
Vidste du, at  
Haderslev Kommune 

også byder på?

Velkommen til Haderslev Kommune.  
Fra Gram til Aarø. Et godt sted at bo og leve. 



Plads til dig & det gode liv 

Derfor er Haderslev Kommune et af Danmarks bedste 
steder at bo, leve og drive virksomhed. Vi er en del af 
Sønderjyllands historie, der har lært os at arbejde tæt 
sammen og få det bedste ud af det, vi er gode til.

Haderslev Kommune er rig på fantastisk smuk 
og varieret natur, der både byder på dyrehave, 
plantagelandskab, strande og ikke mindst fjorden. Vi 
vil hinanden, både i det store og det små, hvad enten 
vi bor i vores velfungerende landsbysamfund, bygger 
drømmehuset på nye udstykninger eller har bosat os 
naturskønt ved vand og skov.

Vi er vant til at gøre tingene i fællesskab og med 
et åbent sind, hvor vi engagerer os i hinanden og 
byder nye ansigter velkommen. Vi glæder os over 
at kunne åbne døre for hinanden og skabe ting i 
fællesskab – mellem nye og gamle bekendtskaber, 
mellem spirende talenter og erfarne kræfter, mellem 
private virksomheder og offentlige institutioner, 
mellem innovative iværksættere og etablerede 
erhvervsdrivende.

Derfor er vi aktive med hjerte og vilje.

Aktive med  
hjerte og vilje
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I Haderslev Kommune er vi aktive med 
hjerte og vilje. 

Vi er de venner, du endnu ikke har mødt. 



55.500 indbyggere

371.700 arbejdspladser indenfor 60 min.

Danmarks største oplevelsespark ACTURE PARK og 
en af Europas bedste urbane gadesports-mekkaer 
StreetDome ligger i kommunen 

Kendetegnet ved blandt andet at være 
hjemsted for SønderjyskE Elitesport, mange af 
Forsvarets arbejdspladser, Vojens Speedway 
Center, Fuglsang, naturskøn dyrehave, 
havnepromenaden, historisk købstadscharme, 
Haderslev Domkirke, den gamle bydel, 
Damparken, Gram Slot, Stafet For Livet, Vojens 
Høtte og Kløften Festival 

Kommunen indeholder tre centerbyer 
domkirkebyen Haderslev, sportsbyen Vojens 
og slotsbyen Gram, samt 29 landdistrikter 
herunder Lillebælts perle Aarø

En del af Trekantområdet og Sønderjylland
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Aktive med  
hjerte og vilje
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Arnum

Gram

Fole

Tiset

Skrydstrup

Sommersted

Simmersted

Vedsted

Nustrup

Moltrup

Marstrup

Haderslev

Vilstrup

Starup

Hejsager

Vonsbæk

Sandersvig

Ørbyhage

Hoptrup

Sønderballe

Fjelstrup

Øsby
Aarøsund

Aarø

Vojens

Over Jerstal
Bevtoft

Hammelev

Motorvej

Landeveje

Jernbane

Kort over kommunen:
fra Gram til og med Aarø
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Plads til det 
gode familieliv  

i Haderslev Kommune

/ 1 / 4

/ 2 / 5

/ 3 / 6

Gode rammer for børn at vokse op i – vi 
har pasningsgaranti og mulighed for god 
forældreinvolvering i børnepasnings- og skoletilbud. 

Varierede boliger i mange prisklasser, hvor du får meget 
bolig for pengene i forhold til større byer.

Gode jobmuligheder, karrierenetværk og 
iværksætteri tæt på.

Fællesskabet og foreningslivet er i højsædet i hele kommunen, 
og særligt landsbyerne i kommunen er et populært valg for 
børnefamilier med ønsket om nært fællesskab 

God infrastruktur med nem adgang til den østjyske 
jernbane og motorvej E45. 30 min. til Kolding, 45 min. 
til Flensborg, 45 min. til Vejle.

Vækst, omfavnelse af familielivet, kunst, kultur, urbant og 
kreativt havne- og bymiljø, gode butikker, outdoorliv og 
naturoplevelser, sportsmekka for sportsfolk og aktive sjæle, 
hav, fjord, strande og unik natur.

Seks årsager til at bosætte sig i Haderslev Kommune:
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Læring i universer

Grupperum hos Erlev Skole. Foto: Niels Nygaard, Arkitema og Holmris B8

I alle universer arbejder vi med Skolen i virkeligheden. Vi 
inddrager andre tilbud ved at samarbejde med foreninger, 
private virksomheder og andre offentlige tilbud. 

Læs mere på skolenivirkeligheden.dk/haderslev

Junioruniverserne er for børn i 4.-6. klasse. Vi 
vil skabe fleksible undervisningsrammer, der 
motiverer og udvikler børnene.

Børneuniverset er for børn i alderen 0-10 år i dagtil-
bud, indskoling og sundhedspleje. Her har vi fokus 
på at skabe gode overgange mellem for eksempel 
dagtilbud og skole.

De ældste elever i 7.-9. klasse går på ungeuniverser 
fire forskellige steder i kommunen. Formålet med 
ungeuniverserne er at tilbyde mange forskellige 
fag og undervisningsmetoder og give de unge 
mulighed for at skabe et godt netværk.

Skolen i virkelighed Juniorunivers

Børneunivers Ungeunivers

Gennem læring i universer sammensætter vi tilbud 
til børn og unge ud fra, hvor de er i livet.
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Plads til dig & det gode liv 

StreetDome: Mødested 
for leg, bevægelse og 

fællesskab

StreetDome er en skatepark med et indendørs og et 
udendørs anlæg. Parken er indrettet med faciliteter 
ikke bare til skating, men også til klatring, freestyle BMX, 
rulleskøjter, streetbasket, disc golf, parkour m.m. Derudover 
danner StreetDome ramme om den selvorganiserede 
ungdomskultur med kunst og forskellige projekter.

Aktiviteter:

Skate, SUP, klatring, 
parkour og scoot.
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Fællesskabet er i kommunen er rigt, uanset hvor 
man befinder sig, og alle byer er kendetegnet 
ved hver deres fællesskaber med forskelligartede 
aktiviteter, beboerforeninger, årlige sommerfester, 
festivaller: Kløften Festival, Vojens Høtte, Stafet for Livet, 
Pins’Mærken i Gram, Aarø Festival eller Aarø Kuller.

Aktivt fællesskab: i Haderslev, 
Vojens, Gram, landsbyerne  

eller på Aarø

Kløften Festival
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Plads til dig & det gode liv 

Aktivt liv: 
for store og små

Haderslev Kommune har gode vilkår for et aktivt 
liv, hvor der er plads til din fritid uanset om du er 
til løb, biking, crossfit, SUP boards, ishockey. fod-
bold, ridning, yoga, padlle tennis – eller stort set alt 
derimellem. Naturen indbyder til at blive brugt, og 
mulighederne er mange, uanset om du er til indivi-
duel sport eller holdsport.

Ishockey i Vojens

Et aktivt liv

Ridning i Nustrup

M
T

B
 singlet rack i P

alm
hule Skov
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Kultur og kunst

Hos Kulturhuset Bispen finder du biblotek, 
café, Håndværkeriet og spillestedet Månen.

Her kan du dyrke dine hobbyer, finde 
inspiration, låne eller læse i bøger, høre live 
musik, lave keramik, glaskunst eller kaste 
dig ud i DIY-projekter

Kunsthal 6100 møder du ikke kun inde i kunsthallen, 
men også ude i bybilledet til deres mange 
udstillinger, arrangementer og kunstprojekter. 

Hvis du opdager håndskrevne citater på bygninger 
i Haderslev, så er der en god chance for, at det er 
fra kunstprojektet Byen Føler.

Kulturhuset Bispen

Kunsthal 6100
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Plads til dig & det gode liv 

Find de lokale butikker 
på de Sociale Medier

@lohmannstore

@nielsens_bageri

@skoettskaffebar
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@nicolaisenhaderslev

@soester_is

@byvigsoe.vojens

@oemandsbacon

Find de mange lokale butikker på  
haderslev—butikker.dk
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Plads til dig & det gode liv 

@bohemehaderslev 

@gramslot

@mghaderslev

@sushiroomdk
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@aaroevingaard

@dintojmand.bolander

@elmegaarden

Find de mange lokale butikker på  
haderslev—butikker.dk
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Plads til dig & det gode liv 

Hvilke fordele har der været ved, at flytte? 
Andreas (31 år): ’’Før havde vi en lejlighed i København NV, 
og nu har vi et stort hus og nabohjælp i Haderslev. Vi var 
nervøse for, hvordan det ville være at flytte til Haderslev, 
men der er mange, der har gjort ligesom os, så vi føler os 
helt klart hjemme”. 

Lise (30 år): ”Vi har været ret overraskede over, hvor let det 
har været at finde arbejde. Man kan sagtens gøre karriere 
her. Jeg er uddannet geograf og ansat i Aabenraa Kom-
mune. Andreas er erhvervsjurist og arbejder som teamle-
der i Energinet i Fredericia.’’

Andreas: ’’Det er også en fordel at leveomkostningerne ikke 
er så høje, men lønningerne er stort set de samme’’.

Lise: ’’En anden fordel er, at vi også har haft mange tilbud at 
vælge mellem, da vi skulle vælge det rigtige pasningstilbud 
til Frigg.’’

Andreas: ”Det er rart, at der ikke er venteliste til noget, og vi 
har fået god hjælp af kommunen’’.

Har du lyst til at vide mere om Lise og Andreas – og deres 
drømmehus – kan du følge dem på Instagram @allegade8

Mød din nye nabo

Lise, Andreas og 
datteren Frigg

350 kvadratmeter flot arkitekttegnet bedre byggeskik-
hus udgør hjemmet for familien Ellingsgaard Baastrup. 

Men faktisk var det ikke planen, at de skulle vende hjem til 
Haderslev. Lise og Andreas faldt for drømmehuset i Haderslev.
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Du havde aldrig været i Aarøsund, før du flyttede hertil? 
Mikkel (27 år): ’’Jeg kendte på det tidspunkt intet til 
Aarøsund, hotellet eller landsdelen. Mit første møde med 
ejer af badehotellet, Hans Harvest, ender med, at Hans 
tilbyder mig et job som kok.’’

Du takkede ja til jobbet med det samme? 
Mikkel: ”Hans (ejer af badehotellet) blev nok lidt overrasket, 
da jeg sagde: ”bare kom med en kontrakt, jeg har tre sæt 
tøj med, hvornår skal jeg starte?’’ Jeg var fast besluttet på 
at blive og ville bare i gang”. 

Du er siden blevet forfremmet til chefkok? 
Mikkel: ’’Kort tid efter min ankomst bliver køkkenchefen syg, 
og jeg får ansvaret for badehotellets køkken. Siden da har 
den stået hårdt og fokuseret arbejde’’. 

Hvordan har det været at flytte til Aarøsund?  
Mikkel: ”Jeg har lært mig selv at kende og udviklet mig 
meget, efter jeg kom hertil. Det har givet mig en hel anden 
selvindsigt at være her. Det er som om, man er lidt mere i 
zen, når man bor her, og der er plads til at være den, du er.”

Siden Mikkel flyttede til Aarøsund har madentusiaster og 
anmeldere fået øjnene op for den unge københavner og 
badehotellet.

Mød din nye nabo

Mikkel
Mikkel Klintmann kom til Sønderjylland for første gang i 
marts 2019 for at tale med ejeren af Aarøsund Badehotel 

om jobbet som kok. I dag er Mikkel chefkok og har sat 
Aarøsund Badehotel på det gastronomiske danmarkskort.
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Plads til dig & det gode liv 

01

01  Jomfrustien, Haderslev
02 Gram Fritidscenter
03 Haderslev Havn
04 Det Blå Foreningshus Haderslev
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Plads til dig & det gode liv 

Byudvikling



Byudvikling
04

03
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Med placeringen af Det Blå Foreningshus i forlængelse 
af Haderslev Havn, ved fjorden og i nærheden af 
boligenheder, inspireres til en bred vifte af aktiviteter, 
flere og bredere fællesskaber samt mere aktivitet i det fri. 



Plads til dig & det gode liv 

05 Honnørkajen, Haderslev Havn
06 Udkast til ny plads foran Kultur- og musikhuset, Vojens

05

06
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Plads til karriere

371.700
66.900 
arbejdspladser inden for 60 min.

arbejdspladser inden for 30 min.

Haderslev Kommune byder på rigtig mange gode 
arbejdspladser, nærmere præcis 23.500 arbejdspladser: 
Bestseller, BDO, Dansani, Forsvaret, Davidsen, Pernille 
Corydon, SB Tømrer, ATP, Berg Advokater, Beierholm, 

Nordea, CASØ Furniture og heldigvis mange flere. 

Haderslev Kommune har flere 
arbejdspladser inden for en 
radius af 60 min. end større byer 
som Odense, Billund eller Esbjerg.

Er du nysgerrig på, hvilke ledige job 
der er i og omkring kommunen, så 
søg mellem de ledige stillinger her:

https://tinyurl.com/4xwv95v9

Kilde: Kontur 2020

Er du selvstændig eller ønsker at starte 
virksomhed i kommunen, så tilbyder 
Haderslev Erhvervsråd, HER, erhvervssparring 
og gratis iværksætterhjælp. Hos HER kan du 
også se nogle af de virksomheder, der holder 
til i kommunen, samt netværk, der passer dig. 

Læs mere hos HER.dk

Iværksætteri
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Plads til dig & det gode liv 

Hvordan er det at arbejde for jer? 
Kræn Brinck Nielsen (direktør): ’’Vi er en kernesund 
virksomhed, og det vil vi gerne have, at vores 350 
medarbejdere også kan mærke. Derfor har vi også stort 
fokus på trivsel blandt medarbejderne.’’

Kan du give et eksempel? 
Kræn: ’’X-Yachts har en båd liggende i Aarøsund, som 
medarbejdere kan låne og sejle i. Der afholdes også 
arrangementer, hvor medarbejdere mødes for at sejle på 
SUP-boards og hvor der samles plastik op fra fjorden.’’

Har I brug for nye medarbejdere? 
Kræn:  ”Vi er en virksomhed i vækst, og vi har brug for flere 
timelønnede såvel som funktionærer.’’

Er det nemt at tiltrække nye medarbejdere? 
Kræn:  ”I dag tiltrækker vi medarbejdere langt væk fra, men vi 
vil også gerne have folk, der bor tæt på. Vi er en international 
virksomhed, men vi er også meget lokale og vil gerne have, at 
det kan ses blandt vores medarbejdere.”

Skal man være sejlentusiast, for at blive ansat hos jer? 
Kræn: ”Først og fremmest vil vi gerne have passionerede 
medarbejdere, men vi kigger ikke kun på sejlglæde, men også 
på uddannelse og kvalifikationer. Det betyder, at man ikke 
nødvendigvis behøver være inkarneret sejler for at blive ansat.”,

Mød en lokal arbejdsplads

X-Yachts
X-Yachts er kendt for at designe og producere nogle af 
verdens bedste sejlbåde – til kunder fra hele verden. 
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Hvordan er det at arbejde for jer? 
Per Lausen (direktør og ejer): ”Vi er en familieejet 
virksomhed, og det kan mærkes. Vi bygger på de 
værdier, min far har givet. Der skal være plads og rum 
til mangfoldighed, og vi har korte kommandoveje. 

Kan du give et eksempel? 
Per: ’’Vi har både egen konstruktør og designer ansat, 
så der er ikke langt fra, at nogen får en god idé til, at vi 
kan få den prøvet af i virkeligheden”, 

Hvordan er det at arbejde for jer?  
Per: ”Vi har blandt andet en personaleforening, der 
er drevet af medarbejderne, og vi har både en årlig 
sommerfest, bowlingturnering, kører gokart og har 

arrangementer, hvor medarbejderne kan tage børn og 
ægtefæller med. Medarbejderne er vores ambassadører, 
og når de har været her i 20, 30 eller 40 år, så vidner det 
for mig om, at vi har en god korpsånd, og at folk kan lide at 
være her”,

Hvilke medarbejdere har I ansat? 
Per: ’’Vi har 120 medarbejdere. Størstedelen er ansat på 
det højteknologiske lager, men der er også 20-25 mand 
i administrationen, der beskæftiger sig med køb, salg, 
marketing, økonomi og kundeservice.’’

Hvad går I efter hos nye medarbejdere? 
Per: ”Vi går ikke kun efter evnerne, men også efter viljen til 
at lære. Hvis man har den vilje, så skal vi nok løse resten”.

Mød en lokal arbejdsplads

Eldorado

Eldorado er en familieejet virksomhed, der sælger 
alt til kæledyrene. Per og søsteren Pernille har siden 

2008 stået i spidsen for Eldorado.
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Storegade 30, 6100 Haderslev 
Tlf: 74 53 05 45

Gåskærgade 56, 6100 Haderslev 
Tlf: 73 52 04 04

Nørregade 44, 6100 Haderslev 
Tlf: 74 52 00 42

Storegade 33, 6100 Haderslev 
Tlf: 74 52 10 21

Østergade 44, 6100 Haderslev 
Tlf: 72 17 00 00

Rådhuscentret 2, 6500 Vojens  
Tlf: 74 54 24 84

Vestergade 13, 6500 Vojens 
Tlf: 74 54 23 00

Home Haderslev – Vojens

EDC Filtenborg

Danbolig Haderslev

Nybolig Haderslev

Estate Haderslev – Peter R. Nissen

Ejendomsmæglere

EDC Grosbøl

Danbolig Vojens

Find din bolig
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Tlf: 74 52 73 40  
Hab-bolig.dk

Tlf: 74 54 20 72  
Vojensab.dk

Tlf: 76 44 44 00 
Haderslevboligselskab.dk

Tlf: 75 42 30 00 (DVB Syd)  
bdk.dk/selskaber/bevtoft-boligselskab

Tlf: 76 44 44 00  
Domea.dk/organisationer/vojens-bsb

Tlf: 75 42 30 00 (DVB Syd)  
Grambolig.dk

Tlf: 74 54 14 07 
B43.dk

Tlf: 20 70 60 20 
monac.dk

Tlf: 30 32 05 83 
Bolig6100.dk

Tlf: 24 88 99 41 
Midtby-bolig.dk

Tlf: 75 42 30 00 (DVB Syd)  
Dvb-roedekro.dk

Tlf: 27 28 46 34 
Haderslev-boligudlejning.dk

Tlf: 28 19 20 30 
ttinvest.dk

HAB Vojens Andels-Boligforening:

Haderslev Boligselskab Bevtoft Bolig

Domea Vojens Gram Boligforening

Boligselskab af 1943 i Vojens

Monac Ejendomme

Bolig 6100

Midtby Bolig

DVB SYD (boliger I Haderslev)

Haderslev Boligudlejning

T.T. Invest

Lejeboliger - almene boligselskaber

Lejeboliger - private udlejere
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Plads til dig & det gode liv 

boihaderslev.dk

@boihaderslev

Find inspiration, 
dine nye naboer 

og tilflytter-
arrangementer



Plads til dig 
i Haderslev

’’Der kan være mange årsager til, at man bor, hvor man bor. Nogle vil 
gerne bo tæt på familie eller job, mens andre er blevet forelsket i et 

område, eller drømmehuset lige var der.

Jeg ved, hvordan det er at flytte til Haderslev Kommune, da jeg selv er 
tilflytter, og med tiden er Haderslev blevet mit hjem. Jeg har selv prøvet at 
bo i både større og mindre kommuner, men jeg trives godt ved at bo i en 
mellemstor kommune som Haderslev er. Jeg nyder, at her er alt, hvad jeg 
har brug for, man hilser på hinanden - uanset om man kender hinanden 

eller ej - og så holder jeg af, at her er så mange ildsjæle i kommunen, 
som dedikerer deres tid til at gøre kommunen fantastisk at bo og leve i. 

Når jeg hjælper nye tilflyttere på plads, så har jeg flere frivillige lokale 
ambassadører klar til at mødes med tilflyttere – end jeg har tilflyttere. Vi 
har mange tilflyttere i kommunen, så det siger en del. Folk i kommunen 

er ildsjæle – og det gør mig stolt af at bo og leve i kommunen.’’

Cathrine, bosætningskonsulent

I Haderslev Kommune tilbyder vi gratis sparring om din 
flytning hertil, tilflytterarrangementer og så sætter vi dig 

gerne i kontakt med de rigtige folk i din søgning af bolig, job, 
fritid - samt med de lokale. 

Kontakt bosætningskonsulent Cathrine Andersen 
på tlf. 24660312 eller flyttil@haderslev.dk 



Plads til dig & det gode liv 

instagram.com/boihaderslev
boihaderslev.dk


