Velkommen til
Middelfart Kommune

Broerne begynder her

Herning

Aarhus

Vejle

1 time

1 time

30 minutter

Billund
Lufthavn
50 minutter

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i en bæredygtig
udvikling af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med
en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi
forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest.

Broerne til alting
begynder her
Middelfart er et godt sted at leve
og bo. Vi har plads til alle, der
ønsker tryghed, sunde valgmuligheder og naturoplevelser. Trygheden gælder hele livet. Den handler om gode lærings- og udviklingsmuligheder for vores børn
og unge. Sundheden handler om,
at vi tilbyder en sund livsstil, der
forebygger og gør os livsduelige.
Og naturoplevelserne, de er lige
uden for hoveddøren. Vi kalder
det fællesskab på tværs.
Middelfart er Danmarks grønne vækstkommune. Som den fynske del af Trekantområdet ligger vi
i Danmarks entreprenante centrum
med flere end 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.

Vi satser på vækst med omtanke med et udviklingsorienteret
erhvervsliv inden for for eksempel
fødevarer, transport og turisme. Et
moderne erhvervsliv, velfærd med
borgerne i centrum og læringsformer, der giver alle børn mulighed
for at lære det, de kan. Vi kalder
det sans for sammenhæng.
Frem for alt er Middelfart en
kommune, der har fokus på fællesskab. Vi tror på, at der skal
være kort fra tanke til handling,
og at tingene fungerer allerbedst,
når vi udvikler vores velfærd, skoler og kulturtilbud sammen – med
en praktisk involvering af borgere, virksomheder, organisationer
og vores stærke foreninger.
Vores mangfoldighed er en
styrke, og vi insisterer på, at
vores velfærd har en høj standard
for alle. Vi kalder det den direkte vej.
Vi tror ikke på grænser. Vi tror
på, at der altid er en bro.
Velkommen til Middelfart Kommune

Esbjerg
1 time

Kolding
30 minutter

Venlig hilsen
Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester

Grænsen
1 time
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Fredericia
15 minutter

Vidste du…
Middelfart

- at Middelfart Kommune er en del af
Trekantområdet, som er Danmarks produktionscentrum. Her er flere industriarbejdspladser end København, Aarhus
og Odense har tilsammen.

Odense

- at Trekantområdet er hjemsted for
mere end 22.300 virksomheder, cirka 40
videregående uddannelser og et universitet med 2.500 studerende.

35 minutter

- at du inden for en times kørsel fra
Middelfart kan nå Aarhus, Odense,
Flensborg - og et opland med ca. 1,8
mio. indbyggere.
- at inden for to timers kørsel fra
Middelfart når du Hamborg, København
og Aalborg.
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Byggegrunde i Middelfart

Tilflytter
service
Er du tilflytter i Middelfart Kommune eller
overvejer du at blive det? Så er det en
rigtig god ide at få en snak med vores
bosætningskonsulent Anne Marie Klausen.
Anne Marie er nemlig til for dig og har
et kæmpe netværk på tværs af Middelfart Kommune. Hun kan råde og vejlede,
så man kan finde det bedste match bl.a.
i forhold til kommunens forskellige områder, boliger, fritidstilbud, jobmuligheder og
institutioner.

Ny udstykning i Brenderup

Byggegrunde i Båring

// Det at flytte til et nyt
område og skabe en ny
hverdag er en stor ting, der
kan rejse mange spørgsmål.
Og dem vil jeg gøre alt for
at være med til at besvare.
- Jeg tager udgangspunkt i folks individuelle ønsker og behov og møder dem i
øjenhøjde. Dialog i en uformel tone er alfa
omega. Det at flytte til et nyt område og
skabe en ny hverdag er en stor ting, der
kan rejse mange spørgsmål. Og dem vil
jeg gøre alt for at være med til at besvare, siger hun.
Anne Marie hjælper med det, som ikke
altid kan formidles på en hjemmeside eller
på skrift. Hun flyttede selv til Middelfart
Kommune for flere år siden og i kombination med hendes store netværk og kendskab til kommunen, kan hun derfor levende sætte sig ind i den enkelte tilflytters
situation, ønsker og behov.
Du kan få fat i Anne Marie på
tlf. 2240 0049 eller på
mail annemarie.klausen@middelfart.dk

Vidste du…
- at du har mulighed for en rundvisning i
kommunen for at høre om de forskellige
områder, inden du skal vælge bolig.
- at bosætningskonsulenten holder netværksmøde den første fredag i hver
måned for nye tilflyttere.
- at du kan finde det næste netværksmøde
på www.facebook.com/flyttilmiddelfart.
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Rådgivning
var guld
værd

Bosætningskonsulent Anne Marie
Klausen er selv tilflytter. For hun
er født og opvokset på Mors, men
har boet i Middelfart siden 1984.

Du kan få fat i Anne Marie på tlf.
2240 0049 eller på mail
annemarie.klausen@middelfart.dk

- Vi har altid talt om, hvor godt Middelfart egentlig ligger i forhold til både
Odense og Trekantområdet. Og uanset,
hvor man er, er man tæt på skov og
strand. Så da jeg fik arbejde i Middelfart, blev min mand og jeg enige om, at
nu måtte vi bare se at komme afsted.
Sådan fortæller Stephanie Koed
Dethlefsen. Hun og manden, Mike, er
et af de par, som er flyttet til Middelfart Kommune. De har oplevet, hvordan
den rette rådgivning kan være til stor
hjælp, når man skal træffe beslutninger
for de næste mange år.
Vi anede jo ingenting om de forskellige områder i kommunen. Men så fandt

vi ud af, at Middelfart Kommune har
en tilflytterservice. Vi kontaktede derfor Anne Marie Klausen, og hun tog os
endda med på en køretur rundt til de
forskellige lokalområder, så vi ved selvsyn kunne opleve dem, fortæller Stephanie Koed Dethlefsen.
Det endte med at blive Skrillinge, som
vandt det unge pars hjerter. De købte
en byggegrund, og i dag bor de i deres
nybyggede hus.
Vi kunne slet ikke vente, og det var
guld værd at få den rådgivning, som vi
fik, siger Stephanie Koed Dethlefsen.
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Vidste du…
- at verdens eneste Morten Korchmuseum ligger i Brenderup.
- at CLAY Keramikmuseum Danmark fik
overdraget Royal Copenhagens samling
med mere end 50.000 stykker keramik,
som løbende bliver udstillet.

- at Den Gamle Lillebæltsbro er et af de
få steder i verden, hvor du kan opleve
bridgewalking i 60 meters højde.
- at over 50.000 mennesker hvert år besøger Gelsted Marked.
- at Ejby har fået et nyt samlingssted for
børn og voksne: Ejby Bypark rummer alt
lige fra en kæmpe legeplads med madpakkehus til stier og en sø, hvor den
grønne og frodige natur kan nydes.
- at en del af Danmarks smukkeste klimatilpasning i den gamle bydel i Middelfart,
KlimaByen, er udviklet til aktivitetsskov:
Et 11.000 kvm skovområde med regnbassiner, aktivitetsbroer og plads til
atletik, boldspil, leg og bevægelse.
- at der arrangeres musikfestivaler i både
Balslev og Strib.
- at en af Europas måske smukkeste
naturstier, Lillebæltsstien (23 km), løber
igennem Middelfart Kommune.
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Kultur og
oplevelser
i hele kommunen
Overalt i Middelfart Kommune finder du kulturoplevelser for hele
familien. Kulturudbuddet spænder vidt – fra Danmarks største
endagsfestival, Rock Under Broen
til et af Europas største keramikmuseer, CLAY.
Ved Middelfart Bys moderne
havnfront finder du KulturØen. Et
stort kulturhus med biograf, bibliotek, koncert- og foredragssal, café,
restaurant og turistinformation
og få meter derfra ligger Middelfarts nybyggede rådhus og bycenter, Nytorv. Rådhuset bliver også
brugt som kulturhus, når medarbejderne går hjem. Byrådssalen har
blandt andet lagt rammer til operakoncert.
I Harndrup finder man Humlemagasinet, som byder på historiske
udstillinger, juleudstilling, smukke
haver og meget andet, og i februar er der vinterfestival i Strib - en

folkfestival, der blandt andet har
haft navne som Anne Linnet, Hanne Boel og Michael Falch på programmet.
Også i landsbyen Båring, 15
minutter kørsel uden for Middelfart, kan de finde ud af at holde en ordentlig fest. To gange om
året afholder musik- og kulturforeningen Bamok koncerter og fest,
hvor flere store navne har været på
plakaterne: Wafande, Duné og Ida
Corr bare for at nævne nogle.
Havet omkring Middelfart Kommune byder også på et væld af
oplevelser. Du kan komme på hvalsafari eller du kan krydse Lillebælt
60 meter over havoverfladen, når
du går bridgewalking på Den Gamle
Lillebæltsbro.
Kulturen i Middelfart Kommune er
levende, og det kræver langt mere
end en sommerferie at få det hele
med. Det kræver, at du bor her.

Lidt af det der sker i kommunen

Januar:

Juni:

• Nytårskoncert

• Rock Under Broen
• Balslev Festival

Februar:
• Strib Vinterfestival

Marts:
• Bamok

April:
• Open By Night i Middelfart

Maj:
• Lillebælt Halvmarathon

Juli:
• Hindsgavl Festival

August:

Oktober:

• Trekantområdets Festuge
• Middelfart Jazz Festival
• Gelsted Marked

• Hubertusjagt

September:

December:

• Naturens Dag

• Julemarked i Middelfart

November:
• Humlemagasinets juleudstilling
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Byliv og caféliv
i Middelfart
Gammelt og unikt møder friskt og moderne

Fiskebutik, slagtere, specialbutikker og et moderne og bæredygtigt
bycenter med café og modebutikker. Middelfart By har det hele.
Selv om man i Middelfart har
vand og natur lige om hjørnet, kan
man også opleve det summende
byliv. Middelfart er en aktiv handelsby med gågade, som byder på
et bredt udvalg af specialbutikker
og mange oplevelser for både store og små. Oveni det er der et rigt
caféliv, hvor man kan få noget for
enhver smag.

Vidste du…
- at der udover specialbutikker også er
et væld af dagligvarebutikker i Middelfart By. Både de helt store varehuse, de
mindre købmænd og discountbutikker.
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// Smukt beliggende
restauranter og
hoteller med plads
til pauser og eventyr
for smagsløgene

Middelfart er også kendt for sine
gastronomiske oplevelser og smukt
beliggende restauranter og hoteller med plads til pauser og eventyr
for smagsløgene. Området byder
på alt lige fra streetfood, mad fra
det maritime skatkammer omkring
os til slotsophold i de smukkeste
omgivelser.
På Nytorv udgør Middelfart Rådhus sammen med modebutikker,
café og boliger et af Danmarks
mest bæredygtige bycentre i et
moderne design, som fint komplimenterer den moderne havnefront
med KulturØen, boliger, caféer og
restauranter. Rådhuset og Nytorv
fungerer samtidig som et centrum
for kultur og aktivitet for hele kommunen.

Attraktiv byggegrund
lokkede:

Her er
plads
til mere

Nilani og Ramshankers
yndlingsspot i Middelfart
Kommune:
- Vi er overraskede over, hvor mange muligheder der er for at være
aktiv i naturen. Der er flere gode
ruter til gåture, løb og mountainbike ved skov og vand. Særligt den
nye rute i Staurby Skov er vi begejstrede for. Her kan både børn og
voksne være med.

// Byen ligger midt i landet,
her er usædvanligt
smukt, og så er der
overraskende meget liv
og aktivitet i byen
Blot fem minutters kørsel til motorvejen, udsigt til Lillebælt, broerne og
shoppingmuligheder lige uden for
døren. Alt sammen var årsag til, at Nilani Ramshanker og Ramshanker Ramanathan ikke behøvede meget betænkningstid, før de valgte at købe en byggegrund
på Liljehaven i Middelfart Kommune.
Parret, der begge arbejder som læger,
husker tydeligt tilbage på den søndag
morgen, hvor de første gang tog snakken
om, at deres behov havde ændret sig.
Der skulle ske noget nyt, og de var
trætte af at pendle langt til deres
arbejdspladser. Parret havde behov for
at flytte til en større by med mulighed
for at bygge nyt hus i smukke omgivelser. Og så skulle der være optimale
pasningsmuligheder til sønnen Gouwtham Ramshanker.

– Vi havde besluttet, at vi skulle være
i Trekantområdet. Og Middelfart har alt
det, vi ønsker. Vi har boet mange forskellige steder. Men her er noget ganske særligt, siger Nilani.

En tryg hverdag
Parret kendte intet til Middelfart, før de
begyndte at søge på ledige byggegrunde i Trekantområdet. Middelfarts centrale beliggenhed blev afgørende for
deres valg.
– Der er ikke mange byer, som kan
tilbyde alt det, som Middelfart kan.
Byen ligger midt i landet, her er usædvanligt smukt, og så er der overraskende meget liv og aktivitet i byen. Der
sker en masse for både børn og voksne, siger Ramshanker.
For både Nilani og Ramshanker giver
det en tryghed i deres hverdag. En
tryghed, som er vigtig, når man har
travlt med job, skiftende arbejdstider
og vagter på hospitalet.
– Det basale skal være på plads. Det
giver en ro, selv om vi ofte har meget
travlt. Vi kan mærke, at det giver os mere
plads og overskud i vores hverdag.

Nilani og Ramshankers tip
til andre tilflyttere:
- Vi har brugt meget tid på at
køre rundt i kommunen. Både i
by og på land. Det giver et rigtig godt kendskab og indblik i alle
de muligheder, som der er. Vi har
også spurgt lokalbefolkningen til,
hvad der fungerer, og hvad der
ikke fungerer. Vi har kun mødt
mennesker, som er villige til at
hjælpe og dele ud af gode råd.

I øjeblikket bruger parret meget tid
på at nå frem til indretningen og udseendet på drømmehuset, som skal ligge på grunden med udsigt til både den
gamle og den nye Lillebæltsbro.
– Der er mange ting, man skal tage
højde for, når man skal bygge nyt. Vi
skal udnytte den smukke udsigt på
bedste vis, og så vil vi gerne fremtidssikre husets indretning, så vi kan blive
gamle her i Middelfart, siger de.
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Et levende miljø
– også i de små byer

I Middelfart Kommunes mindre stationsbyer er der også et rigt liv at komme efter. Store udviklingsprojekter i
byer som blandt andet Nørre Aaby og
Ejby sikrer, at byerne er fyldt med mennesker, som skaber liv. Vi kalder det
bæredygtig byudvikling.
I flere af de mindre byer er der
gode indkøbsmuligheder. Man kan for
eksempel opleve Ejbys Open By Night,
hvor byen summer af liv. I Ejby er den
nyetablerede bypark en oase i byen,
hvor man kan nyde natur og spise frokost i det fri, mens børnene leger på
klatrevæg og sansegynge.
Også Nørre Aaby udvikler sig. Her bliver det gamle rådhus en del af et nyt
centrum i byen med familieboliger, bibliotek og et flot bytorv.

Vidste du…
- at der rundt omkring i kommunen er adskillige gårdbutikker,
hvor man kan købe økologiske
råvarer - direkte fra jord til bord.
- at i de fleste af vores oplandsbyer, bl.a. Båring, Ejby og Gelsted
er der gode indkøbsmuligheder.
Oplev for eksempel Ejbys Open
By Night, hvor byen summer af liv.
- at Tusindårslegeparken i Nørre
Aaby er et besøg værd for både
børn og voksne. Her er outdoor
fitnessmaskiner, boldbaner til
fri afbenyttelse og redskaber til
leg, sjov og læring.
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Familien i Varbjerg:

Her er
plads til at
drømme

Fra havens højeste punkt, midt imellem brombærbuske og blommetræer,
græsser fåreflokken med den smukkeste udsigt til det bølgende landskab,
som ender ud i Båring Vig og Varbjerg
Strands blå bølger.
– Ja, det er ikke uden grund, at vi har
valgt at placere en bænk midt på marken. Her sidder vi tit, nyder roen og
drømmer, siger Søren Hohwü.
Det idylliske sted med højt til himlen,
duften af saltvand og grønne marker
udenfor Middelfarts centrum og med
kun 7 minutters kørsel til motorvej E45
dumpede ind i Søren og kæresten Jeanette Bisgaard Sørensens liv ved en tilfældighed.
Søren er vokset op i et parcelhuskvarter i Grenå med det, han kalder
‘verdens bedste naboer’.
– Det ville jeg gerne prøve at genskabe bare på landet, hvor man i de rigtige rammer kunne lave et bofællesskab. Så jeg begyndte at søge på nettet, siger han.

Søren og Jeanettes
yndlingsspot i Middelfart
Kommune:

– Og pludselig dukkede stedet op.
Det her helt særlige hus i de skønneste
omgivelser, fortæller han videre.
Det arkitekttegnede hus, som ligger
lige før, at Varbjergvej ender ud i Varbjerg Strand, var som skabt til Søren og
Jeanettes drømme om at bo sammen
med en masse gode mennesker. Huset
var oprindeligt opført af et ægtepar,
som ønskede at bo tæt sammen med
deres døtre og deres familier – tre
huse med hver deres indgang til privatliv, men også muligheden for at dyrke
fællesskabet og fælles drømme.

Overraskende mange
muligheder
I dag bor tre familier side om side.
– Det er det bedste, vi har gjort,
siger Søren og tilføjer:
– Vi har vægtet højt, at her er plads
til at drømme. Og så er vi overraskede
over, hvor meget lettere, det er at bo
her, end vi troede.
Og selv om han dagligt skal bruge
omkring en times tid på at køre til job-

bet som efterskolelærer på en efterskole mellem Horsens og Vejle, så
opvejer områdets mange fordele køreturen i bilen.
– Vi bor utroligt centralt. Det tager jo
kun syv minutter at komme på motorvejen herfra. Så det er ikke noget, jeg
tænker over, siger Søren.
Da Søren og Jeanette første gang
stiftede bekendtskab med Varbjerg
Strand og byen Brenderup, blev de
overraskede over, hvor meget området
har at byde på.
– Der er gode pasningsmuligheder,
der er flere skoler at vælge imellem og
så bugner det med gode indkøbsmuligheder i kort afstand, siger Søren og tilføjer:
– Og så er der selvfølgelig den smukke beliggenhed og den helt særlige
lokalfølelse, som hersker. Vi bor i et
område, hvor der virkelig sker meget
uanset, om man er til kultur, sport eller
naturoplevelser. Ligegyldigt, hvor man
er i livet, så er her noget for alle. Det er
dejligt trygt at vide.

- Isbutikken ved Varbjerg Strand er
noget helt særligt. Her kan du ikke
købe pommes frites eller pølser. Til
gengæld kan du købe italiensk is,
hjemmebagt kage, økologisk kaffe og kvalitetstoast med skinke fra
lokale leverandører.
- Søren og Jeanette holder meget
af at besøge de mange gårdbutikker, som ligger i området. Særligt helsekostbutikken Brenderuphus er et
besøg værd, siger det. Butikken er en
blanding af en moderne helsekostbutik og gammeldags landhandel.

Søren og Jeanettes tip til
andre tilflyttere:
- Det er nemt at se alt det smukke, som Middelfart kan byde på.
Men faktisk ligger der mange knap
så synlige perler spredt over hele
området. Det kræver bare, at man
bevæger sig ud på de små stier
og veje og udforsker naturen. – Vi
bliver stadig overraskede, når vi
eksempelvis bevæger os rundt langs
vandsiden, lyder det fra parret.
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Middelfart Kommune er det blå og det
grønnes kommune. Vi er stolte af de mange naturområder, som giver både borgere
og besøgende mulighed for dejlige oplevelser og sunde fritidsaktiviteter til lands, til
vands og i luften.

4
5
1

2

3
6

10
7
8

9

1. Naturparken Hindsgavl
Dyrehave

6. Båring Strand

2. Bridgewalking Lillebælt

8. Føns Vang Sø

3. Staurby Skov

9. Ejby Mose

4. Røjle Klint

10. Lillebæltsstien

7. Gamborg Nor

5. Kasmose Skov

Vidste du…
- at Naturpark Lillebælt med sine 370 km2
er Danmarks største naturpark.
- at man i Hindsgavl Dyrehave kan færdes
blandt over 200 hjortevildt
- at Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl har udendørs aktiviteter/fitness for
nybagte mødre med barnevogn. De kalder sig Nature Mums.
- at Middelfart Kommune rummer hele 15
officielle badestrande hvoraf fem har
”Blåt Flag”.
- at der i Middelfart Kommune er flere hundeskove. Hundeskoven I Ejby er en af
dem og et besøg værd for både firbenede
og tobenede.
- at der i landsbyen Føns findes et helt
unikt naturområde ved Fønsvang Sø, som
også er hjem for et par af Danmarks havørne.
- at Middelfart Kommunes nye rekreative
skov, Staurby Skov, har et familievenligt 5
kilometer langt mtb-spor.
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Det grønne og
det blå Middelfart

Middelfart Kommune
– her kan du bo bæredygtigt
og klimasikret
Middelfart Kommune vil være en af landets mest bæredygtige, miljøvenlige
og grønne kommuner, og vi er allerede
nået et godt stykke vej.
Der er gode muligheder for at bo og
bygge bæredygtigt i Middelfart Kommune. I Baaring har vi for eksempel
Danmarks første byggegrunde med
lodret jordvarmeboring. Så kan dit hus
hente den naturlige varme op fra jorden og skåne klimaet. Og da boringerne er 100 meter dybe, er temperaturen konstant, og løsningen kan derfor også køle om sommeren.
I landsbyen Føns er beboerne gået
sammen om deres eget nærvarmeanlæg, som leverer varme til byen med
brug af flis, mens TVIS (Trekantområdets Varmeforsyning I/S) er eksperter
i at udnytte overskudsvarme og levere
95% C02-neutral fjernvarme til Middelfart og Nørre Aaby.
I KlimaByen i Middelfart går regnvandshåndtering, klimatilpasning og
moderne byudvikling hånd og hånd.
KlimaByen er Danmarks største og
smukkeste demonstrationsprojekt for

klimatilpasning, og KlimaByen tiltrækker besøgende fra hele verden, der gerne vil opleve, hvordan veje og regnhaver håndterer regnvandet istedet for at
belaste kloakkerne.

Vidste du…
- at Middelfart Kommune er repræsenteret med hele to klimaprojekter på listen over de bedste
bæredygtige løsninger i hele Norden. Det er det nordiske samarbejde Nordic Sustainable Cities,
der udgiver listen. 54 projekter fra byer i Norden er med, og
Middelfart Kommune er med på
listen med Klimabyen og Nytorv.
- at Middelfart Kommunes rådhus
på Nytorv er Danmarks mest
bæredygtige offentlige bygning
og dermed sætter en ny standard for bæredygtigt byggeri.
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I HusbyTanderup
går rådyr
og fasaner
på rad og
række

Henriks yndlingsspot i
Middelfart Kommune:

49-årige Henrik Andersen er født og
opvokset i Odense. Det er også her,
han arbejder som energiteknolog. Men
i foråret 2018 valgte han at bryde med
de trygge og velkendte rammer i fødebyen og flyttede til landsbyen HusbyTanderup uden for Middelfart.
Her faldt Henrik for det hvidkalkede
bindingsværkshus fra 1867 med skov
og marker i baghaven.
– Jeg har i et par år boet i en lille lejlighed. Men jeg manglede plads, og
jeg savnede i den grad, at der var luft
omkring mig, fortæller han.
For Henrik er drømmen nu gået i
opfyldelse.
– Jeg nyder hver dag, når jeg kommer
hjem fra arbejde og kører op ad grusvejen til huset. Roen sænker sig med
det samme.
Henrik husker særligt tilbage på en
af de første morgener i huset,
hvor han kunne nyde morgenmaden med udsigt til
haven og skoven.
– Pludselig dukkede et par rådyr op. En
anden morgen kom ni
fasaner spankulerende
på rad og række. Det er
sådan nogle oplevelser,
der gør stedet her til noget
helt særligt.
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Aktiv lokalbefolkning
Fordi Henrik arbejder som energiteknolog og blandt andet har til opgave at
kontrollere huses energibehov, er han
selv meget opmærksom på, hvordan
han lever og indretter sig. Derfor var et
hus på landet også det helt rigtige valg
for ham.
– Huset er opvarmet med jordvarme.
Og på sigt kunne det være spændende at få solceller installeret, så jeg kan
blive mere selvforsynende med strøm,
fortæller han.
Men selv om Henrik sætter stor pris
på, at Husby-Tanderup er en landsby, hvor der er endeløse marker, skov,
strand og privatliv, så betyder det også
meget for ham, at der er tæt til byen
og kun 12 minutters kørsel til nærmeste motorvejsafkørsel.
– Jeg har det hele omkring mig. Og
selv om jeg ikke har naboer tæt på
mig til begge sider, så er der ikke
langt til socialt liv og arrangementer lige om hjørnet, siger Henrik.
Da han første gang stiftede bekendtskab med HusbyTanderup, meldte han sig ind
i den lokale Facebook-gruppe,
og det overraskede ham, hvor
aktiv lokalbefolkningen er.

- Middelfart by er kompakt og hyggelig. Man kan sagtens sætte mange timer af, når man besøger den.
Der er shoppingmuligheder, gode
caféer og restauranter, kulturoplevelser og i løbet af fem minutter
fra bymidten står du ved vandet
eller midt i skoven. Det er ganske
særligt, siger Henrik.

Henriks tip til andre
tilflyttere:
- Jeg har haft stor glæde af at
melde mig ind i den lokale Facebook-gruppe. Både når det gælder
Husby-Tanderup og Middelfart.
Man får en masse viden om området derigennem. Og ellers kan jeg
anbefale at kontakte bosætningskonsulent Anne Marie Klausen.
Her kan man få masser af den
hjælp, råd og vejledning, som man
har brug for som tilflytter.

– Jeg fornemmede hurtigt, at der er
masser af liv og aktivitet, hvis man vil
det. Man bliver budt velkommen, og
folk er søde til at hjælpe os nye i gang.
Det betyder rigtig meget, når man rykker til et sted, man ikke kender på forhånd.

Flyttede fra USA til
Middelfart:

Vi har det
hele lige
uden for
døren

De kunne have valgt hovedstadsområdet, Odense, Vejle, Fredericia eller en
helt anden by, men valget faldt på Middelfart, da Mette Husted Christensen
og Mads Buchwald Møller valgte at flytte hjem til Danmark efter seks år i USA
og syv måneder i Sydafrika.
Parret havde ingen tilknytning til byen
og kendte den kun, fordi Mads igennem sin ansættelse hos Bunker Holding
Group, der har hovedsæde i Middelfart,
jævnligt er kommet i byen i forbindelse
med møder.
– Jeg fik tilbudt et job i Middelfart. Og
vi kunne sagtens have valgt en anden
by at bo i, men trods vores sparsomme
kendskab, så fandt vi hurtigt ud af, at
Middelfart var et oplagt sted for os at
slå os ned, siger Mads.
For parret har optimale pasningsmuligheder til sønnerne Neo og Cody, central beliggenhed i landet, smukke omgivelser og en kommune med mange indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter
vægtet højt, da de skulle flytte.
– I Middelfart har vi det hele lige
uden for døren. I USA var vi vant til store afstande. Sådan er det ikke længere. Nu kan vi nå det meste i løbet af en
halv times kørsel, siger Mette.

Nemt at besøge familie og
venner
Og det er et kæmpe plus, når man som
Mette er født og opvokset i Holstebro
og Mads i Hjørring. Det betyder nemlig,
at bedsteforældre, venner og veninder
er spredt over hele landet.
– Men det mærker vi slet ikke, når vi
bor her. Vi har motorvej og togforbindelse lige om hjørnet, lyder det fra parret.
For Mette har det særligt været en
stor overraskelse, hvor nemt det er
at cykle rundt i byen og områderne
omkring, når hun og sønnerne eksempelvis skal besøge nogle af kommunens
mange forskellige legepladser.
– I modsætning til USA er bilerne her
vant til cyklerne. I Middelfart er der
gode stier og veje til cyklisterne. Det
er et kæmpe plus, når drengene på et
tidspunkt selv skal bevæge sig rundt.
I USA boede Mette og Mads først i
Houston og senest i Stamford. Efter
seks år i udlandet er det naturligvis en
stor omvæltning at flytte til et mindre
land og en helt ny by med nye normer
og regler. Men begge er overraskede
over, hvor nemt det har været at vende tilbage.

Mette og Mads’
yndlingsspot i Middelfart
Kommune:
- Området omkring Hindsgavl Slot
og legepladsen ved Naturcentret. Her er der masser at opleve for både børn og voksne. Der
er muligheder for smukke gåture i skoven, ved vandet, og der er
plads til leg og hygge.

Mette og Mads’ tip til
andre tilflyttere:
- Hvis man overvejer at flytte til
Middelfart, så kan vi anbefale,
at man tager kontakt til bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. Hun har hjulpet os med svar
på nærmest alle de spørgsmål,
som vi havde. Vi har fået hjælp til
alt lige fra valg af daginstitutioner, kommunens forskellige områder og fritidsaktiviteter, fortæller parret.

– Vi er nye, så vi har stadig en masse, vi skal opleve. Men indtil nu, så er
jeg meget imponeret over gæstfriheden
og åbenheden både blandt kollegaer og
folk i byen, siger Mads.
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Trygge rammer for børn og unge

Vidste du…
- at Middelfart Kommune har mere end
100 dagplejere, og flere af dem er
uddannet naturdagplejere.
- at der både er naturbørnehave i Brenderup og i Skrillinge ved Middelfart.

I Middelfart Kommune har vi pasningsgaranti, trygge rammer, gode
skoler og masser af fritidsaktiviteter for børn og unge. Vi renoverer
løbende vores skoler og institutioner og sikrer motiverende læringsmiljøer og en rød tråd i overgangen
mellem institution, skole og ungdomsuddannelser.
Vi tilbyder trygge og tidssvarende
rammer for børn. Ligegyldigt, hvor
du bor, så har vi et godt pasningstilbud i nærheden – enten i form
af dagpleje, vuggestue, børnehave
eller SFO. Vi har også grønne rammer til en sund og aktiv hverdag. Er
dit barn vild med udeliv, så kan du
søge om plads hos en naturdagplejer. Eller du kan søge en DGI-certificeret SFO med masser af bevægelse. Vi sørger for en rød tråd i
dit barns liv – fra det starter i dagpleje eller vuggestue, til det går ud
af skolen. Vi arbejder sammen på
tværs, så overgangen bliver lettere.
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I Middelfart Kommune har vi høje
ambitioner for vores skolevæsen.
Vi ønsker en folkeskole med en
fælles retning, hvor der er plads til
forskellighed, og hvor mangfoldighed er en styrke. Vi har fokus på
læring, udvikling og trivsel. Eleverne skal være bedst muligt rustede til at gennemføre en ungdomsuddannelse og være i stand til at
deltage aktivt i samfundet, når de
forlader skolen. Vores skolevæsen
bygger derfor både på stabilitet og
innovation – på modet til fornyelse
og troen på traditionerne.
Efter folkeskolen rummer Middelfart Kommune flere muligheder,
når det handler om videreuddannelse. I Middelfart findes der både
gymnasium, VUC, HF og Social- og
Sundhedskolen. Desuden er det
nemt at nå forbindelse til større
uddannelsesbyer som eksempelvis
Odense, Fredericia, Vejle og
Kolding.

- at Middelfart Kommune har moderne børneuniverser i Fjelsted Harndrup,
Båring og Gelsted – samlede institutioner
med vuggestue, børnehave, SFO og skole
samlet på ét sted.
- at fritidsklubben er et fritidstilbud til
børn til og med 6. klasse, som tilbyder
leg, bevægelse og aktiviteter efter skoletid.
- at der er 11 folkeskoler i Middelfart Kommune og både HF og gymnasium.
- at der er to realskoler og to friskoler i
Middelfart Kommune. Begge Middelfarts
realskoler ligger i top ti over landets bedste skoler.
- at et nyt undervisningskoncept i Middelfart Kommune bringer elever, lokale virksomheder og undervisere sammen om
klimalæring - med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger
og muligheder.

Skoler og daginstitutioner
i Middelfart Kommune

Vuggestue
og dagpleje
Børnehave
Private
dagtilbud
Folkeskoler
Privatskoler
Efterskoler
SFO/Fritidsklub

Strib

Specialskole
Musikskole
Produktionsskole

Vejlby
Middelfart
Brenderup
Skrillinge

Ungdomsskole
HF, gymnasium
og VUC

Båring

Kauslunde

Fjelsted Harndrup

Nr. Aaby

Ejby
Føns
Stationsbyer:
Gelsted

Middelfart
Kauslunde
Nr. Aaby
Ejby
Gelsted
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Fritidsaktiviteter for børn,
unge og voksne
Med store naturarealer både til
vands og til lands og gode idrætsfaciliteter indbyder Middelfart Kommune til både et aktivt indeliv og udeliv.
De klassiske sportsgrene som fodbold, håndbold og gymnastik finder
du i stort set alle små lokalsamfund.
I og omkring Middelfart er der også
svømning, volleyball, badminton,
squash, trampolinspring, skak, golf,
spejder og billedskole.
Der er 14 sportshaller fordelt
rundt i kommunen, og der er masser af muligheder for at slå sig løs i
de mange gymnastikforeninger og
fodboldklubber fordelt over hele
kommunen.
I Strib kan man dyrke indendørs
vandsport i Strib Svømmehal, og
med Speedway Center i Fjelsted,
rideklubber, minigolf og bowling18

center er der fritidsaktiviteter for
enhver smag.
I Middelfart udnytter vi naturen
omkring os til fulde. Er du til sport
i vandet, er der både roklubber,
kajakklubber, dykkerklub, sejlklub
og søsportsklub at boltre dig i, og
hvis du er til sport i det grønne, har
vi masser af cykelruter, ridestier og
mountainbikeruter igennem Middelfarts smukke natur.
Hvis det ikke er den fysiske aktivitet, der trækker, er der også masser af muligheder for at finde fritidsaktiviteter i Middelfart. For
børn og unge er der billedskole
og musikskole, og så har de unge
deres helt eget ungdomshus, Walker. Her er der koncerter, møder,
øvelokaler og værksteder.

Vidste du…
- at Cykelklubben Baghjulet i Middelfart er Danmarks største cykelklub med
over 450 aktive medlemmer.
- at Danmarks flotteste halvmaraton, Lillebælt Halvmarathon, har start og mål i
Middelfart, og at flere tusinde mennesker løber med over broen hvert år.
- at Middelfart har hele fem lystbådehavne og indtil flere jollehavne og slæbesteder.
- at de unge i kommunen selv har indflydelse på fritidsaktiviteter og arrangementer i kommunen igennem kommunens ungdomsråd.
- at Middelfart Volleyball Klubs herrer
vandt sølv ved DM i 2018.
- at der i den kommunale Staurby Skov
er både ridesti, hundeskov, cykelsti og
løbe- og mountainbikeruter.
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Attraktiv erhvervskommune
I Middelfart Kommune har du flere end
400.000 jobs inden for en times kørsel.
Samtidig er vi konstant i vækst i kraft
af vores stærke placering i Trekantområdet – Danmarks produktionscentrum.
Gennem flere år har vi haft Fyns laveste ledighed og gennem de seneste år
har Middelfart Kommune været en af
de kommuner i Danmark med den højeste vækst i antal arbejdspladser.
Den gode infrastruktur med motorveje og offentlig transport gør det let
at komme hertil. Mange nye virksomheder slår sig ned og skaber arbejdspladser, heriblandt videnstunge virksomheder. 2/3 af kommunens arbejdspladser

er private, og 1/3 er offentlige.
Med placeringen midt i landet og
med kort tids kørsel fra både Odense
og Trekantområdet er Middelfart nem
både at pendle fra og til. 45 pct. af
de erhvervsaktive pendler ud til andre
kommuner og størstedelen af pendlerne arbejder i Fredericia, Odense og Kolding kommuner.
De lokale virksomheder er i vækst, og
flere store virksomheder er placeret i
Middelfart Kommune herunder møbelforretningen Carl Hansen & Søn, der
har hjemme i Gelsted, og den internationale virksomhed Fiberline, der leverer
innovative profilløsninger i komposit.

Vidste du…
- at Middelfart Kommune rummer
mere end 17.000 forskellige job,
og du kan inden for en times
kørsel nå flere end 400.000 job
yderligere.
- at Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end
Odense, Århus og København –
til sammen!
- at infrastrukturen er i top fem
stationsbyer og fire motorvejsafkørsler.
- at Middelfart Kommune er en del
af Danmarks produktionscentrum, Trekantområdet, bestående af de syv kommuner Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia,
Vejen, Billund og Haderslev.
- at Middelfart ifølge Dansk
Industri er Danmarks 6. mest
erhvervsvenlige kommune.
Se også www.erhverv.middelfart.dk
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Her er gode
muligheder
for vores
virksomhed

Da ægteparret Doris Hviid og Jesper G.
Jensen efter mere end 25 år i København fik lyst til at vinke farvel til storbylivet, var de ikke i tvivl om, hvor deres
næste base skulle være.
– Vi er begge oprindeligt fra Jylland,
og vi har også kigget i det jyske efter
nye steder at bo. Men i vores søgen
faldt vi pladask for Middelfart, fortæller parret.
– Det første, man bliver grebet af,
er naturen og beliggenheden centralt
i landet. Det er perfekt for os, når vi
har familie og netværk i både Jylland og
København, lyder det videre.
Men for Doris og Jesper var det
undervejs i beslutningsprocessen også
vigtigt, at Middelfart er placeret midt i
et område præget af vækst og gode vilkår for både små og store erhvervsdrivende. Ægteparret driver sammen virksomheden GalmstrupHviid aps, hvor de
hjælper virksomheder og organisationer
med kommunikation og HR-assistance.
– Middelfart og området heromkring
er i en rivende udvikling og fuld af muligheder for en virksomhed som vores. Det
har stor betydning for os, siger parret.
Faktisk er Doris og Jesper overbevist om, at de som erhvervsdrivende får
bedre vilkår i Middelfart.

– Vi frygter ikke, at vi får svært ved
at drive virksomhed her. Tværtimod ser
vi masser af muligheder for netværk og
samarbejde.

Et nemt spring
Doris og Jesper er flyttet fra hus med
have på Amager. I Middelfart har de
valgt at bosætte sig i en lejlighed med
kig direkte til Fænøsund og med skov
og Middelfart by som tætte naboer.
– Vi bruger meget vores omgivelser, når vi skal hente inspiration og få
idéer. Vi går ture og cykler rundt. Derfor nyder vi også ekstra meget, at vi
har det hele lige uden for døren, siger
Doris.
– Ja, og nu har vi endnu mere tid til
det, når vi ikke længere har en have,
der skal passes, supplerer Jesper.
For ægteparret har springet fra
København til Middelfart været nemmere end forventet.
– Vi vender jævnligt tilbage til hovedstaden i forbindelse med kundebesøg.
Det er dejligt at opleve, hvor nemt og
hurtigt det er at kommer dertil, siger
Jesper.
– Men hver gang vi har været der, så
glæder vi os også til at komme tilbage
til Middelfart, lyder det videre fra Doris.

Doris og Jespers
yndlingsspot i Middelfart
Kommune:
– Det er svært at vælge, for der
er så mange skønne steder. Vi
bor selv ved Fænøsund, så det er
naturligvis et område, hvor vi bruger meget tid. Her er smukt og
meget roligt, og vi nyder vores
gåture langs kyststrækningen og i
skoven.

Doris og Jespers tip til
andre tilflyttere:
– Til dem, der overvejer at flytte til Middelfart, kan vi kun sige,
at de skal springe ud i det. Her er
alt. Og har man brug for inspiration og hjælp i beslutningsprocessen, så kan vi anbefale, at man
bruger de forskellige netværk og
lokale Facebook-grupper, der er
for tilflyttere i Middelfart.
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Strib

Røjle

58b
Vejlby

Middelfart

58a

Båring

Skrillinge
Kauslunde

57

Gamborg

Nr. Aaby

Indslev

56
Ejby

Føns

Husby
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Tanderup

Strib www.strib.nu
En driftig by placeret på Strib Odde og med
vartegnet Strib Fyr. Strib er med sine ca. 4500
indbyggere den 11. største by på Fyn.
Brenderup www.brenderupfyn.dk
Brenderup er en by i et dejligt naturområde
op og ned ad Brenderup Skov og midt mellem Varbjerg Strand, Båring Strand og Skåstrup Strand.
Kauslunde www.Kauslundeby.dk
Kauslunde er en lille, fredelig og hyggelig stationsby, beliggende 5 km fra Middelfart, hvor
der er tog- og busforbindelse til Middelfart,
Nørre Aaby og Odense.
Gamborg www.gamborgby.dk
Gamborg ligger meget naturskønt ud til Lillebælt og den lille, landfaste ø, Svinø, findes
lige ud for næsen af byen.

Brenderup

Føns www.foens.nu
Føns er en landsby med gamle bindingsværkshuse, smukt beliggende ved Føns Vig,
Fønsvang Sø og Gamborg Fjord.
Baaring Asperup www.baaringnyt.dk
Byen er omgivet af skøn natur og befolket af
cirka 1000 rummelige, kreative og dynamiske
mennesker, der skaber et aktivt forenings- og
erhvervsliv.

Fjelsted Harndrup

Fjelsted, Fjellerup, Harndrup
www.fjelsted-harndrup.dk
De tre byer ligger tæt sammen lidt sydøst
for Brenderup og meget tæt på E20 Fynske
Motorvej med let adgang til både Odense og
Middelfart.
Gelsted www.gelsted.dk
Gelsted ligger på toppen af Holme Skov på 25
hektar. I Gelsted er foreningshuset Holmegården centrum for et driftigt lokalsamfund.
Røjlehalvøen www.røjlehalvøen.dk
Røjlehalvøen er et lækkert, naturskønt område,
som dækker landsbyerne Røjle, Aulby, Vejlby og
Kustrup. Området er ideelt til den aktive familie
med kærlighed til naturen.
Indslev www.indslev.dk
Indslev sogn er et lille, vestfynsk landsogn med
små landsbyer (Indslev, Vejrup, Indslev-Tårup,
Bubbel og Gremmeløkke) og med gårde og
huse i det åbne land.

Gelsted

Ejby www.ejby.dk
Byen ligger på en smuk højderyg med god
udsigt til landskabet og områdets mange
moser.
Nørre Aaby www.noerreaaby.dk
Nørre Aaby ligger helt centralt midt i kommunen. Du kommer herfra hurtigt til både
Odense by, Middelfart Centrum og alle de
andre oplevelser i hele kommunen.
Husby-Tanderup www.husby-tanderup.dk
Tanderup er kendetegnet for det meget flotte område af skov og bakker nord for byen.
Området er perfekt til både fordybelse og
aktivitet.
Middelfart By
Se mere på www.lokaludvalg.dk
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Middelfart

- tænk hvis du boede her…
Drømmer du om at bo tæt på skov, strand og by eller i
et stærkt lokalsamfund, så har du muligheden i Middelfart Kommune.
Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller
annemarie.klausen@middelfart.dk og hør, hvad Middelfart Kommune kan tilbyde
dig og din familie.

Læs mere på www.flyttilmiddelfart.dk
facebook.com/flyttilmiddelfart

Middelfart
Tænk hvis du boede her

