
Storby i naturen



Fra SØNDERBORG ser verden anderledes ud
I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at Skandinavien og det 
kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel 
er vores tætte naboer, imens den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn 
sikrer korte afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.

Sønderborg er et naturligt knudepunkt i grænselandet. Det har givet os en helt speciel 
evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i dag bor og lever 120  
forskellige nationaliteter i Sønderborg. Nogle af landets førende globale industrikoncerner 
ligger her, og vores universitet er Danmarks mest internationale campus med studerende 
fra flere end 50 lande. Her er ingen udkant, men til gengæld masser af udsyn.   



Internationalt udsyn fra Porten til Europa

 

• Sønderborg er den største by i  
 Sønderjylland. Der er 76.000 ind 
 byggere i Sønderborg kommune.  
 Vi er 700.000 indbyggere i regionen  
 Sønderjylland-Schleswig og fire  
 millioner i den Dansk-Tyske Region.

• Fra Sønderborg by er der ca. 35  
 km til grænsen, og vi har kortere  
 til Hamborg end til København.  
 Via motorvejen er du halvanden  
 time fra Odense og Kiel og to  
 timer fra Hamborg og Århus. Med  
 fly er du 35 min. fra København.

• Størstedelen af den voksne  
 befolkning i Sønderborg er som  
 minimum tresprogede: Dansk, tysk  
 og engelsk. 

• Vi bor på en af verdens få demokratisk valgte grænser, hvor borgerne 
 på begge sider af den nuværende grænse i 1920 afgjorde placeringen. 
 I dag lever der stadig mindretal på begge sider af grænsen. Sønderborg
 har derfor bl.a. tre tyske skoler og flere tyske børnehaver.

• Sønderborg har tradition for at rumme flere kulturer, og Den danske 
 Europa-bevægelse har haft kåret Sønderborg som Årets Europaby.

Se verden med andre øjne på sønderborg.dk

FAKTA

.

http://sonderborg.dk/da


Du kan bo med stråtag 
eller stuk i Sønderborg, 
men havudsigten bliver 
svær at undgå

I Sønderborg behøver du hverken vælge 
mellem stilletter og gummistøvler eller 
god stil og jydekrog. For Sønderborg er 
ikke et enten/eller. Det er et både/og, der 
med byens puls og naturens ro giver dig 
det bedste fra to verdener. 
Derfor kan du også bo helt, som du vil, 
uanset om din udsigt skal være til byens 
menneskemylder, naturens vidder eller 
250 km krøllet kystlinje. Alle muligheder 
står åbne – fra ejerlejligheder, parcel-
huse og rækkehuse, over idylliske land-
ejendomme og gamle herskabsvillaer til 
eksklusivt liebhaveri, arkitektoniske perler 
og dit eget selvbyggede drømmehus.

Find både boliger og byggegrunde på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da


 

Sønderborg.dk

Storby midt i naturen

• Er du til nybyggeri i arkitektonisk særklasse, skal du vende blikket mod Sønderborgs  
 nye havn. Masterplanen for havnen er tegnet af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry.  
 Den tidligere industrihavn er under forvandling til et livligt byområde med parker, privat- 
 boliger, erhvervsejendomme, bygninger til rekreative og kulturelle formål samt et luksushotel.

• Er du mere til en bolig, der emmer af historie, finder du i Sønderborg mange bygninger 
 og villaer, der er opført i årene efter krigen i 1864. I 56 år var Sønderborg tysk, hvilket tydeligt  
 er afspejles i arkitekturen.

Find både boliger og byggegrunde på sønderborg.dk

• Byen Sønderborg med ca. 30.000 indbyggere er knude-  
 punktet for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer   
 præget af ildsjæle og aktive landsbylaug.

• Sønderborg har Danmarks tredjestørste koncentration af  
 den såkaldte ”kreative klasse” – kun overgået af Køben- 
 havn og Århus. Det er en befolkningsgruppe, der udgøres  
 af mennesker, der alle arbejder med vidensjob, iværk-  
 sætteri og innovation.

FAKTA

http://sonderborg.dk/da
http://sonderborg.dk/da


Jordforbindelse og 
internationalt udsyn er 
noget, ungerne får ind med 
skolemælken i Sønderborg

I Sønderborg uddanner vi til en global virklighed 
hele vejen fra ABC til Ph.D. Her er internationale 
børnehaver, skoler og gymnasier samt nytæn-
kende friskoler, folkeskoler og ungdomsuddan-
nelser. På universitetet uddannes studerende 
fra flere end 50 lande, og campus er Danmarks 
mest internationale.

Sådan må det nødvendigvis være i et område, 
der både er hjemsted for nogle af landet største 
globale virksomheder og som ligger dér, hvor 
Skandinavien og det kontinentale Europa  
mødes og bindes sammen. Vores børn vokser  
op med internationalt udsyn – men også med 
jord under neglene. For i Sønderborg har vi 
samtidig fødderne plantet solidt i den sønder-
jyske muld. Det giver dybde og rødder på den 
videre rejse ud i verden.

Find en verden af uddannelser på sønderborg.dk  

http://sonderborg.dk/da


Find en verden af uddannelser på sønderborg.dk  

 

Sønderborg.dk

Et skoleliv med rødder og internationalt udsyn

FAKTA

• Sønderborg Kommune har fem folkeskoler i Top 20  
 over landets bedst placerede folkeskoler. 

• Sønderborg er den kommune i Danmark, der har flest  
 fri- og privatskoler pr. indbygger.
 

• Sønderborg har engelsksprogede uddannelser fra  
 grundskolen til universitetet, hvor 70 pct. af de stu- 
 derende er internationale. På Sønderborgs tekniske  
 gymnasium kan du som det eneste sted i Danmark  
 læse den internationale gymnasieuddannelse Interna- 
 tional Baccalaureate (IB Diploma).  

Find en verden af uddannelser på sønderborg.dk  

• Sønderborg er af Danmarks ti universitetsbyer. Der er 22 forskellige lange videregående  
 uddannelser på SDU i Sønderborg.  
 
• SDU Sønderborg er især kendt for sine engelsksprogede ingeniøruddannelser med fokus  
 på cleantech, energieffektvisering, produktdesign og mekatronik. 
 
• Universitetet tilbyder også uddannelser med fokus på en global karriere indenfor f.eks.  
 erhvervssprog, interkulturel virksomhedskommunikation samt economics and business  
 administration.

http://sonderborg.dk/da
http://sonderborg.dk/da


I SØNDERBORG 
er vejen kort mellem 
karriere og fritid
Hvad nu, hvis du kunne droppe spildtid og  
motorvejskø til og fra arbejde? Hvad nu hvis  
du i stedet kunne tage en løbetur i skoven, hop-
pe i kajakken eller bare nyde roen og naturen?  
Og hvad nu, hvis det var foreneligt med en  
ambitiøs og international karriere – og helt  
normalt at møde chefen og kollegerne i  
våddragt eller tights efter fyraften? Så skulle  
du måske kigge forbi os i Sønderborg.

Her venter over 4.000 virksomheder på dig – fra 
store globale industrikoncerner til små og mel-
lemstore virksomheder inden for et hav af bran-
cher og kreative erhverv. Men her venter også 
noget mere og andet. For Sønderborg er  
en storby midt i naturen, der både giver dig 
byens liv, landets idyl, naturens udfoldelses- 
muligheder og et liv i balance.

Find firmaer og fritidsaktiviteter på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da


Karriere i balance

 

Sønderborg.dk

• Der er 32.371 arbejdspladser i Sønderborg kommune. 
 Inden for 60 minutters transport i bil fra Sønderborg er 226.300 arbejdspladser 
 tilgængelige, hvoraf de 133.800 er tyske.

• Der er ca. 4.000 virksomheder i Sønderborg. De omsætter til sammen årligt for 
 ca. 52 mia. kr. og eksporterer varer og ydelser til udlandet for 20 mia. kr. 

• Hvert år ser min. 500 nye virksomheder dagens lys i Sønderborg, hvor der i dag er  
 flere virksomheder end før finanskrisen. 

Find firmaer og fritidsaktiviteter på sønderborg.dk

 

• Sønderborg-området har flere end 700 frivillige foreninger. Ca.  
 40% er sportsklubber, 30 % er kulturrelaterede, imens de sidste  
 30% er forskellige former for interesseorganisationer. 

• I Sønderborg er gennemsnitslevealderen 80,4 år, hvilket er  
 ældre end landsgennemsnittet. Ligeledes har vi færre senge- 
 dage og ambulante behandlinger pr. 1.000 indbyggere og går  
 også sjældnere til lægen. 

FAKTA

http://sonderborg.dk/da
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Hver dag er en eventdag 
i Sønderborg - og fra 
hovedstad og Hamborg 
kan du være hjemme på 
en god times tid
I Sønderborg får du ligeså mange oplevelser, 
events og kulturelle tilbud, som der er dage i året 
– bogstaveligt talt. Alligevel kan der være rift om 
pladserne. For vores særlige placering i porten  
til Europa giver korte afstande og transporttider 
til naboer som Flensborg, Hamborg og Kiel og  
metropoler som Berlin og København.

Så kom til Sønderborg, hvis du vil have en plads 
på første række med internationalt udsyn til 
resten af Europa. Du vælger selvfølgelig selv, om 
du er til ballet eller bold, symfoniorkester eller 
sommerrevy, museer eller madoplevelser eller 
kunstudstilling og koncert.

Se, hvad der sker på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da


Du kommer ikke til at kede dig

 

Sønderborg.dk

Se, hvad der sker på sønderborg.dk

• Ifølge Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse er  
 indbyggerne i Sønderborg mere kulturaktive end både  
 Aalborg, Aarhus og København. Det er især foredrag,  
 debatarrangementer og teater samt brug af biblioteker  
 og arkiver, vi ifølge undersøgelsen har en forkærlighed  
 for.  

 

FAKTA

• Sønderborg-området har 35 restauranter, og inden for en  
 times kørsel finder du 25 Michelin-restauranter. Det sønder- 
 jyske egnskøkken er blandt de bedst bevarede og mest   
 interessante i Danmark.  

• Sønderborgs unikke historie og kulturarv er med til at gøre  
 Sønderborg til et af Danmarks mest populære feriemål med  
 tre millioner gæster årligt.

• I andet halvår af 2016 var der ifølge Kulturnaut 1.510  
 kulturarrangementer i Storsønderborg – og så har vi  
 ikke engang talt alle dem med på den anden side af  
 grænsen. 

• I 2015 blev Sønderborg kåret til Årets Amatørkultur 
 kommune og var i 2017 kandidat til Europæisk Kultur- 
 hovedstad.

http://sonderborg.dk/da
http://sonderborg.dk/da


At flytte til et helt nyt sted – må-
ske ligefrem til en ny landsdel 
eller land – kan være en stor 
beslutning. En ny tilværelse skal 
opbygges med arbejdsliv, bolig, 
omgangskreds, netværk og trivsel 
for hele familien. Derfor står vi i 
Sønderborg klar til at tage godt 
imod dig.

Sønderborgs Tilflytterservice 
kan bl.a. hjælpe med gode råd og 
vejledning om bomuligheder, job 
til din partner, opskrivning til 
børnepasning eller skole, kultur- 
og fritidstilbud samt faglige og 
sociale netværk og meget mere.

Læs mere om både Sønderborg 
og Tilflytterservice på

Sønderborg.dk

5041-0856
Svanemærket tryksag

http://sonderborg.dk/da
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