
Hvorfor ikke bo i centrum af Aabenraa kommune?

Tænker du over fremtiden? 

Vil du bo trygt og godt? 

Ønsker du mere hus for pengene?

Vil du gerne give dine børn  
en sund opvækst?

Er du ikke ligeglad med  
tilbuddet af fritidsaktiviteter?

Kan du svare JA til bare ét af disse spørgsmål,
så tag i kig på Bolderslev i forbindelse  

med din boligspekulation.

Men vær forberedt...
er du først flyttet herud, vil du aldrig herfra!

- et samfund der tænker fremad

er i cykelafstand til alle muligheder

www.bolderslevby.dk

Bolderslev

1100 engagerede indbyggere

12 km til Aabenraa centrum

Indkøbsmuligheder

Skole,SFO og Børnehus

1100 
husstande og  
en engageret  
befolkning

Stedet hvor alle  
er velkomne i et  
åbent aktivt 
fællesskab

Et landsbysam-
fund i balance  
og harmoni

Med rumme-
lighed og plads 
til forandring

se mere på 

Vi har også 
fibernet herude!



Mere hus for pengene - og en skøn natur lige udenfor vinduet!

Bo som du vil - land, by, leje, eje, storparceller eller? 

1100 hustande i skoledistriktet - en engageret befolkning med sammenhold som fællesævner.

50 forskellige foreninger - uanset hvilken interesse du har - så har vi det i byen.

Egen skole - nærværende skole med ca. 120 elever fra 0. - 6. klasse, tryghed i nærmiljøet

Valgfri børneordning - børnehus med småbørnsgruppe samt privat- og offentligt dagpleje tilbud.

Gode busforbindelser - timedrift fra Bolderslev til Aabenraa og kun 12 km til Aabenraa centrum.

10.072 
km pr. år

Mette & Otto Jørgensen 

Et lokalsamfund

Bolderslev løbehold

Vi nyder den daglige cykeltur til og fra arbjede - og har nu boet Bolderslev igennem 32 år.  
Tæt på natur, nærvær og sammenhold samt en aktiv fritid er grunden til at vi bliver boende i byen. 
Når vi ser på den udvikling samfundet har været igennem, i løbet af de sidste mange år,  
er det dejligt at kunne være med til at kunne gøre en forskel - og det kan vi i Bolderslev. 

At vi ligger meget centralt i Aabenraa Kommune og har nemt ved komme rundt til forskellige  
begivenheder, men samtidigt bor hvor der er grønt og dejligt, ser vi som en kæmpe fordel. 
Vi nyder at bo i trygge omgivelser, hvor der er plads omkring os - og hvor nærvær og sammenhold
er en del af kulturen.

Titusinde gode grunde til at vælge Bolderslev

 cykler vi tilsammen til og fra arbejde

Vi kombinerer turen til og fra arbejde 
med den daglige motion

med en klar fremtidsvision!

Behøver vi at sige mere?

over 

50 
aktive  

foreninger

12 
km til Aabenraa

centrum

Hvorfor skal du bosætte dig i Bolderslev?


