Din nye hjemby i Sønderborg-området
Drømmer du også om et liv i balance, omringet af smuk natur, livlige aktiviteter og nærhed til
alle bekvemmeligheder?
I denne folder finder du information om de mange smukke byer og landsbyer i Sønderborg
Kommune.

Indholdsfortegnelse
Gråsten og omegn
Broager og omegn
Sundeved og omegn
Sønderborg-området
Nordals
Midtals
Sydals

4-7  (grå)
8-14 (grøn)
15-19  (blå)
20-23 (brun)
24-39  (rød)
40-45  (gul)
46-51  (lilla)

By > 1.000 indbyggere
Landsby < 1.000 indbyggere

Introduktion
I denne folder kan du læse mere om de individuelle
byer og landsbyer i Sønderborg-området, så du
nemmere kan pejle dig ind på din fremtidige hjemby.
I kommunen er Sønderborg hovedby, mens
Nordborg, Gråsten og Augustenborg er mindre
centerbyer. Derudover findes der masser af levende
landsbyer, hvor det lokale nærvær er i højsædet.

Avnbøl-

Adsbøl

Gråsten
Kværs-Tørsbøl-Snurom

Sk

Rinkenæs Egernsu

Læs mere om bomulighederne på
www.sonderborg.dk/tilflytter/bolig
Vil du vide mere om børnepasningsmulighederne i de
forskellige byer og landsbyer, så besøg
www.sonderborg.dk/tilflytter/bornepasning
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Brunsnæs

Kort over
Sønderborg-området

Pøl-Augustenhof-Købingsmark

Nordborg

Holm

Lavensby
Oksbøl

Havnbjerg

Brandsbøl-Lunden

Færge
HardeshøjBallebro

Stevning

Svenstrup
Klingbjerg

Guderup

Færge
FynshavBøjden

Østerholm

Elstrup- Fynshav
Elstrupskov
Færge
StolbroBlans
Egen
HundslevSottrupskov
FynshavStolbrolykke
Ketting Almsted-Notmark Søby
Lufthavn
Vester
Sebbelev
Asserballe
-Ullerup Sottrup
Dyndved

l
Nybøl-Stenderup

Ulkebøl- Augustenborg
SundsmarkTandslet
Kær Vollerup

Dybbøl

kodsbøl Smøl

und

Broager

Lysabild

Sønderborg

Vemmingbund

Dynt-Skelde-Gammelgab

Mommark

Høruphav
Skovby
Kegnæs

s-Iller-Busholm
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Klingbjerg
Den smukke, bakkede landsby
Klingbjerg er en dejlig lille landsby, hvor alle
holder sammen. Her finder du et n
 aturskønt
område med mange bakker og god mulighed
for motion. På mærkedage hejses flaget ved
Klingbjergstenen.
Liv i landsbyen
Året har sin egen gang i Klingbjerg. Hver
april indkaldes der til generalforsamling, som
efterfølges af forårsrengøring og afsluttes
med grill og hygge. I år holdt vi Sankt Hans
Aften på pladsen for første gang, og det vil vi
forsætte med.
Byfesten afholdes i august med traktor- og
cykelringridning, lege for børn og voksne med
fællesspisning i laden ved æblehaven. Fre
dagen før første søndag i advent tænder vi
lys i juletræet ved Klingbjergstenen. Vi b
 ruger
arrangementet til at ø nske hinanden en
glædelig jul, da vi ikke ser så meget til hin
anden om vinteren. Det giver en fornemmelse
af at tilhøre byens fællesskab.
Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Børnehaven er i Stevning eller i Guderup.
Friskolen ligger i Svenstrup ca. 1 km fra
Klingbjerg, hvor der også er dagpleje. 
Guderup Skole og SFO ligger 4 km væk.

Indbyggere
Ca. 40
Det sker
Juletræstænding
Forårsrengøring med grill
Byfest
Vidste du at...
De plantede træer er alle
frugttræer, som man
må spise af.
Få mere information
www.klingbjergby.dk
Sanne Riggelsen,
sanne.riggelsen@gmail.com
Transporttid i bil
Sønderborg: 21 min.
Aabenraa: 42 min.
Grænsen: 41 min.
Sygehus: 21 min.
Motorvej: 18 min.
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