
DEN GYLDNE OMVEI
INDERØY

2022



2

Lokalt
Go Mat 



3

Lokalt
Go Mat 



Velkommen til DEN GYLDNE OMVEI

I over 20 år har vi samarbeidet her 
på Inderøy for å skape flotte 
opplevelser til både besøkende og 
fastboende.  
      

Inderøy turistkontor:
Sommeråpent: 20. juni - 20. august 
Tlf: 948 00 595

For overnatting, guiding og 
opplevelsespakker – kontakt:
Innherred turistkontor
www.visitinnherred.com 
Tlf: 74 40 17 16

Her kan du:
•  Oppsøke håndverkeren i sitt verksted 
•  Besøke galleri, kunstverksted og skulpturpark
•  Oppleve nærheten til fjorden med båt og til fots 
•  Sykle eller gå langs flere av våre kulturstier 
•  Sove godt i makeløse og usedvanlige omgivelser
•  Besøke gårdsmatprodusenten i tunet 
•  Handle prisbelønt lokalmat
•  Nyte god mat og drikke 
•  Lytt til, og la deg berike av historiene 
•  Flytte og bo resten av livet 

- du kan kjøre E6 rett fram, og gå glipp av et eventyr ...
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Store grupper må avtale besøk på 
forhånd med den enkelte bedrift. 

På side 16 finner du tips om hvordan 
du kan reise til og langs Den Gyldne 
Omvei med tog, sykkel, bil eller båt.   

kom inn i husa
smak på godbitane
høyr om historia

kjenn på kyrkjeveggen
sjå fargane

sans kunsten
fisk på fjorden
møt menneska

kvil i tunet
lev i landskapet
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God Mat Lokalt  
Butikk med lokalprodusert mat og drikke fra Trøndelag. 
Ligger rett ved E6 på Røra der Den Gyldne Omvei starter. 
Varer fra over 70 produsenter av kjøtt, urter, brød, bakevarer, 
melk, øl, ost, marmelader, kaffe, honning, is, sjokolade, 
kombucha, olivenolje og sesongens bær, frukt og grønnsaker. 

Local food store
Here you will find an excellent selection of local specialties 
from near-by manufacturers. Meat, bread, milk, vegetables, 
herbs, honey, chocolate, eggs, coffee, cheese, marmalade, 
kombucha, beer, ice cream, olive oil etc. You find us right next 
to the motorway E6, at the beginning of The Golden Road.

Helårsåpent
man - søn: 10–18

www.godmatlokalt.no             •              973 36 898 
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Adresse: Røravegen 591 

OPPLEVELSER LANGS
DEN GYLDNE OMVEI

DEN GYLDNE BUSSRUTE

SCAN
QR-KODE
eller les mer på
www.dgo.no



Fjordturer  
Opplev den unike tidevannsstrømmen og det vakre 
Inderøylandskapet fra sjøen. MS Innherred har turer fra 
Straumen og andre havner i Inderøy. Se vår hjemmeside 
for åpne turer og påmelding. Båten kan også leies på 
timebasis og har plass til 12 passasjerer. Servering på 
bestilling med alle rettigheter.

Fjord Safari 
Experience the beautiful scenery of Inderøy from the sea 
side. MS Innherred has its homeport at Straumen.  See our 
web site for Safari schedule and booking. The boat can be 
rented on an hourly basis and holds 12 passengers. Food 
and beverage can be arranged upon request.

Helårsåpent
www.fjordturer.no                  •             906 46 248 

SAGA senter for fotografi
Badehotell - galleri - workshops
Velkommen til vårt kreative senter på Inderøy. Her kan du 
overnatte i lyse fine rom, våkne opp til duften av ferskt brød, 
og nyte flott fotokunst i vårt galleri. Start dagen med et frisk 
bad i Borgenfjorden, eller slapp av på vår private badebrygge. 
Avslutt gjerne dagen i SAGA SAUNA. Vi ligger et steinkast 
fra Straumen sentrum, populær fiskeplass og Sundsand 
badestrand. Vi har 5 hotellrom. Familie/enkelt/dobbeltrom. 

Nestled in a quiet bay, close to the center of Straumen you will 
find SAGA. A state of the art creative center with an art gallery, 
photo studio, a workshop center and a small hotel, with a 
private swimming dock and sauna. Open all year round. 

Galleri: Sommerutstilling: 16. juni - 21. aug: 12–17 (man stengt) 
Workshop: se timeplan på www.nordphotography.com
Helårsåpent på bestilling: hotell m/frokost. Kurs, konferanse 
og selskapslokaler med servering. Alle rettigheter. Sauna.     
www.sagainderoy.com              •              954 76 966   
Adresse: Sundsøya 11   
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Galleri Mitsel

April:                lør: 11–16
Mai:                ons-lør: 11–16
Sommer galleri: 1. juni - 11. sept: man-lør 10–17, søn 11–15
Julebutikk:          9. nov - 21. des: ons-lør 11–16

Workshop and shop in one of the oldest houses in Straumen. 
Welcome to our store with unique products of glass, ceramic, 
hand dyed yarn and paintings.

www.mitsel.no                      •                      957 80 584

I et av de eldste husa i Straumen sentrum lages og selges 
glasskunst, keramikk, og akvareller. Her er dere 
velkommen inn i en butikk fylt av det unike, enten 
til deg selv eller til gaver.

Nils Aas Kunstverksted
Nils Aas, en av Norges fremste billedhoggere, vokste opp på 
Straumen. Nils Aas Kunstverksted viser en permanent utstilling 
med sentrale verk av Nils Aas og skiftende utstillinger av samtids-
kunst. Kunstverkstedet huser i tillegg en kunstbutikk og et åpent 
verksted for barn og voksne. Kontakt oss for omvisning ved 
Kunstverkstedet og i Muustrøparken - skulpturpark

Helårsåpent:      ons-søn: 12–16. Januar stengt.  
Sommeråpent: 18. juni - 14. aug: Alle dager 10–16

Nils Aas, one of Norway’s greatest sculptors, grew up at 
Straumen in Inderøy. Nils Aas Art Workshop is a museum 
and a contemporary art gallery, which also includes a 
workshop and art shop. Please contact us for guided visits 
at the museum and Muustrøparken. 

www.nilsaas.no                       •                    74 15 52 12
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Adresse: Nergata 12 

Adresse: Marenbakken 1 
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Kjerringa me’ Straumen 
Midt i hjertet av Straumen ligger Klokkarstu fra 1755. 
Vi har søte smaker og lunsjretter. Med nostalgisk stemning og 
en koselig hage finner du en bruktbutikk utenom det vanlige. 
Øl og vin servering. Reis i tiden og nyt øyeblikket ...

Muustrøparken - skulpturpark  
Langs stier og ved sitteplasser i parken finner du 11 
skulpturer av Nils Aas på begge sider av Granaelva. 
Til skulpturen Flyndre er det knyttet en lydinstallasjon med 
samme tittel. Lydverket er komponert av Øyvind Brandtsegg. 
Musikken påvirkes av flo og fjære, årstid, lys og temperatur.

For omvisning kontakt:  
Nils Aas Kunstverksted
74 15 52 12
www.nilsaas.no 

Muustrøparken, a small park where art and nature interact. 
Along the path by the stream you will find 11 sculptures 
made by the sculptor Nils Aas. The sculpture Flounder has 
its own interactive music which changes along with the 
tide and the seasons. 

www.flyndresang.no              •               74 15 52 12
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Adresse: Øvergata 18
«Klokkarstu» – an old charming log house from 1755 in the heart 
of Straumen. We, «Kjerringan» – the housewife’s, invite you for a 
cup of kettle boiled coffee and other beverages. We serve lunch 
and sweet dishes made of local ingredients. Our cozy and 
nostalgic environment is also a thrift store. Welcome!

Vintergleder:     12. jan  - 30. april:     se FB for åpningstider
Vårgleder:               4. mai - 19. juni:      ons-lør 10–16
Sommergleder: 21. juni - 21. aug:     t i r - lør 10–17        Søn 11–17
Høstgleder:         24. aug - 4. sept:      ons-lør 10–16        Søn 11–16
                 7. sept - 22. okt:      ons-lør 10–16 
Førjulsgleder:    29. okt - 26. nov:       ons-lør 10–16
               30. nov - 22. des:       ons-lør 10–16        Søn 11–16 
Utvidet åpningstid: se FB
www.kjerringamestraumen.no                     •                     413 87 760
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Inderøy Slakteri AS
En tradisjonsrik familiebedrift med over 80 års drift 
innen kjøttbransjen. Våre mest profilerte produkter er 
Inderøysodd, kjøttboller, farse og spekepølser, 
nisjeprodukter som er utviklet og videreført ut fra gamle, 
tradisjonsrike oppskrifter. Slakteriets butikk er åpent 
gjennom hele året og har et rikt utvalg av egenproduserte 
kjøttvarer, spekepølser og tilbehør. 

Helårsåpent: man-ons: 10–16, tor-fre: 10–17, lør: 10–14

 “Inderøy Slakteri” is a family owned company with more than 
80 years of experience within the abattoir industry. Our most 
well-known products are niche meat products that are developed 
and maintained from old, traditional recipes. Our shop is open 
throughout the year. Here you can buy our specialities, including 
cured meats, the traditional Inderøysodd and side dishes.

www.inderoysodd.no              •             74 15 60 00

Marens Bakeri og Jostu  

Welcome to Meieribakken 4. Here you will find ‘Jostu’ – a 
shop with handcraft, design and gifts. 
Maren’s Bakery and café with lunch dishes, cake and bread. 

Helårsåpent
man - lør:   10–16
Sommeråpent man - søn:     10–17
For mer info: www.vidu.no                •               982 68 115  
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Adresse: Meieribakken 4 

Adresse: Meieribakken 4 

Ligger midt i hjertet av gamle Straumen.

Jostu; fargerik gave- og interiørbutikk med eget lysverksted. 
Klær, design, håndverk, håndverk, leker og mye mer. 

Marens Bakeri; lokalt håndverksbakeri med egen glutenfri 
avdeling som serverer lunsjretter med lokale råvarer og 
nykvernet kaffe. Herlige brød og kaker som smaker. 
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Primstaven bok & antikvariat  
Bokhandel • antikvariat • livescene
Velkommen inn i vårt spennende bokunivers av nye og 
gamle bokskatter! I vår innholdsrike butikk vil du også 
finne LP-plater, blankbooks, krystaller og gaveartikler. 

Helårsåpent
man - lør: 10–18

www.primstaven.net  •  915 10 663 •  926 44 653

Welcome to a tour into our world of books! We can offer an 
exciting selection of new and antique books. A book gives  
great pleasure,  find a treasure and keep it forever.  Also vinyl 
records, posters, notebooks, crystals, gifts etc. We also 
arrange concerts and lectures.  

Bunadsaum AS
Nord-Trønderbunad, Norsk Fjellbygdbunad, Kvardagsbunad 
fra Nord-Trøndelag og mannsbunad fra Namdalen. 
Produseres i sin helhet i Norge, og det meste på Inderøy, 
og sys etter personlige mål. Omgjøring og restaurering, 
utleie og alt av bunadstilbehør.

Helårsåpent
man: 8–18, tir - fre: 8–16, lør etter avtale
20. juni - 20. aug: man - fre 8–16, lør stengt

“Bunadsaum” is a family owned company that has been 
manufacturing the regional folklore costume of 
Nord-Trøndelag since 1938. Welcome to visit our exhibition.

www.bunadsaum.no                •              74 15 30 23
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Adresse: Helgesenbakken 3

Adresse: Sundfærveien 12  
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Gangstad Gårdsysteri 
Her lages prisbelønt ost og iskrem av gårdens ferske 
kumelk. Gårdsbutikk med stort utvalg. Om sommeren 
kan du nyte en kopp kaffe og gårdsis i tunet. 
Store grupper bes avtale på forhånd.

Helårsåpent
man, tirs, ons, fre: 9–15,  tors: 9–16
Stengt lør, søn og helligdager. Utvides før jul.
Når vi har stengt kan du handle hos God Mat Lokalt på Røra. 
Eller se: www.ysteri.no/utsalgssteder 

“Gangstad Gårdsysteri”, well known for its award winning 
cheese and ice-cream, made of the farm´s fresh cow milk. 
The farm shop offers a variety of locally manufactured food. 
You can enjoy a cup of coffee and ice cream in the farm yard. 
Welcome to taste our dairy products!

www.ysteri.no                       •                     74 15 64 45

Gulburet
Gårdsbutikk og lunsjkafe med smakfullt utvalg av egne 
og andres produkter. Servering fra gårdens bakeri og 
bryggeri. Galleri, historie, kultursti, sykkelturer. Åpent 
hele året for feiringer/møter/kurs i Smia, Bestemorstua 
og Låven. Alle rettigheter. 
Helårsåpent
10. mars - 29. mai:   tor - fre    11–17, lør 11–16
30. mai   - 10. sept:  man - fre 11–17, lør 11–16. Søn stengt 
15. sept  - 23. des:   tor - fre     11–17, lør 11–16
Desember, åpent søndager:  11–16 i tillegg 
www.gulburet.no                  •                    977 39 502

“Gulburet” is a farm shop and cafe at Verdal Østre. Here you 
can come close to the animals and relax in an original farm 
country court yard. The traditional building “bur” was originally 
used for food storage. Today “Gulburet” is as a farm shop 
filled with lots of locally manufactured food and craft.  

12
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Adresse: Sandvollanvegen 391 

Adresse: Nessetvegen 11
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Kjerknesvågen Kai 
Kiosk, gjestebrygge, båtslipp og sanitæranlegg m.m. åpent 
i sommersesong. Noen oppstillingsplasser for bobil og
campingvogn. Møte-selskapslokale til leie. Jekta Pauline 
har hjemmehavn her. Båttreff første helg i juli.

Kjerknesvågen quay
Enjoy the silence of the still water, an authentic maritime 
environment, or simply a beautiful view of the surrounding 
landscape! The facilities cater for most needs: quay, shop, 
kiosk, café, bathing and of course, pleasant and hospitable 
company. We also operate a camping site for overnight stays 
and you will also find a supermarket nearby.

Åpningstider kiosk 
1. mai  - 25. sept:   helge- og helligdager 11–18
21. juni - 12. aug:  tirs - fre 13–18 (man stengt)
Utenom sesong:   Kiosken er stengt, åpent kaiområde og 
mulighet for leie av lokaler.  
www.kjerknesvaagkai.no          •          913 64 286

Hustad kyrkje
Ved Den Gyldne Omvei ligg 2 mellomalderkyrkjer. Eigar 
er Fortidsminneforeininga. Nesten gøymd av mektige 
tre finn du Hustad kyrkje, bygd på 1100-talet. Takka vera 
få endringar framstår bygningen som svært autentisk. 
Sjå òg på det særmerkte gjerdet; ”kjerkplanken”, kring 
kyrkjegarden. 

Åpen kirke søndager i juni, juli, august: 13–16 
inderoy@fortidsminneforeningen.no
www.fortidsminneforeningen.no 

Almost hidden by tall trees you will find Hustad church, built 
in the 12th century. Due to few changes in the past, the 
building has kept much of its authenticity. 
For guided tours, contact Sissel Nordum: 906 44 139

For omvisning kontakt Sissel Norum    •   906 44 139
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Adresse: Sandvollanvegen 1110

Adresse: Vågavegen 650
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Inderøy Gårdsbryggeri 
Vi brygger øl etter gamle håndverkstradisjoner. I 
gårdsbutikken selger vi øl, ølglass, cider, mjød, eplemost 
og gaveesker. På bryggeriloftet har vi pub med ølbrett,  
hjemmelagede vårruller og arrangerer ølsmaking for grupper. 

Helårsåpent gårdsutsalg:
1. mai - 19. juni:     lør 13–16           Gårdsbutikk
20. juni - 10. juli:    man-lør 12–16 Gårdsbutikk og pub
11. juli - 7. aug:      man-lør 10–17 Gårdsbutikk og pub
8. aug - 21. aug:     man-lør 12–16 Gårdsbutikk og pub
1. des - 22. des:     lør 13–16           Gårdsbutikk   
Resten av året åpent etter avtale. 
Pubkvelder: se FB

We brew beer based on old craft traditions. Here you can buy 
beer and gift packs. You can also enjoy our beer at dining 
establishments along The Golden Road.

www.igb.no                          •                        922 54 112

Berg Gård og Inderøy Brenneri 
Gårdsbutikk med produkter av lam og frilandsgris fra vårt 
gårdsslakteri, samt stort utvalg av andre produkter.
Ved forhåndsbestilling kan man på Slakteriloftet spisested 
nyte ureist mat, og i brenneriet kan man forhåndsbestille 
akevittopplevelser med smaking. Helårsåpent.
Gårdsbutikken: 
3. mars - 18. juni:    tor - lør 11–16
20. juni - 20. aug:   man - fre 11–17, lør 11–16, søn i juli: 11–16
25. aug - 29. okt:     tor - lør 11–16
Julebutikk:                5. nov - 23. des:  Alle dager 10–17
Alltid oppdaterte åpningstider på FB

On top of a hill you find our farm shop, butchery, eatery 
and aquavit distillery. The shop offers lamb and free range 
pork, local food and gifts. Local cuisine can be enjoyed at  
“Slakteriloftet”, an eatery with charm and soul to suit festive 
celebrations, day conferences and bus groups. 

www.berg-gaard.no                 •               971 31 405
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Adresse: Kjelvikvegen 71

Adresse: Kvamshaugan 48
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Sakshaug gamle kyrkje
Ved Den Gyldne Omvei ligg 2 mellomalderkyrkjer. Eigar 
er Fortidsminneforeininga. Frå Sakshaug gamle kyrkje 
ser du vidt ut over Inderøy. Tradisjonen seier at dette 
Gudshuset vart vigsla i 1184, og steinhoggarmerka viser 
slektskapen med Nidarosdomen. Kyrkja inneheld 
interessante kunst- og bygningshistoriske detaljar.

On top of a hill, Sakshaug church offers a magnificent view 
of Inderøy. According to the history, this church, with its 
interesting historical details, was consecrated in 1184. Marks 
from the rock cutting process shows a connection with the 
Nidaros cathedral in Trondheim.

Jegtvolden Fjordhotell
Kjenn på historien, nyt et førsteklasses kjøkken og overnatt 
i romslige hotellrom. Her finnes 61 rom, 3 suiter og 4 
familierom. Vi kan skape en fin ramme rundt både 
konferanser, bryllup og selskap – eller kanskje bare et 
avbrekk i hverdagen? Fra hotellet går du rett ut i den 
vakre hagen som strekker seg helt ned til fjorden. 
Helårsåpent
Restaurant åpen i perioden 1. juni - 20. aug: man - søn 16–22 
Resten av året kun ved forhåndsbestilling.

Sense the history, enjoy the excellent kitchen and sleep in 
spacious hotel rooms. We have 61 rooms, 3 suites and 4 
family rooms. The hotel is Ideal for family gatherings, 
conferences, weddings, and events. You can walk right into 
the garden that is surrounding the hotel near the fjord. 
This will ensure a relaxing stay by the Trondheimsfjord.

 www.jegtvolden.no               •                74 12 47 00
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Adresse: Jektvollvegen 89

Adresse: Sakshaugvegen 29

Åpen kirke søndager i juni, juli, august: 13–16 
inderoy@fortidsminneforeningen.no
www.fortidsminneforeningen.no 
For omvisning kontakt Sissel Norum    •   906 44 139
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Husfrua Gårdshotell
Et idyllisk serverings- og  overnattingssted med flott 
utsikt over Trondheimsfjorden. Til frokost serveres 
hjemmelaget brød, egg fra frittgående høns og nykokt kaffe.  

Helårsåpent på bestilling 
Overnatting, selskap og seminar. 
Sommeråpen kafé og gårdsbutikk. Se hjemmeside 
Husfrua ligger 4 minutters gange fra Øyna.

“Husfrua Gårdshotell” is a charming hotel in a traditional farm 
house built out of timber in 1867.

Øyna Kulturlandskapshotell
Overnatting og serveringssted med utsikt ut over det 
vakre kulturlandskapet som kjennetegner Inderøy.
Lokalmat står i fokus om du er gjest hos oss. Våre 
lokaler egner seg for møter og selskap i ulike størrelser 
og anledninger. En 18 hulls putballbane inviterer til en 
sosial aktivitet som egner seg for alle aldre.
Sommeråpen restaurant med inne og uteservering.

I perioden 19. juni - 21. aug: restauranten åpen 
man - fre og søn: 12–16. Stengt lørdag p.g.a. bryllup.
Bordbestilling på kveld, se info: www.oyna.no 

Helårsåpent på bestilling
www.oyna.no                           •                    915 90 813 

Enjoy local cuisine with a magnificent view of the fjord. 
Our landscape hotel has16 rooms and 2 suites, all with 
the great view of Inderøy. 

www.husfrua.no                       •                        406 48 881 
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Adresse: Øynavegen 60 

Adresse: Sakshaugvegen 44A
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Tog og sykkel 
Kommer du med tog er Røra stasjon 
i Inderøy kommune. Se togtider på 
www.sj.no. Se reglement for sykkel-
transport på SJ sine nettsider. 

Til og fra Røra stasjon kan du benytte 
fleksibel transport, drosje til prisen 
av en bussbillett, ved å bestille på 
75 77 18 61 eller 02867 i forveien. 
Se fleksibel transport for Inderøy på: 
www.atb.no
 
Sykkelutleie - bringetjeneste av sykkel 
Visit Innherred: 74 40 17 16   

Bil 
Kommer du langs E6 sørfra, ta av ved Røra. 
Kommer du nordfra, ta av ved Vist, 7 km sør 
for Steinkjer. Den Gyldne Omvei er merket 
med Vegvesenets egne skilt.  
Kommer du fra Fosen kjør via Mosvik over 
Skarnsundsbrua og du kommer til Den 
Gyldne Omvei.  

Båt 
Det finnes flere gjestekaier. Ved Hylla, 
Straumen, Kjerknesvågen, Skjelvågen, 
Skarnsundet, Mosvik og Venneshavn.  
  

Hvordan reise til og langs DGO?

Gavekort og gavepakker 
Elektronisk gavekort kan kjøpes hos noen av DGO-medlemmene. Se hvor på: www.dgo.no 
Matprodusentene har et stort utvalg gavepakker. Se nettsider til den enkelte aktør.  

Det tar 8 minutter lengre å kjøre av E6 og innom Den Gyldne Omvei. 
– eller en dag, ei uke, en hel sommer, et helt liv …



Midtnordisk kunstfestival 
Kortreist Dansefestival
Inderøysommer – barne og ungdomskurs: 
dans, teater, visuell kunst m.m. 
Båttreffet på Kjerknesvågen
Skjelvågendåggån
Kulturuka i Mosvik

Høst/førjul:
Høstgleder langs Den Gyldne Omvei
Husflidsmesse
Julemarkeder 
Straumjul

Dato for arrangement se nettsider og facebook.  
Forbehold om endringer i forhold til Covid-19. 

Hva skjer på Inderøy i 2022?

Aktiviteter langs Den Gyldne Omvei

– det beste i livet finner du gjerne når du tar en omvei ...

Vår:
Røradagen
Soddjazz

Sommer:
Inderøy museum og historielag 
har eget sommerprogam. 
Rostad Gård – omvisning
Ringstu helgeskafé.
Tour of Inderøy – et sykkelløp
Den Gylne Tour – et motbakke 
og rulleskiløp.
Kvennavikdåggån i Mosvik
Straumens Dag
Hylladagen på Røra
                    

Gjennom året kan du delta på mange ulike aktiviteter, kurs og opplevelser. Her er 
skulpturverksted, båtturer på fjorden, konserter, øl- og akevittsmaking, fotokurs og 
foredrag. m.m.  Se kursplaner og datoer på de enkeltes nettside og facebook da noe 
må bestilles på forhånd. 
Inderøy har også en egen sommeravis som dekker mange av sommeraktivitetene. 
Den finner du ved dagligvarebutikker på Inderøy og hos medlemmene våre.     
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Levende bygder og attraktive tettsteder

  
   

I NDERØY
KOMMUNE

Næringsarealer etableres ved E6 
på Røra. Bomuligheter – tomter,
leilighet, hus eller småbruk.

Gründerskap – skaperkraft 
og deling av kunnskap hvor 
vi løfter hverandre opp.   

Aktiv fritid: Båthavner, 
lysløyper, kulturhus,
natur- og kulturstier. 

Finnes det en finere barndom enn å kunne gå på “bua” 
med sin bestevenn å kjøpe is? Her ved en av Norges 
eldste Coop-butikker fra 1870 på Kjerknesvågen. 

Straumen – Ble kåret av staten 
til Norges mest attraktive by og 
tettsted i 2020.

best-i lag
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Levende bygder og attraktive tettsteder

  
   

I NDERØY
KOMMUNE

Næringsarealer etableres ved E6 
på Røra. Bomuligheter – tomter,
leilighet, hus eller småbruk.

Gründerskap – skaperkraft 
og deling av kunnskap hvor 
vi løfter hverandre opp.   

Aktiv fritid: Båthavner, 
lysløyper, kulturhus,
natur- og kulturstier. 

Finnes det en finere barndom enn å kunne gå på “bua” 
med sin bestevenn å kjøpe is? Her ved en av Norges 
eldste Coop-butikker fra 1870 på Kjerknesvågen. 

Straumen – Ble kåret av staten 
til Norges mest attraktive by og 
tettsted i 2020.

best-i lag
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Med hjerte for Trøndelag
Sammen får vi ting til å skje!
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Skjenning og flatbrød, 
tradisjonsrike tilbehør   

 til hverdag og fest!    

Se butikkoversikt:
www.rora-bakeri.no

For direktebestilling:
 74 15 48 88 

Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Velkommen til
lokalmatens høyborg

INDERØY
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

 Mandag-fredag: 9:00-17:00   
Lørdag 9:00-15:00 – Søndag stengt

Egenproduserte blomster og grønnsaker 
Gårdsmat fra lokale aktører

 Tlf: 74 15 30 63      •      www.gartneri.no

Tlf: 74 06 42 00     •    www.norsklimtre.no

 Innvendig panel, utvendig kledning, 
tak- og terrassebord med høy kvalitet 

og riktige detaljer for det nordiske klima. 

Hellvik Hus Inderøy AS – tlf. 901 97 801

Alt av tømrer- 
og murerarbeid!

Autorisert bilverksted 
Caravan utstyr 

Bilutleie 
Bruktbilsalg 

Hyllavegen 4, 7670 Inderøy

tlf :  74 15 60 60

Ligger rett ved E6 på Røra
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Bestill elektriker når det passer  
for deg på minelektriker.nte.no! 

Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Tlf: 901 23 764 
 www.austadbusser.no

Behov for busstransport? 
Vi tar på oss alle slags oppdrag.

kjøl- og fryserom 
kjøl- og frysedisker 

kjøle- og fryseaggregat 
varmepumper og isvannmaskiner  

Tlf: 74 14 33 93  •  www.kjoeleteknikk.no

prosjektering, montering, service 
og reparasjoner 

Tlf: 907 94 361   •   958 62 896
www.farbugausen.no

Grunn- og tomtearbeid. 
Vei, vann og avløp. 

Anleggsgartner, fjellarbeid, pukk og grus.  



Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  
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www.koacamping.no · Tlf: 917 50 117

Koa Camping – perlen ved Trondheimsfjorden 
Hytter, bobil- og vognplasser, båtutleie, kiosk Landets 
lengste fjordutsikt. Følg oss på Facebook!  

For bedrifter i Inderøy
kommune – bli medlem Inderoyutvikling.no



   
Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  
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www.innherredentreprenor.no  ·  Tlf: 740 58 500

Innherred Entrepenør AS  –  Totalentreprise 
Vi tilbyr alt innen snekker- og byggetjenester i Innherred.
Nybygg, tilbygg, bad, restaurering og bygningsvern. 

Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

www.inderoyningen.no  ·  Tlf: 400 06 745

Inderøyningen AS – lokalavisa i Inderøy 

Coop Marked Kjerknesvågen – Inderøy Forbruksforening

Norges eldste Coop-butikk, idyllisk plassert på Kjerknesvågen!

H Y L L A V I L L A
F L A G V E G E N  5 4 3  I N D E R Ø Y  H Y L L A V I L L A . N O

K U N S T V E R K S T E D
L E KH A G E M U S I K K

L I T T E R AT U R

Lyst på kulturopplevelser? 
Kom innom oss, da vel!

www.inderoy.kulturhus.no

MUS IKK •  IDR ET T  •  KUN S T

UNDERVISNING  • MØTESTED

Vess du itj hi Inderøyningen, 
å vindu mot veia, da veit du itjnå!

Åpent: Man-Fre: 10-18 Lør: 10-16. For utvidede åpningstider
følg oss på facebook: coopmarkedkjerknesvagen



www.dgo.no

Inderøy – et bærekraftig reisemål  
Vi er en godkjent destinasjon som bærekraftig 
reisemål fra Innovasjon Norge. Det er viktig for oss 
å få kunnskap og engasjement rundt det å ta vare 
på naturen vår og gjøre kloke valg for fremtiden. 

Trøndelag og Trondheim  
Europas gastronomi-region i 2022! 
Dette er året hvor Trøndelag får vist frem det store 
mangfoldet av ville- og kultiverte råvarer. Her kommer 
du tett på lokalmatkulturen ved gårdsutsalg og 
markeder. Eller, du kan bare nyte all den gode maten fra 
et variert utvalg av serveringssteder og restauranter.  


