
VELKOMMEN  
TIL NORDDJURS 
KOMMUNE
Det er os en stor glæde og fornøjelse at byde dig/jer velkommen til Norddjurs 
Kommune. Vi er glade for, at du har valgt at bosætte dig her, og Norddjurs 
Kommune står klar til at hjælpe dig med at føle dig godt tilpas. 

Når man flytter til et nyt område, er der altid mange spørgsmål. Derfor arrangerer vi 
et velkomstarrangement for nye borgere både forår og efterår. Her kan du få svar 
på dine spørgsmål og få informationer om alt det, som Norddjurs har at byde på. 
Du er også velkommen til at henvende dig på bibliotekerne og i Borgerservice.

På www.flyttilnorddjurs.dk kan du finde informationer om alt det, Norddjurs har at 
byde på. Her vil du blive præsenteret for vores 4 bosætningskonsulenter, som du 
er velkommen til at kontakte på tlf. 89 59 12 00 eller via mail tilflytter@norddjurs.dk.  
På siden finder du også mange nyttige informationer målrettet nye borgere i 
kommunen, samt en mængde links til andre offentlige hjemmesider, som du kan  
få brug for at besøge som tilflytter. Norddjurs Kommunes hovedhjemmeside  
www.norddjurs.dk er også et besøg værd. 

Vi håber, at du bliver glad for at bo i Norddjurs. Som kommune vil vi gøre alt, hvad 
vi kan for, at du kommer til at føle dig hjemme her. 

KOMMUNEN HAR ET 
 INDBYGGERTAL PÅ 38.000 
OG ET SAMLET  AREAL  
PÅ GODT 721 KM2 

Norddjurs Kommune er et godt 
sted at bo – både for børn, unge 
og voksne. 

Vi har pasningsgaranti, gode skoler 
og institutioner, spændende job- og 
boligmuligheder samt attraktive 
kultur- og fritidstilbud til alle aldre. 

Som kommune bidrager vi til 
 udvikling og vækst i et aktivt 
 samspil mellem erhvervsliv, 
 organisationer og foreninger. 

Jan Petersen, borgmester Christian Bertelsen, kommunaldirektør

Læs mere på: www.norddjurs.dk Norddjurs 
Kommune

VELKOMMEN
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OPLEV ET KULTUR- 
OG FRITIDSLIV  
DER SPILLER 
Kultur- og fritidslivet er spækket med spændende aktiviteter året rundt 
- også der, hvor du er flyttet til. Norddjurs Kommune tilbyder dig et 
liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser inden for f.eks. 
natur, idræt og kultur.

I Norddjurs har vi et utal af lokale ildsjæle, som er fyldt af engagement og 
lyst til at gøre en forskel for andre end sig selv.

Idræts- og fritidsforeningerne står klar til at give dig røde kinder og gode 
oplevelser i fælleskab med andre.

Museer, biblioteker, forsamlingshuse, biografer og kulturhuse sørger for, at 
der til hver en tid er et stort udvalg af musik, teater, kunst og gode oplevelser 
til alle aldersgrupper nær dig.

Brug hjemmesiden https://oplev.norddjurs.dk til at få et overblik over,  
hvad der foregår i din kommune af kultur- og fritidstilbud og følg med på 
www.facebook.com/kulturogfritidNorddjurs.

NORDDJURS KOMMUNE HAR:  

8 idrætsanlæg

30 forsamlingshuse 

2 svømmeanlæg

4 biblioteker 

4 museer 

1 kulturhus 

2 biografer 

1 kulturskole

350 foreninger

Oplevelser, sammenhold og nærvær i Norddjurs

Du kan finde mere om kultur og fritid på: www.norddjurs.dk/kulturogfritid Norddjurs 
Kommune

KULTUR OG FRITID
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BORGERSERVICE 
- DIN INDGANG TIL 
NORDDJURS
På www.norddjurs.dk/selvbetjening får du blandt andet hjælp til: 

Flytning og folkeregister: Meld flytning m.v.

Bolig og byggeri: Boligstøtte, ansøgning om byggetilladelse m.v.

Sundhed og sygdom: Lægevalg, skift sygesikringsgruppe,  
nyt sundhedskort m.v.

Familie og børn: Vielse, barselsorlov, digital pladsanvisning,  
tilskud til dagtilbud, familieydelser, børnetilskud m.v.

Din økonomi: Sygedagpenge, førtidspension, folkepension m.v. 

Du kan få hjælp til digital selvbetjening på Den Digitale Hotline  
på tlf. 70 20 00 00.

DU FINDER BORGERSERVICE:

Torvet 3, 8500 Grenaa  
Åbningstider:  
Mandag-onsdag: 10.00-15.00  
Torsdag: 10.00 - 17.00  
Fredag: 10.00 - 12.00

Ørsted Bibliotek  
Rougsøvej 73 B, 8950 Ørsted 
Åbningstider:  
Mandag: 10.00 - 15.00  
Tirsdag: 10.00 - 15.00

Auning Bibliotek  
Torvegade 1 A, 8963 Auning  
Åbningstider: 
Onsdag: 10.00 - 15.00 
Torsdag: 10.00 - 17.00

Telefon: 89 59 10 00 
E-mail: Norddjurs@norddjurs.dk

Vi kender værdien af god borgerservice. Velkommen til Norddjurs

Du kan finde mere om borgerservice på: www.norddjurs.dk/borgerservice Norddjurs 
Kommune

BORGERSERVICE
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NORDDJURS  
ER MIDT I  
NATUREN
Norddjurs Kommune strækker sig fra ørkenøen Anholt i Kattegat over 
købstaden Grenaa gennem den hyggelige handelsby Auning og videre 
til Udbyhøj ved Randers Fjord. Den fantastiske natur danner ramme om 
livet i den norddjurske del af Østjylland. 

Djursland har nogle af Danmarks bedste badestrande. For de mindste kan 
der bruges lang tid med at bade og fange krabber fra fine sandstrande med 
lavt vand. Dykkere og fiskere kan finde udfordringer ved skrænter og klinter. 
Surfere og kajakroere kan bryde bølgerne.

Der er højt til himlen, god plads på strande og græsarealer både i 
dagtimerne og til aftenforestilling med smukke solnedgange både langs 
kysten, fjorden og midt i Kattegat. Her ligger Anholt med brede strande og 
sydlandsk sommerstemning.

Kyst- og Fjordcentret ved Randers Fjord tilbyder oplevelser langs kysten 
året rundt. Landskabsoplevelserne langs kysten i Norddjurs skifter konstant, 
og oplevelsen af dem er et vigtigt grundelement i vores natur- og kulturarv.

ET AKTIVT FRILUFTSLIV MED BLA.

125 km større naturstier, herudover 
en lang række mindre vandrestier  

30 km markerede ridestier  

34 km kommunale mountainbikeruter, 
hertil privat anlagte ruter

30 shelters

2 hundeskove

20 legepladser

jagt og fiskeri

naturfitness

kanosejlads

Norddjurs Kommune har en 117 kilometer varieret og indbydende kyststrækning

Du kan finde mere om natur på: www.norddjurs.dk/udinaturen Norddjurs 
Kommune

NATUR
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BO I 
NORDDJURS 
KOMMUNE
Velkommen til en af de smukkeste egne i Danmark. I Norddjurs er der 
aldrig langt til strand, vand, kyst og bølger. Skove, heder og marker er 
med til at tegne Norddjurs natur med palettens smukkeste farver. 

Norddjurs Kommune er dog andet og mere end sin pragtfulde natur. 

Der bygges nyt og investeres. Blandt andet på Grenaa Havn, og en lang 
række større og mindre virksomheder, iværksættere og selvstændige er 
med til at skabe vækst, udvikling og beskæftigelse. 

Kommunen understøtter også væksten på flere fronter. F.eks. ved at skabe 
gode rammer for ungdomsuddannelser, byudvikling, tiltrækning af tilflyttere 
og meget andet. 

Norddjurs er også kendt for sit rige forenings- og fritidsliv. Overalt udfoldes 
de fælles aktiviteter på sportsbaner, i forsamlingshuse, i foreningsregi og 
under mange andre former.

Hvis I vil vide mere om at bo i Norddjurs Kommune, kan I kontakte vores  
4 bosætningskonsulenter på tlf. 89 59 12 00.

KØB EN GRUND I NORDDJURS  
- HER HAR DU RÅD TIL AT 
 BYGGE DIT DRØMMEHUS

På hjemmesiden  
www.byggegrunde.norddjurs.dk 
kan du læse mere om de mange 
smukke byggegrunde, som du kan 
finde i Norddjurs Kommune. 

Her kan du også møde nogle af 
de familier, der allerede har bygget 
hus og lever i Norddjurs.

Masser af gode grunde - også til at flytte til Norddjurs

Besøg Norddjurs Kommunes hjemmeside for tilflyttere: www.flyttilnorddjurs.dk Norddjurs 
Kommune

BOSÆTNING
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DET ER GODT  
AT VÆRE BARN 
I NORDDJURS 
Vi ved, at dine børns trivsel er det vigtigste i livet. I Norddjurs gør vi 
derfor alt, hvad vi kan, for at have gode pasningstilbud, skoler, der har 
god læring og udvikling og fritidstilbud, der gør en forskel.

Hvis I har valgt at flytte til et af lokalsamfundene i Norddjurs, vil I møde vores 
”Børnebyer”, hvor skole, SFO, børnehave og dagpleje smelter sammen. Det 
giver en sammenhæng i dit barns liv, så skiftet fra dagpleje/vuggestue til 
børnehave og skole bliver en tryg oplevelse. 

I Norddjurs vil du og dine børn opleve, hvor vigtig naturen er for vores trivsel.

Brug naturen. Tag børnene med ud og oplev herlighedspletter med en 
madkurv eller lav mad over bål og overnat udendørs i et af de mange 
shelters. Prøv også at opleve naturen fra en anden vinkel og tag børnene 
med på en kanotur på Grenåen eller Alling Å.

AKTIVITETER I NORDDJURS 

Ungdomsklubberne er et  tilbud 
til børn mellem 13-18 år. Det 
er  UngNorddjurs, der står for 
 klubtilbuddene, som findes i 
 Grenaa, Ørum, Allingåbro og 
Auning.

Kulturskolen er et fritidstilbud 
til børn, der interesserer sig for 
musik, dans, drama og  billedkunst. 
 Kulturskolen tilbyder både små 
og store børn del i kreative 
 fællesskaber og undervisning  
i de kreative fag.

Vi prioriterer det gode børneliv i Norddjurs

Besøg Norddjurs Kommunes hjemmeside for tilflyttere: www.flyttilnorddjurs.dk Norddjurs 
Kommune

BØRN OG UNGE
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