
 

 

Nyhetsbrev til alle ansatte 

Velkommen på tur! 
 

Fra 1.januar 2020 er vi innbyggere i en ny kommune – Orkland. Det innebærer noen endringer, men 

også at mye blir som det har vært. Det gjelder ikke minst den flotte naturen vi har rundt oss, som gir 

oss unike muligheter for opplevelser, rekreasjon og utfoldelse. Naturen vil fortsatt ligge der, slik den 

har gjort i tusener av år. 
 

For å markere nettopp det, vise at vi setter pris på den og for å gjøre oss mer kjent innenfor ny 

kommunegrense, inviterer vi alle ansatte og innbyggere til å være med på fire toppturer høsten 

2018. Det er valgt ut flotte turmål som er godt kjent i de fire kommunene som slår seg sammen. 
 

Vi har skaffet oss lokale turguider, eller veivisere som vi har valgt å kalle dem, til å lede an på turene. 

De vil fortelle litt om turmålet og krydre med historier fra området. 
 

Første tur arrangeres søndag 19.august i Agdenes kommune. Vi skal besøke Hestgrovheia, som med 

sine 656 meter over havet er kommunens høyeste punkt. 
 

Lengde  Ca. 7,3 km tur/retur 

Varighet 2 timer, 30 minutter 

Gradering Middels, passer for barn (ref ut.no) 
 

Slik finner du veien: 

Ta av fra Fylkesvei 710 i Lensvika ved skilting mot Landrø og følg bomveien innover Solemsdalen. 

Avkjørselen vil også bli merket med Orkland-flagg. Du kan betale med kontanter eller med Vipps ved 

bommen. Veien kan periodevis være i litt dårlig forfatning så kjør forsiktig. Parkering langs veien. Det 

anbefales ikke å kjøre helt opp til steinbruddet med vanlig bil. 
 

Vi møtes i steinbruddet kl. 11.00 for felles avmarsj. 
 

De neste turene vil bli arrangert som følger: 

Resfjellet i Meldal kommune, søndag 9.september 

Omnfjellvarden i Orkdal kommune, søndag 30.september 

Krokstadfjellet i Snillfjord kommune, søndag 14. oktober 
 

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om disse turene per e-post. 
 

Ta med familien ut på tur, bli kjent med nye turmål og knytt nye kontakter! 
 

 

Med hilsen 

Ingvill Kvernmo 

Prosjektleder/Rådmann 


