09:00 Støy og fritidsboliger:- Kommunen er enig med Støygruppa

 PLUSS

Tips oss



Hei,

Les eAvis

Meny



FRONTPAGE / NYHETER / Mer info til turistene

Næringssjef Arne Martin Solli, vil vise turistene alle Ørlands attraksjoner. Foto: Arkivfot

Mer info til turistene
Ørland kommune lanserer i disse dager et utvidet kart over tilbudene
som ﬁnnes i kommunen.
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Ørland kommune lanserer i disse dager et utvidet kart over tilbudene som
ﬁnnes i kommunen.

Stort mangfold
-Vi vil ha frem mangfoldet, forteller Arne Martin Solli, som er næringssjef i
kommunen. -Til å være en såpass liten kommune, har Ørland er usedvanlig
bredt tilbud, mener han, og sikter da både til historie-, kultur- og
naturopplevelser som ﬁnnes i Ørland.
Man har tidligere hatt et kart i A4-format, men nå kommer det i oppgradert
form i A2-størrelse.

En lang historie
I tillegg til bilder og symboler som illustrerer hvilke turmuligheter,
aktivitetstilbud, spisesteder og lignende som ﬁnnes, vil kartet inneholde
tidslinjer over den mer enn titusenårige historien til Ørland, helt tilbake fra
den tiden da mye av området lå under vann.
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- Kommunen er enig
med Støygruppa
Nye ferjekaier til 118
millioner
Alta-ﬁrmaet HAK skal bygge de
nye ferjekaiene på Flakk og i Rørvika.

Gravhaugene er også noe Solli trekker frem som spesielt. -Viklemshaugen på
Ørlandet er større enn både Oseberghaugen og Gokstadhaugen, forteller
Solli. -Opphaugen var en av Norges største gravhauger frem til 1880-åra, da
de begynte å bruke den som sandtak.

LES MER

Ørland+Bjugn:

«Hva skal barnet
hete?»

Kartet vil være tilgjengelig blant annet på turistkontoret på kultursenteret.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Tar sjansen på ny
festival neste år
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