
Flyt til 

Sønderborg!



Sønderborg  
er fuld af muligheder
At flytte er altid en stor beslutning – især 
når så mange ting skal falde i hak: kan jeg 
få både drømmejobbet, ønskeboligen og et 
godt netværk her?

I denne folder kan du læse mere om 
Sønderborg Kommune og de mange 
fantastiske muligheder, som vi har at 
byde på. For her får du alt i én pakke: 
godt naboskab og fællesskab, den lokale 
atmosfære, bylivet, kulturen, naturen, 
mere bolig for pengene og masser af 
jobmuligheder. 
Læs videre og bliv inspireret eller 
besøg vores hjemmeside for 
tilflyttere.

sonderborg.dk/
tilflytter

Gør brug af Tilflytterservice
Tilflytterservice er en hjælp til dig, som vil 
eller overvejer at flytte til Sønderborg. Vi 
hjælper bl.a. med:

• Jobsøgning 
• PartnerJob: hjælp til jobsøgning for 

medfølgende ægtefæller/partnere
• Bomuligheder
• Pasningstilbud, skoler og uddannelse
• Kultur- og 

fritidsaktiviteter
• Sociale netværk 

og events for 
tilflyttere

Fakta om  
Sønderborg  
Kommune

74.800 indbyggere
496 km2 i areal
250 km kystlinje

Dyrk karrieren i
Sønderborg-området
I Sønderborg-området er der gode 
muligheder for en spændende og alsidig 
karriere.

Over 4.000 forskellige virksomheder 
trives her, og vi har nogle af landets 
største, globale industrikoncerner indenfor 
forskellige brancher. Byer som Kolding, 
Flensborg og Hamborg er vores tætte 
naboer, og fra Sønderborg Lufthavn kan 
du komme til København på kun 35 min. 
Derudover er Sønderjylland førende indenfor 
miljø- og klimateknologi, og kommunen vil 
være CO2-neutral i 2029.
Ingeniører, (tand)læger, faglærte og 
akademikere er ofte efterspurgte 
i Sønderborg-området, og her 
er masser af ildsjæle og 
iværksættere.

Læs mere om vores lokale 
erhvervsliv og dine muligheder som 
iværksætter på
sonderborg.dk/erhverv

http://www.sonderborg.dk/tilflytter
http://www.sonderborg.dk/tilflytter
http://sonderborg.dk/erhverv


Sønderborg-området er ideelt for 
børnefamilien. Vores byer er som skabt til 
det trygge familieliv med nem adgang til 
vand og natur, uanset hvor man vælger at 
bo. Mange lokale foreninger har tilbud til 
børn og unge. Skal dit barn gå til fodbold, 
musik, billedkunst, dans, sejlsport eller 
svømning? Alt er muligt i Sønderborg!

I Sønderborg-området kommer børnene 
ikke til at kede sig. Store attraktioner som 
Oplevelsesparken Universe, Historiecenter 
Dybbøl Banke og historiske Sønderborg 
Slot er kun nogle af de attraktioner, som 
er at finde i vores kommune. Oplev den 
smukke natur gennem Naturskolerne, besøg 
vores Blå Flag-strande, vores skøjtebane og 
områdets mange legepladser, som indbyder 
til sjov.
sonderborg.dk/tilflytter/familie

I Sønderborg Kommune bestemmer du selv, 
om du vil geare op eller ned – om du er til 
byens liv og puls eller landsbyens stille idyl. 
Du får væsentligt flere m2 for pengene, og 
med 250 km krøllet kystlinje og storslået 
natur kan du bo, præcis som du vil.

Sønderborg er hovedby, mens Augustenborg, 
Gråsten og Nordborg er mindre centerbyer.
Derudover findes der mange små landsbyer 
– de fleste er organiseret i et meget aktivt 
landsbylaug-arbejde, hvor man stadig 
lægger vægt på nabohjælp og nære 
fællesskaber.

Læs mere om leje-, købe- og 
byggemulighederne på
sonderborg.dk/tilflytter/bolig

Mere bolig  
for færre penge

I Sønderborg ligger 
boligpriserne under 

gennemsnittet i 
Syddanmark, og vi tilbyder 

boliggaranti for  
studerende.

Trygge rammer
for børnefamilien

Lad dit  
barn få en  

tosproget opvækst  
med Sønderborg-områdets  

internationale og tyske skoler.

Læs mere på  
sonderborg.dk/ 
tilflytter/skoler

http://sonderborg.dk/tilflytter/familie
http://sonderborg.dk/tilflytter/bolig
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/skoler
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/skoler


Alt er i din nærhed i Sønderborg-området 
med pulserende natteliv, spændende 
events, hyggeligt cafémiljø, gode 
shoppingmuligheder, historiske traditioner 
og sønderjyske madoplevelser. For ikke 

at forglemme Skandinaviens største 
spaområde.

Oplev vores mangfoldige events 
i Mølleparken, på Slagmarken, 
i vores nye Multikulturhus, 

i vores berømte koncertsal på 
Alsion, på Sønderborghus eller 

på Sønderjyllands Kunstskole. Og 
mærk historiens vingesus i bygninger og 

seværdigheder.

Overalt i området blomstrer lokalsamfundet, 
og mere end 700 forskellige foreninger står 
klar til at modtage dig med åbne arme.

Naturen er en oplevelse i sig selv. Cykl, 
gå eller rid en tur langs den berømte 
Gendarmsti og nyd de smukke strande, 
tag på fisketur eller prøv det populære 
kitesurfing. Talrige shelters og bålsteder 
ligger klar til at blive udforsket i 
weekenderne, og i vintermånederne kan du 
blive lokal vinterbader – hvis du tør.

Se vores events på 
sonderborg.dk/
begivenheder

I Sønderborg Kommune sørger vi for at 
give dig de bedste muligheder for et sjovt, 
spændende, udfordrende og interessant 
ungdomsliv.

Besøg én af vores hyggelige caféer, deltag i 
én af områdets utallige fritidsaktiviteter eller 
events og udforsk det pulserende natteliv og 
de utallige mødesteder.
Her er der ingen begrænsninger – og netop 
derfor blev vi bl.a. kåret som Årets 
Ungdomskommune i 2017!

Kommunen rummer rigeligt 
med uddannelsesmuligheder 
med bl.a. flere efterskoler, 
en Idrætshøjskole og et hav 
af ungdomsuddannelser og 
fritidsskoler. Du kan videreuddanne 
dig på Danmarks mest internationale 
campus i Sønderborg eller tage en målrettet 
erhvervsuddannelse. Både under og efter 
studiet står områdets brede erhvervsliv klar 
med drømmejobbet – specielt designet til 
dig!

Som elev eller studerende tilbyder vi 
boliggaranti, fx i et af vores kollegier, 
hvor der er mulighed for havudsigt.

Læs mere på 
sonderborg.dk/ung

De unges
Sønderborg

Mød vores  
ungekoordinator 

Tlf. 27 90 45 52
lyfa@sonderborg.dk

Facebook:  
Ungekoordinator

Lykke Farre

Kultur og natur
overalt

http://sonderborg.dk/begivenheder
http://sonderborg.dk/begivenheder
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Sønderborg Kommune
Tilflytterservice
Rådhustorvet 7, 1. sal
6400 Sønderborg 
T: 27 90 74 68 
E: tilflytter@sonderborg.dk 
W: sonderborg.dk/tilflytter

Flyt til Sønderborg!
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