
Se de mange smukke byer og landsbyer i dit lokalområde

Din nye hjemby i 
Sønderborg-området
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Augustenborg

SØNDERBORG

Nordborg

Høruphav

Havnbjerg

Guderup

Pøl-Augustenhof-Købingsmark

Hundslev-Almsted-Notmark

Holm

Oksbøl

Lavensby

Stevning

Dyndved

Sottrupskov
Blans

Skodsbøl
Smøl

Vemmingbund

Dynt-Skelde-Gammelgab
Brunsnæs-Iller-Busholm

Avnbøl-Ullerup

Adsbøl
Kværs

Tørsbøl-Snurom Nybøl-Stenderup

Egen

Svenstrup
Klingbjerg

Elstrup
Østerholm

Fynshav

Ketting
Asserballe

Tandslet
Mommark

Skovby

Kegnæs

Lysabild

Kettingskov
Ertebjerg

Sebbelev

Kær

Brandsbøl-Lunden

Stolbro-Stolbrolykke

Kirkehørup

Ulkebøl
Gråsten

Rinkenæs Egernsund

Broager

Dybbøl

Vester Sottrup

Sundsmark

Vollerup
Hørup

Sønderborg Kommune

By > 1000 indbyggere
Landsby < 1000 indbyggere

Fyn 50 min.

8 min.

Ærø 55 min.
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Velkommen til SønderborgIndhold

Hundslev-Almsted-Notmark

Mød vores tilflyttere
Gråsten og omegn 
Broager og omegn 
Sundeved og omegn 
Sønderborg og omegn 
Nordals 
Midtals 
Sydals
Tilflytterservice 

Side 4-5 
Side 6-9

Side 10-16
Side 17-21
Side 22-25
Side 26-41
Side 42-48
Side 49-54

Side 55

I denne folder tager vi dig med på en rundtur til Sønderborg- 
områdets mange smukke og hyggelige byer og landsbyer. 
På turen vil du få en god fornemmelse af de enkelte byer og 
deres særkende. Så kan du lettere pejle dig ind på hvilken by 
eller landsby, der bedst kan opfylde dine behov, ønsker og 
fremtidsdrømme. 

I Sønderborg-området er Sønderborg hovedby, mens August- 
enborg, Broager, Gråsten, Høruphav, Nordborg og Vester 
Sottrup er mindre byer. Derudover findes der masser af 
levende landsbyer, hvor det lokale nærvær og sammenhold 
er i højsædet. 

SØNDERBORG

BILLUND
1,5 time

ODENSE
1,5 time

FLENSBORG
30 min.

KØBENHAVN
35 min.

AARHUS
2 timer

KIEL
1,5 time

HAMBORG
2 timer

BERLIN
4 timer

74.300
INDBYGGERE

250
KYSTLINIE

KM

Fyn 50 min.

Ærø 55 min.



Mød nogle af 
Sønderborg-

områdets 
tilflyttere

Lykke, tilflytter 
fra USA til Kegnæs 

”Vi flyttede til Kegnæs for at bo i et smukt område 
med vores lille familie, og vi er blevet taget så godt 
imod. Alle er så varme og interesserede i os. Vi 
elsker livet på Kegnæs. Her er smukt, stille og søde 
mennesker.”

Andreea, tilflytter 
fra Halsnæs til Nordborg 

”Vi er begge naturgeografer, og vi elsker 
naturen, vandreturene og motionen 
generelt. Derfor var det vigtigt for os 
at bo et fredeligt sted, tæt på naturen, 
kysten og stranden og med gode vandre-, 
cykle- og løbemuligheder. Alle de 
muligheder har vi fået i Nordborg, og vi 
bor kun to-tre km fra stranden. Vi elsker 
at gå eller cykle om søerne eller tage en 
tur i Nørreskoven. Vi synes, at landskabet 
på Nordals er mere varieret end på resten 
af øen.” 

Mikkel, tilflytter fra 
København til Skodsbøl 

”Vi er fra henholdsvis København 
og Hamborg, så det var klart, at 
vi ville slå os ned i det dansk-tyske 
grænseland. At det blev i Danmark 
har i høj grad med huspriserne at 
gøre, og vi valgte Skodsbøl på grund 
af den skønne natur. Og så hjalp 
det også, at Sønderborg Kommunes 
Tilflytterservice var hurtig og 
effektiv til at afklare nogle af de 
spørgsmål, vi havde, inden vi skrev 
under på købet af huset.” 
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May, tilflytter 
fra København til Ertebjerg 

”Vi kom hertil fra et kollektiv i København K. Jeg drømte om et nyt 
job, og min kæreste ville rigtig gerne have eget hus og en jagthund. 
For mig var det vigtigt at kunne cykle til arbejde, og vi var enige om, 
at vores drømmehjem skulle ligge på landet med lidt afstand mellem 
husene. Alle vores drømme er blevet mere end opfyldt, for vi har også 
fået havudsigt og en fin have – og det hele til en yderst rimelig pris!” 

Alexei, tilflytter 
fra Rusland til Gråsten 

”Jeg fik tilbudt et job i området, og vi valgte at bosætte 
os i Gråsten. Gråsten er rolig, smuk og sikker, og 

indbyggerne er yderst venlige og hjalp os meget, da 
vi flyttede hertil. Hele familien er faldet godt til i 

Gråsten, hvor jeg f.eks. er startet i en roklub.  
Vi har rådyr, der går forbi vores vindue, og for første 
gang har vi nu set en ægte Dronning, for den danske 

kongefamilie har sommerresidens i Gråsten.” 

Jeanette, tilflytter 
fra Vejle til Augustenborg 

”Efter flere års husjagt fandt vi endelig drømmehuset – der var bare den lille 
udfordring, at huset lå halvanden times kørsel fra vores familie og venner og i 
en del af landet, hvor vi slet ikke kendte nogen! Vi har ikke et sekund fortrudt, 
at vi alligevel tog chancen og flyttede til Augustenborg. For Hertugbyen har det 
hele: Dejlige mennesker, et trygt og godt nærmiljø, gode indkøbsmuligheder, 
skole, dagtilbud, fritidsaktiviteter til både lands og vands, kunst, den skønneste 
natur og masser af historie.” 
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Det sker
JULETRÆSTÆNDING

FORÅRSRENGØRING M/ GRILL
BYFEST



Klingbjerg
Landsbyen med de smukke bakker

Vidste du, at...
De plantede træer på pladsen ved 
Klingbjergstenen er alle frugttræer, 
som man frit må spise af. 

Klingbjerg er en dejlig lille landsby, 
hvor alle holder sammen. Her finder 
du et naturskønt område med mange 
bakker og gode muligheder for moti-
on. På mærkedage hejses flaget ved 
Klingbjergstenen, der blev sat ved 
landsbyens 400-års jubilæum i 2004. 

Livet i landsbyen 
Året har sin egen hyggelige gang i 
Klingbjerg. Hver april indkalder Kling-
bjerg Lokalråd til generalforsamling, 
som efterfølges af forårsrengøring og 
afsluttes med grill og hygge. I løbet af 
året holdes der bl.a. Sankt Hans Aften, 
og august byder på den traditionsrige 
byfest med bl.a. traktor- og cykelrin-
gridning, lege for børn og voksne i 
alle aldre samt fællesspisning i laden 

ved æblehaven. Fredagen før første 
søndag i advent tændes lysene på 
juletræet ved Klingbjergstenen. Da be-
boerne ikke ser hinanden nær så ofte 
om vinteren som om sommeren, er 
arrangementet en kærkommen lejlig-
hed til at ønske hinanden en glædelig 
jul. Det er med til at styrke følelsen af 
at tilhøre byens fællesskab – også i 
den mørke tid. 

Børnepasning, skoler og SFO 
Der er børnehave i Stevning og Gude-
rup tæt på Klingbjerg. Friskolen ligger 
i Svenstrup ca. 1 km fra Klingbjerg, 
hvor der også er dagpleje. Guderup 
Skole og SFO ligger 4 km fra Kling-
bjerg. 

Information
klingbjergby.dk
kontakt@klingbjergby.dk
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INDBYGGERE

Transporttid
SØNDERBORG: 21 MIN.

GRÆNSEN: 41 MIN. 
SYGEHUS: 21 MIN.

MOTORVEJ: 18 MIN. 
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http://www.klingbjergby.dk



