
 

Kender du Blåbærvænget i Tinglev ? 

Blåbærvænget er en ny udstykning i Tinglev, hvor der netop nu er klar til at 

blive bygget dit nye drømmehus. 

Blåbærvænget ligger ud til Tinglev Søvej, med indkørsel fra Tinglev Søvej. 

Der er ikke fastbestemt varmekilde på Blåbærvænget, du kan således selv 

have indflydelse på valget af din varmekilde. 

 

Tæt på naturen 

Blåbærvænget ligger ugeneret ud til naturområder, og med kort gåafstand ud til Tinglev mose, Du tilgår 

Tinglev Mose via ”Mosevej” – du har således under 600 meter ud til ugeneret Natur og ultimativ afslapning 

fra en hektisk hverdag, hvor der bl.a. er anlagt stier og udsigtstårn. 

Læs og se mere om Tinglev Mose her: 

Tinglev Mose 2020.indd (aabenraa.dk) 

 

Via Stisystem til Skole og indkøb. 

Blåbærvænget munder ud til Tinglev Sø, hvor du også tilgår stisystemet i Tinglev. Via stisystemet kan du 

komme ugeneret rundt i hele Tinglev, bl.a. Direkte til skole, indkøb og bibliotek mm. 

Læs mere om de forskellige afmærkede stier rundt i Tinglev 

Tinglev Forum | TinglevStierne 

 

 

  

Blåbærvænget 

https://www.aabenraa.dk/media/4096964/wt-tinglev-mose-2020.pdf
https://www.tinglevforum.dk/tinglev-stierne/


 

Hvad kan Tinglev byde på for dig? 

Tinglev har et stort udvalg indenfor alt det, der betyder noget i din hverdag. Der er flere udvalg af 

indkøbsmuligheder, skole og daginstitutions tilbud til børnene. 

Se og hør mere om Tinglev i Filmen, ”Tinglev – Mere end du tror” 

(256) Tinglev Filmen - Mere end du tror. - YouTube 

 

Du kan starte dit byggeri i dag 

Etape 1 er klar til dit byggeri - Salget af byggegrunden er uforpligtende, du kan derfor frit vælge – om du vil 

”Gøre det selv” eller hyre din egen håndværker til opførsel af dit Drømmehjem.  

 

Såfremt du er interesseret i en grund indenfor det skraverede område, så kontakt os endelig. 

 

 

Vi glæder os til en uforpligtende snak med dig - Vores kontaktoplysninger  

Nick Tygesen telefon 51 21 01 11  - Mail@ntts.dk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjLoSZVwaYQ
mailto:Mail@ntts.dk

