
Postboks 43
7159 Bjugn

Besøksadresse:

Ørland rådhus, Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn

