


Trend Sommerhusforening
Denne folder indeholder oversigtskort over vort område med 
veje, friarealer, Limfjorden og vitskøl skov. Den er tilrettelagt 
af Trend Sommerhusforening i samarbejde med Vesthimmer-
land Kommune og den lokale Hjerteforening. Denne udgave 
er tilrettet, så den er aktuel. 

Trend er et rekreativt område der byder på mange oplevels-
er, med en børnevenlig strand, der samtidig tiltrækker mange 
der ønsker at bruge vindens og vandets kræfter til at boltre 
sig i. Der er et rigt dyreliv i skovene der omgiver Trend. 

Området er nabo til Vitskøl Kloster, der er en stor sevær-
dighed med urtekrydderhave, et velholdt kloster, der drives 
som DANHOSTEL. 

Med denne folder i hånden kan du gratis besøge Vitskøl 
Klosters urte- og krydderhave. 

Trend sommerhusforening har i sit store område anlagt 4 
ruter, hvorfra man oplever natur, dyreliv, udsigt over Lim-
fjorden mod vest, og det smukke landskab mod øst med 
skov og frodige marker. 

Oplevelser der beriger os på vore motionsture i Trend Som-
merhusområde.  På kortet er der en oversigt over de 4 ruter 
med forskellige længder.

Gul: 2,5 km · Blå: (hjerteruten) 6 km 
Rød: 10 km · Hvid: 12 km 

Denne folder er udarbejdet som et redskab til at planlægge 
vandre- og motionsture i området, og samtidig et redskab til 
at være orienteret hvor man opholder sig. 

Vores nærmeste nabo er Campingpladsen. 

Nyt navn og ejere. Troldebakken Camping. Vi glæder os til 
samarbejdet der skaber mulighed for fælles aktiviteter, hvor 
sommerhusejere og campister har fælles aktiviteter med 
strandrensning og Sct. Hans arrangement. 

Motionsruter og vandreruter
 i Trend Sommerhusområde
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Vi kan ikke beskrives  
Vi skal opleves 

Her finder du, Loppe fund 
lys , garn, hjemme strik 

Lidt kolonialvarer , Is, Kaffe kage

Overlade VVS   
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Vi arbejder med vand, varme, sanitet,  
stokerfyr, oliefyr, gasfyr, solvarme, 
jordvarme, vandværker og  
blikkenslageropgaver 
 

 

 

 

Mød os på www.overladevvs.dk 


