Vår visjon er:

AKTIV &
ATTRAKTIV

VELKOMMEN TIL SKAUN
Skaun er en attraktiv kommune enten du
liker sjø og skog, eller setter pris på kort vei
til et pulserende byliv. Vi har begge deler!
Idyllisk plassert ved Trondheimsfjorden,
kort avstand til Trøndelags hovedstad og
bare 10 minutter til Orkanger finner du
Skaun med sine 8400 innbyggere.
Skaun grenser til kommunene Orkland,
Melhus og Trondheim, og har gode

kollektivforbindelser både innad i kommunen og til omkringliggende naboer.
Tettstedene Buvika, Børsa, Viggja og
Venn bærer preg av vekst og utvikling de
seneste årene, og rommer flere flotte skoler,
nybygde barnehager, kulturhus og idrettshaller. I tillegg finner du friluftsområder,
turstier og fiskevann, historiske arnesteder
og muligheter for flotte naturopplevelser.

Skaun er en tradisjonell landbrukskommune, og har de siste årene vært
den kommunen i Norge med størst
befolkningsvekst! Dette har ført til en fin
utvikling i antallet små og store virksomheter i kommunen, i tillegg til at mange av
våre innbyggere dagpendler til Trondheim
eller andre nærliggende arbeidsplasser.

Vedlikeholdsfri kledning til bolig - tømrertjenester

www.fasadekledning.no • Tlf. 952 26 576
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Alt innen betongarbeider Tlf. 923 49 299 / 932 85 648

HARALD BJØRGUM TRANSPORT
GRUS OG MASSETRANSPORT
7357 Skaun
Telefon: 72 8646 22
Mobil: 917 60 532

Maler Dahl AS
– med respekt for faget
Vi utfører alt av
malerarbeid.
Maling • Tapet • Gulv
www.malerdahl.no
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LEV LIVET I SKAUN
Det skal være godt å bo og leve i Skaun,
og dette legger vi til rette for. Kommunen
har flere barnehager, oppvekstsentre og
skoler, i tillegg til voksenopplæring og
kulturskole. Vi har også haller og baner
som kan brukes til idrett eller annen
aktivitet. Skaun folkebibliotek har bøker
til liten og stor, og Frivilligsentralen mobiliserer innbyggerne til å engasjere seg for
hverandre.
Skaun har flere tettsteder; Børsa, Buvika og
Viggja ligger i hver sin vik langs fjorden,
og tettstedene Venn og Eggkleiva ligger
en kort kjøretur unna. Fylkesveg 800
forbinder Børsa, Buvika og Viggja, og
utbyggingen av E39 har gjort det gunstig
å bosette seg her for pendlere.

Rogn er vår
kommuneblomst
– Når blomen drys
i li av hegg og raun,
då er det fagert
her i gamle Skaun!

BØRSA
Administrasjonssenteret i Skaun ligger i
Børsa, med kort vei til de andre tettstedene. Kommunens ungdomsskole ligger i
sentrum av Børsa, under samme tak som
Børshallen og Bautaen kulturhus, som
har bibliotek, frivilligsentral og ungdomsklubb. Vi har også barneskole med den
allsidige Rossvoll flerbrukshall. Fra Børsa
er det kort vei til flere fine turstier, bade
plasser og småbåthavn, i tillegg til den
gamle trehusbebyggelsen på Børsøra ved
Børselvas utløp.
BUVIKA
Med sine litt over 3000 innbyggere er
Buvika det største tettstedet i Skaun.
Her er det barneskole og barnehager.
Det er gode muligheter for å ha ei aktiv
fritid, med Skaunhallen, kunstgressbane
og gressbane, samt elvepromenaden og

pilegrimsleia som går igjennom Buvik
sentrum. Vi har tilgang til fine friluftsområder, som Ølsholmskjæret og Saltnesstranda.
VIGGJA
Det er lett tilgjengelig å komme til Viggja
med buss langs den gamle fylkesvegen
og her er det omtrent 360 innbyggere.
Tettstedet har oppvekstsenter, flotte badeog naturområder, Tråsavika camping og
er kjent for sin gode potet. Det idylliske
Grønnlandsskjæret med sandstrand og
stupetårn er en favoritt hos både Skauninger
og Orklendinger.
EGGKLEIVA
Ved innsjøen Laugen ligger Eggkleiva
som er et av de fineste fiskevannene og
turområdene i kommunen.
Litt lenger sør finner vi VENN.
Venn har et lite sentrum omgitt av frodig
jordbrukslandskap med omsorgsboliger,
oppvekstsenter, kort vei til nærbutikk, og
de historiske stedene Skaun kirke, ruinene
på Husaby og Skaun bygdemuseum

Trondheim
Orkanger
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AKTIV FRITID
Det finnes et bredt spekter av fritidstilbud
for barn og voksne i Skaun kommune, mye
takket være en aktiv og engasjert frivilligsektor, og kommunens satsing på kultur og
fritid. Rundt omkring i kommunen finnes
dessuten flere små lag og organisasjoner
som mobiliserer lokalsamfunnet til å gjøre
en felles innsats og bruke fritiden på noe
artig og givende i sitt eget nærområde.
IDRETT
Kommunen har flere små og store og
idrettslag som tilbyr alt fra tradisjonelle
idretter som fotball, friidrett og ski, til mer
nyetablerte idretter, som boksing, volleyball
og E-sport. Hovedmålgruppa er barn og
unge, men flere av lagene har egne treningstilbud for voksne. I tillegg finnes det egne
tilbud for pensjonister i kommunen, som
Seniordans og treningsprogrammet Sterk
og stødig.
KULTUR OG FRITID
Kulturskolen gir alle sjansen til å få en
meningsfull fritidsaktivitet til glede for både

deg selv og andre. Vi har tilbud i dans og
drama, visuelle kunstfag, vokal- og instrumentalopplæring, i tillegg til inspirerende
musikkleik for barn. Det finnes dessuten
barne- og ungdomskorps, og man kan spille
med spellemannslaget Laust og Fast.
UKM
Ung kultur møtes skaper engasjement av og
med og for ungdom i Skaun. Det gjennomføres årlig ei lokal kulturmønstring
hvor talentfull ungdom får utfolde seg.
FESTIVALER OG KULTURTILBUD
I Skaun er det gode muligheter for de som
ønsker å berike livet sitt med kultur- og
friluftsliv. Dette skaper et friskt mangfold
i kommunen. Bautaen kulturhus tar imot
turnerende teaterstykker og konserter,
og Øysteinsalen er en moderne kultursal
med 220 seter, som er arena for kulturdager
og kino.
FLØTTARDAG
Historisk sett var det satt av en dag i året

da husmannsfolket kunne flytte fra ett
tjenestested til et annet - fløttardag!
I moderne tid bruker vi i Skaun dagen på
å styrke informasjon og integreringen av de
nye innbyggerne.
VINTERKULTURUKA
Hvert år arrangeres Skauns store vinterfest.
Lag, organisasjoner og andre deltar i en
massiv dugnad som fyller ei hel uke med
arrangement, aktiviteter og fest. Kulturuka
har som mål å styrke og synliggjøre lokal
kultur, fritid og kunst, og presentere unike
opplevelser.
KRISTIN PÅ HUSABY
På sommeren arrangeres Kristin på
Husaby; kulturfestival og middelaldermarked som er oppkalt etter romanskikkelsen Kristin Lavransdatter fra Sigrid
Undsets forfatterskap. Festivalen presenterer historie og kulturarv, og tilbyr et
variert program med litteraturformidling,
foredrag, barneforestillinger, konserter og
utstillinger.
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Les mer på:
www.skaun.
kommune.no

Nybygg • Tilbygg
Tak • Rehabilitering
Buvikåsvegen 501 • Tlf. 934 61 132
E-post: prsnekkern@gmail.com
www.prsnekkern.no
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Turtips finner
du på telltur.no
og «på tur i Skaun»
som ligger gratis på
www.skaun.
kommune.no

PÅ TUR I SKAUN
Frisk luft, mosjon og opplevelser – du har
mange gode grunner til å komme deg ut
på tur i Skaun. Det tilrettelegges for at
du skal få en fin tur sommer som vinter,
med engasjerte ildsjeler som merker stier,
kjører opp løyper og brøyter skøytebaner
på våre mange innsjøer. Et mål for turen
kan dessuten være et av Skauns mange
historiske steder og kulturminner.
SKAUN KIRKE
Skaun kirke er ei flott steinkirke fra omkring
år 1180 som ligger omgitt av et vakkert
kulturlandskap på Venn. Byggingen av kirka
vet vi lite om, men vi antar det var steinhuggere fra Nidarosdomen som også jobbet
med å bygge Skaun kirke. Det godt bevarte
alterfrontalet fra 1200-tallet avbilder jomfru
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Maria, og er det eneste i Norge som fortsatt
står på sitt opprinnelsessted.
BAUTASTEINENE I BØRSA
På Naustan i Børsa står fire bautasteiner,
som også er avbildet i vårt kommune
våpen. Bautasteinenes historie er usikker,
men de har trolig sammenheng med et
større gravfelt fra perioden tidlig middel
alder. I folketrua er det en oppfatning
av at steinene skal ha vært brukt som
båtfester for Einar Tambarskjelve da han
la til land i Børsa.
MINNESTEINEN PÅ VIGGJA
Få meter fra bussholdeplassen i sentrum
av Viggja, finner du bautasteinen reist til
minne om slaget på Vigg i år 1095. Den

forteller om 30 menn fra Vigg, som falt
under slaget på Stiklestad og om Sigurd
Ullstreng som grunnla Nidarholm,
klosteret på Munkholmen.
HUSABY
På Husaby finner du et gårdsanlegg med
gamle ruiner, hvor man kan se omrisset
av ei kirke fra middelalderen. I nærheten
er det reist en bauta til minne om Einar
Tambarskjelve, som bodde i området.
Husaby var tidligere det største godset
som erkebispen hadde i Skaun, og rike
gravfunn tyder på at gården har vært
sete for storfolk og høvdinger helt siden
vikingetida. Husaby er nok mest kjent
fra Sigrid Undsets roman om Kristin
Lavransdatter.

Tlf. 74 21 31 00 • E-post: post@statskog.no
www.statskog.no
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PILEGRIMSLEDEN
Pilegrimsleia i Skaun er en eldgammel
ferdselsveg som er en del av den 643
kilometer lange vandreruta mellom Oslo
og Trondheim. 26 av disse rutene går
gjennom Skaun, på Gudbrandsdalsleia,
som er den mest trafikkerte leien på veien
mot Nidaros. Den krysser kommunen fra
sørvest til nordøst, og følger et idyllisk
vegfar hvor man kan gå innom flere av
Skauns kulturminner.

FOTO: SIGNE KARMHUS

Du kan gå både hele og deler av ruta,
gjerne med rastepauser eller overnatting
på veien.

10

Finn kart
og turtips på:
www.pilegrimsleden.no

Totalentreprenør innen
grunn-og tømrerarbeid
Vi tilbyr det meste innenfor bygg og anlegg der vi
bistår fra planlegging og kartlegging av kundens
ønsker og behov, byggesak og til
nøkkelferdig produkt.

UNIKE KULTUROPPLEVELSER

Vi koordinerer hele byggeprosessen med
underentreprenører for å levere et ferdig produkt
med kvalitet i alle ledd.
Våre tømrere er selvstendige og detaljbevisst så vi
kan skreddersy ett design som passer hver
enkelt kunde.
Opplev fortida
Lev i nåtida
Drøm om framtida

Ønsker dere å utføre jobben selv, helt eller delvis,
kan en av våre byggmestere hjelpe dere med
planlegging, detaljer og oppfølging underveis i
prosjektet, alt etter behov.
Vi kan hjelpe med å sette opp
vedlikeholdsplan av ditt hus/leilighet.
Vi utfører også prosjekter som • Betongskjæring
Trefelling/stubbfres • Maskinutleie

www.mist.no

Foto: Klipp og Lim

Ring oss for en hyggelig prat om dere trenger
hjelp med noe.

Rindal skimuseum

Melbyvegen 840, 7357 Skaun
E-post: post@eokbygg.com
Byggmester Ola Krogset: 993 65 628
Byggsak/Grunnarbeider Einar Krogset: 913 29 635
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Postboks 74, 7358 Børsa
Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
www.skaun.kommune.no

