
God driv for "Klar, ferdig, gå!" 

 

 
 

Tursamarbeidet "Klar, ferdig, gå!" har hatt godt tilsig av deltagere siden oppstarten i april i 

år.  

 

Opplegget er et samarbeid mellom virksomhet for Aktivisering og velferdstjenester i Ålesund 

kommune og Ålesund-Sunnmøre Turistforening (ÅST), og er åpent for turglade mennesker i 

alle aldre og i ulik fysisk form. 

 

Et sosialt turfellesskap 

Mange ønsker seg noen å gå tur sammen med. ÅST arrangerer egne seniorturer, men for 

mange av brukerne ved seniorsentre kan disse turene bli litt tunge. 

 

Bakgrunnen for "Klar, ferdig, gå" er at VH Aktivisering og velferdstjenester tok kontakt med 

ÅST, som har kjennskap om gode turmål og løyper, og forespurte om mulighetene for 

sammen å legge til rette for et sosialt turfellesskap. 

Varierende vanskelighetsgrad 

Turene som det legges opp til i "Klar, ferdig, gå!" varierer i vanskelighetsgrad og lengde. 

Skulle turen vise seg å bli for krevende, er det helt greit å velge å stoppe underveis, og 

eventuelt å returnere til bussen om man har lyst til det. 

 

Det er også med egne guider som forteller om stedene tursamarbeidet besøker, i tillegg til at 

det alltid også er med en representant for virksomheten på turen. 

 

Siden den første turen til Tueneset ble arrangert 25. april i år har det blitt avviklet tur én 

gang i måneden. Antallet deltakere har økt for hver gang, fra fem personer på den første 

turen og opp til hele 16 personer ved forrige tur i juni. 

Ny tur i august 

Nå blir det pause til over sommerferien, men onsdag 15. august går turen til Grytalisætra i 

Ørskog. 

 

Det vil bli satt opp buss fra Aspøy seniorsenter klokka 09.30 via Klipra og Spjelkavik 

seniorsenter til utgangspunktet for turen. Prisen for dette er kroner 80,-. 

 

Gode tursko og riktige klær etter været er viktig, likeså kaffe og en nistepakke. Vel møtt! 

For mer informasjon og påmelding: 

Kontakt Anita Tennøy Brekke 

Spjelkavik seniorsenter 

Tlf: 70 16 44 14 

E-post: anita.tennoy.brekke@alesund.kommune.no 

mailto:anita.tennoy.brekke@alesund.kommune.no

