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Velkommen til 
Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er kommunen, hvor vi er aktive med hjerte 
og vilje. Vi vil hinanden og gør vores bedste for at skabe gode 
vilkår for at bo, leve og drive erhverv, uanset om du er bosat i 
Vojens, Gram eller Haderslev.

Vi er en vækstorienteret kommune, der gerne vil yde 

god service for vores virksomheder, der er med til at

skabe arbejdspladser og velfærd. Haderslev Kommune 

har rammerne for det dynamiske erhversliv og det

aktive familieliv, hvor alle kan blive en del af fælles-

skabet. Med en beliggenhed i Trekantområdet og tæt 

på den dansk/tyske grænse har din virksomhed gode 

muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft. Vi har 

varierede boliger i mange prisklasser, hvad enten du vil 

bo i byen, på landet, bygge nyt eller bo naturskønt tæt 

på skov, strand og vand.

Vi glæder os til at tage imod din familie eller din virk-

somhed. Velkommen til Haderslev Kommune.

H. P. Geil
Borgmester 



Når du har brug for kommunen, kan du klare langt de 

fleste ting på nettet. Det gælder for eksempel flytning, 

opskrivning til dagtilbud, ansøgning om byggetilladelse 

og meget andet.

Vi hjælper med borger.dk, haderslev.dk, skat.dk og 

udbetalingdanmark.dk. Vi kan hjælpe dig med NemID 

og digital post.

Inden du henvender dig på Borgerservice med for 

eksempel en ansøgning, er det en god idé at gå på 

borger.dk for at se, hvilke papirer og oplysninger du skal 

have med.

Husk altid dit NemID, når du besøger Borgerservice.

Haderslev Rådhus
Gåskærgade 26

6100 Haderslev

Sundhedscenter Vojens
Rådhuscentret 7

6500 Vojens

Gram Bibliotek
Stadionvej 15

6510 Gram

Har du brug for at møde op 
personligt, finder du  
Borgerservice her:

Se åbningstider på haderslev.dk

Vi hjælper på nettet eller 
i Borgerservice
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Ny i kommunen
Vi løfter i flok og får det bedste ud af vores talenter i 

en kommune, der er rig på fantastisk smuk natur, som 

både byder på dyrehave, plantagelandskab, strande og 

Haderslev Fjord. Vi vil hinanden, både i det store og det 

små, hvad enten vi bor i vores nære landsbysamfund, 

bygger drømmehuset på nye, attraktive udstykninger 

eller bor naturskønt ved vand og skov.

Få hjælp af vores bosætningskoordinator, hvis du har 

brug for information om boligmuligheder, institutioner 

og meget mere. 

Er din virksomhed ved at ansætte udenlandsk arbejds-

kraft, kan vi også hjælpe.

Anita Tjørnelund

Tlf. nr.: 74 34 03 61

Mail: atjl@haderslev.dk

KONTAKT

Vores bosætningskoordinator 
er klar til at hjælpe dig:Mød familien Helbo Mauritsen på flyttilhaderslev.dk
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Et aktivt liv
Haderslev Kommune er for dig, der vil være aktiv med 

hjerte og vilje. Vi har et rigt foreningsliv, og du kan benytte 

dig af et af vores mange foreningers fritidstilbud, der bl.a. 

tilbyder ishockey, ridning, kunstskøjteløb og fodbold – og 

stort set alt derimellem. 

I Haderslev bymidte finder du vores butikker, biograf, tea-

ter, cafeer og restauranter. Gram Slot afholder koncerter, 

foredrag og forskellige events – eller måske er du mere til 

Kløften Festival, byfesten Høtte eller Haderslev Lysfest?   

Se mere på flyttilhaderslev.dk
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Fandt 
drømmehuset 
ved vandet 

Da Mette og Kasper mødte hinanden på Tinder, boede 

hun i Vejle med sine børn og han i Aarhus med sin 

datter. Da parret skulle finde fælles bolig, faldt valget 

på naturskønne Ørbyhage ved Haderslev, som begge 

kender fra deres ungdom.

Vores tilflyttere har mange grunde til at 

bosætte sig her: Jobtilbud, uddannelse 

eller logistik. Andre drømmer om at bo 

naturskønt på landet i et nært samfund 

med tætte fællesskaber, god skolestruk-

tur og et aktivt foreningsliv. Nogle vil 

tættere på familien eller vælger at flytte 

tilbage til det, de kommer fra.

I Haderslev Kommune har vi rammerne 

for det gode familieliv. Her kan du finde 

varierede boliger i mange prisklasser, 

hvor du får meget bolig for pengene i 

forhold til de større byer, hvad enten du 

vil bo bynært, på landet, bygge nyt hus 

på en af vores nyudstykninger eller bo 

tæt på skov og vand. 

Bosætning

Jeg elsker naturen og har altid drømt om at bo ved 

vandet. Prismæssigt var det umuligt for os at købe hus 

ned til vandet i f. eks. Kolding eller Vejle, men det blev 

muligt her.

Kasper, tilflytter

Her er børnene i tæt kontakt med fjorden, sejler i jolle 

eller ror i kajak og ser ræven gå ude i haven. Det har en 

megafed værdi for os.

Mette, tilflytter
flyttilhaderslev.dk

6



Fandt 
sammenholdet 
i Gram

En tryg barndom
i et nybygget hus

Heidi og Henrik har været bosat i slotssbyen Gram 

siden 2012, hvor de købte den tidligere landsbyskole i 

Vester Lindet. 

Henrik og Maria har været bosat i Haderslev siden 

2017. Her bor de i en lejlighed med deres 2-årige 

datter, indtil deres nybyggede hus i den vestlige del 

af byen står færdigt i foråret 2019. 

Vi har heste gående på marken og børnene kan åbne 

døren og gå ud i hængekøjen. Hvis man bruger en halv 

time tid på at pendle og vil spare noget husleje, så kan 

man faktisk få det hele på landet.

Heidi, tilflytter

Vi vil gerne have et nyt hus, som vi kan sætte vores 

eget præg på med det samme. Det er vigtigt for os, at 

vi får et vedligeholdelsesfrit hus de næste mange år.

Her får vi det hele som nyt med det samme i et ny-

byggerområde med mange børnefamilier, så der er 

legekammerater til vores datter.

Maria, tilflytter
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På æblepluk i Aarøsund frugtplantage



Vi har helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde i fokus i vores 

vuggestuer, dagplejer, børnehaver og skoler, og det er vigtigt for os, at 

børn og forældre oplever gode overgange fra det ene til det andet.

 

Vi skaber fleksible rammer for børn og 
unges udvikling og uddannelse og vægter 
kvalitet, nærhed og inddragelse højt.

Et harmonisk  
børne- og  
ungeliv

Læs om tilbud og muligheder på haderslev.dk/familie 
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Læring i universer
Gennem læring i universer sammensætter vi 
tilbud til børn og unge ud fra, hvor de er i livet.

Børneunivers

Børneuniverset er for børn i alderen 0—10 år i dag-

tilbud, indskoling og sundhedspleje. Her har vi fokus 

på at skabe gode overgange mellem for eksempel 

dagtilbud og skole.

Ungeunivers

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 virkeligheden

I alle universer arbejder vi med Skolen i virkelighe-

den. Vi inddrager andre tilbud ved at samarbejde 

med foreninger, private virksomheder og andre 

offentlige tilbud.

Juniorunivers

Junioruniverserne er for børn i 4.—6. klasse. Vi vil 

skabe fleksible undervisningsrammer, der motiverer 

og udvikler børnene.

Læs mere på skolenivirkeligheden.dk/haderslev
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Det gode ældreliv
Vi vægter det gode ældreliv højt og lytter til de ældres behov 
for at skabe fremtidens tilbud i samarbejde med dem. Ikke 
kun ældre og pårørende inddrages, men også andre grupper 
af borgere, der er en del af fremtidens seniorer. 

Alle har ret til vind i håret
På flere af kommunens plejecentre 

findes rickshaw-cykler, som frivillige 

kan kan booke og tage en eller to ældre 

medborgere ud at få lidt vind i håret. 

Hjemmelavet mad hver dag
På alle kommunale plejecentre er der 

gang i køkkenerne, og den hjemmela-

vede mad er en del af hverdagen. 

I godt selskab går det hele 
lidt lettere
I samarbejde med Ældre Sagen 

arrangerer vi spisevenner til ældre 

borgere i eget hjem. Det giver livs-

glæde at have nogen at nyde maden 

sammen med, og måske ryger der 

også lidt ekstra ned. 

Se mere på 
cyklingudenalder.dk/haderslev

Læs mere på 
haderslev.dk/spiseven
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Du kender sikkert superligaklubben 
SønderjyskE Fodbold og ishockey- 
klubben SønderjyskE. Måske har du 
skyllet lækre delikatesser fra Slagter 
Vollstedt ned med en kold øl fra 
Fulgsang. Eller været til koncerter på 
Gram Slot, fejret friheden til Haderslev 
Lysfest og sunget med på melodien til 
Kløften Festival. 

Men vidste du også, at Haderslev Kommune byder på den naturskønne 

Dyrehave, den unikke skatepark StreetDome, fantastiske strande, 

hæsblæsende mountainbike-ruter - og en samarbejdsvillig kommune?

Det får du i  
Haderslev 
Kommune
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StreetDome på Haderslev Havn



Skru op 
for action 
Haderslev Kommune byder med  
ACTURE PARK på et væld af oplevelser, 
der mixer vild action og smuk natur. 

Til familien som vil på udflugt i grønne omgivelser. 

Til adrenalinjægeren som vil opleve suset i maven.

Til vennegruppen som altid konkurrerer.

Til de eventyrlystne.

Næsten lige uden for din 

egen dør:

Svævebane og klatrepark

Kølige oplevelser på is

Våde oplevelser i vand

Fart-i-blodet oplevelser

Naturoplevelser

MTB, løb og vandring

Gadesport, sjov og spil

Mere end 50 forskellige aktiviteter 

samlet på én hjemmeside. 

acturepark.dk
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Lad os hjælpe 
din virksomhed
24-timers erhvervsservice

I Haderslev Kommune støtter vi vores virksomheder. Du 

kan derfor kontakte os i alle døgnets 24 timer på mobil 

og mail. Så lover vi, at du hører fra os inden 24 timer og 

laver en aftale om det videre forløb.

Hvis du vurderer, at det kan være til gavn for din 

virksomhed, så tilbyder vi dig og din virksomhed en 

personlig kontaktperson hos Haderslev Kommune. Det 

er kommunaldirektøren og direktøren for Erhvervs- og 

Borgerservice der står til rådighed som kontaktperson.

Virksomhedskontakt

Vi er klar til at høre fra dig

H. P. Geil

Rune Larsson 

Willy Feddersen

Borgmester 

Direktør for Erhvervs- og 
Borgerservice

Kommunaldirektør

Find kontaktoplysninger på haderslev.dk/erhverv
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Plads og beliggenhed gav 
Danitech et boost
Virksomheden Danitech etablerede sig for 20 år siden 
oprindeligt i Kolding. Da forretningen skulle udvikles efter tre 
års nærmest konstant vækst, hvor Danitech havde vokset sig 
til tre virksomheder i Kolding, gik turen til Haderslev. 

Jeg er oprindeligt sønderjyde. Og jeg kunne se, at 

Haderslev var det bedste sted nær Kolding, hvor der 

var plads til en virksomhed som vores. Det var én af de 

vigtigste og bedste beslutninger i Danitechs historie. 

At vi smækkede tre virksomheder sammen til én her 

i Haderslev, hvor vi fik en fantastisk beliggenhed – og 

plads til at udbygge, som vi vil.

Arne Iversen, ejer og direktør 



Designsmykker til 
fornuftige priser
Smykkedesigner Pernille Corydon har oplevet et iværksæt-
tereventyr fra baglokalet i Haderslev, hvor hun grundlagde 
sin virksomhed i 2007. I dag har hun 17 ansatte, 15 agenter og 
sælger sine smykker hos 600 forhandlere i 20 lande.

Jeg har altid haft en meget stabil arbejdskraft med 

loyale medarbejdere. På den led har det været en stor 

fordel at drive virksomhed her, for hvis man gerne vil ar-

bejde i den branche, vi er en del af, er der ikke uanede 

jobmuligheder hos et væld af attraktive modebrands. 

Der kommer ikke en konkurrende smykkedesigner lige 

rundt om hjørnet og headhunter medarbejderne.

Pernille Corydon, smykkedesigner
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startHER hjælper dig med at tage skridtet videre fra idé til 

virkelighed. Få et personligt møde og bliv klogere på alle 

dine muligheder. Det er ganske gratis og uforpligtende. 

www.starther.info

Har du en iværksætter 
i maven?
Går du og drømmer om at starte din egen virksomhed, og 
har du brug for at blive vejledt i den rigtige retning? 
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I Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune ar-

bejder vi sammen om at udvikle alle vores styrker til en 

aktiv og levende kommune, der er værd at besøge, let at 

falde for og et godt sted at etablere sig.

I Haderslev Erhvervskommune er vi sammen om at 

skabe vækst med vilje, fordi vi styrker virksomhedernes 

rammevilkår, evner og muligheder.

Driver du din egen virksomhed, kan du melde dig ind i 

Haderslev Erhvervsråd, som tilbyder faglige netværk, 

erhvervsservice, udvikling og erhvervsarrangementer 

med faglig inspiration.

Vær med i et netværk for  

højtkvalificerede medarbejdere

Nyt arbejde, nye kolleger og ny by – men 

kl. 16.00 stopper de sociale relationer?

Få et større netværk, hvor du arbejder og 

måske bor og bliv samtidig introduceret 

til, hvordan du kan pleje og styrke dit net-

værk i fremtiden.

www.her.dk

Vækst med vilje
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Centralt placeret
i Sønderjylland

Haderslev Kommune består af 
slotsbyen Gram, stationsbyen Vojens 
og domkirkebyen Haderslev. Med en 
beliggenhed i Trekantområdet, som gør 
det nemt at komme til og fra motorvejen 
og til Flensburg og Hamborg, vil Haderslev 
Kommune være et naturligt valg for mange. 

Haderslev Kommunes centrale beliggenhed gør en bopæl i det char-

merende sønderjyske fælleskab ideelt, når familielivet skal fungere i 

trygge og aktive rammer. Her er der kort afstand til det, der betyder 

noget: Et væld af arbejdspladser inden for en times kørsel, et varieret 

kulturliv, levende detailhandel, masser af natur- og fritidstilbud til både 

bredden, eliten og familielivet og boliger i mange former og prisklasser.       
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Haderslev
Kommune

Billund

Århus

København

Flensborg

Hamborg

1 time 2 timer 3 timer



Du kan bl.a. cykle på mountainbike i 
Stensbæk Plantage, gå en tur i Dyrehaven 
eller bade i Vedsted Sø. Tage til foredrag 
og koncerter på Gram Slot, være med til 
at fejre friheden til Haderslev Lysfest eller 
støtte op om Stafet for Livet.

Aktive 
oplevelser

instagram.com/flyttilhaderslev

#haderslev   #medhjerteogvilje

www.flyttilhaderslev.dk





Haderslev Kommune

Gåskærgade 26-28

6100 Haderslev

Når du har brug for kommunen, kan du klare flytning, 
opskrivning til dagtilbud, ansøgning om byggetilladelse 
og meget mere på haderslev.dk.

Vi hjælper også gerne i Borgerservice i Haderslev, 
Vojens og Gram.

74 34 34 34

post@haderslev.dk

www.haderslev.dk

instagram.com/flyttilhaderslev 

#haderslev  #medhjerteogvilje 

www.flyttilhaderslev.dk


