VELKOMMEN TIL
BRØNDERSLEV KOMMUNE
Uanset om du har boet her i mange år eller lige er
flyttet hertil, så velkommen. Denne brochure handler om et udsnit af alle de mange muligheder, vores
kommune byder på – hvad enten du er barn eller
voksen, jobsøgende eller pensionist.

Vi har store og små byer blandet mellem hinanden,
og vores byer er populære. Det skyldes bl.a. muligheden for at bygge på nogle af vores attraktive byggegrunde, få børnene i vores skønne børnehaver og
gøre brug af de mange fantastiske fritidsmuligheder.

Vi har den store fordel, at vi ligger midt i Nordjylland
med motorveje til og fra – tæt til hele verden via Aalborg Lufthavn og tæt på Aalborg by, hvor der findes
mange spændende tilbud, som kan nås på under 30
minutter.

Endnu engang. Velkommen til - håber du bliver her.
Mikael Klitgaard, borgmester

Skal vi hjælpe dig med dit næste
byggeprojekt?
Nybyg, renovering og hovedentreprise.
Samsøgade 9 • 9740 Jerslev J • Tlf.: 61 12 24 50 • info@bke-byg.dk • www.bke-byg.dk
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Følg os på Facebook

INFRASTRUKTUR
Masser af lys og luft. Men tæt på storbyen Aalborg,
mindre end en halv time til lufthavnen og motorvejsforbindelse til resten af verden.
I Brønderslev Kommune bruger vi sjældent store ord
om os selv, men vores placering er vi nu godt tilfredse med. Vi har god plads, vi har naturen – og vi ligger
tæt ved trafikknudepunkter for både søfart, jernbane,
luftfart og motorvej.

Vidste du …
• Det tager mindre end 30 minutter
at køre fra Brønderslev til Aalborg.
• Det tager 45 minutter at flyve fra
Aalborg Lufthavn til København.
• Der går mellem 6 og 17 fly mellem
København og Aalborg hver dag?

30 min.

45 min.
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NY BØRNEHAVE
I HJALLERUP
Til november slår man dørene op til en spritny
børnehave i Hjallerup med plads til 75 børn på 649
kvadratmeter. Hjallerup by vokser, fordi der kommer
flere indbyggere bl.a. fra Aalborg. Derfor er der også
behov for ny daginstitution. På få år er byen vokset
med flere hundrede ekstra borgere, der vælger byen
bl.a. på grund af dens rige foreningsliv og unikke
sammenhold.
Børnehaven har endnu ikke noget navn, men det er
på vej. Børnehaven kommer til at lægge vægt på
bevægelse, så det tænkes ind i alle dele af livet i
børnehaven, og den nye børnehave ligger heldigvis
også bekvemt tæt på idrætshallerne i byen.

Bevæg dig for livet

re i bevægelse. Derfor bliver det nye dagtilbud altså
bygget og indrettet med bevægelsesmotiverende
læringsmiljøer både inde og ude.
”Bevæg dig for livet” skal udleves i pædagogikken
via det brede sundhedsbegreb og i forlængelse af
WHO’s sundhedsdefinition, hvori der lægges vægt
på både fysisk, mental og social sundhed. Der bliver
fokus på aktivering og stimulering af alle syv sanser;
hørelsen, synet, smags- og lugtesansen, balancen og
krops- og følesansen.
På www.bronderslev.dk kan du blive klogere på,
hvordan dit barn bliver skrevet op til en plads i børnehaven – eller i en af vores mange andre skønne
børnehaver.

Brønderslev Kommune har tilsluttet sig visionen
”Bevæg dig for livet”, hvis formål er at få flere borge-

Brønderslev
Apotek

Brønderslev
Løve Apotek

P. Møllers Plads 10
9700 Brønderslev

Arkaden 14
9700 Brønderslev

Let’s meet tomorrow

Tlf. 98 82 12 11
www.broenderslev.apoteket.dk

www.cubic.eu

Brønderslev Kommune.indd 1
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VORES SKOLER –

RAMMEN OM BØRN OG UNGES HVERDAG
Brønderslev Kommune har 4 skoledistrikter med i alt
11 folkeskoler. Nogle skoler har alle årgange, mens
6. årgang er den sidste i andre af skolerne, hvorefter
eleverne flytter til en af de større skoler.
Kommunen har 10. klassescentre og en skole med
specialtilbud.

Distrikt 1 – Brønderslev Nord
•	Hedegårdsskolen Undervisningssted
(0.-10. klassetrin)
• Thise Undervisningssted (0.-6. klassetrin)
• Toftegård Undervisningssted (0.-9. klassetrin)
•	Heldagsskolen*
*Heldagsskolen ligger på egen matrikel, men er et specialklassetilbud, der hører under Brønderslev Nord.

Distrikt 2 – Brønderslev Syd
• Skolegade Undervisningssted (0.-9. klassetrin)
• Søndergade Undervisningssted (0.-9. klassetrin)
•	Øster Brønderslev Undervisningssted
(0.-6. klassetrin)

Distrikt 3 – Hjallerup
• Hjallerup Undervisningssted (0.-9. klassetrin)
• Klokkerholm Undervisningssted (0.-9. klassetrin)
• Flauenskjold Undervisningssted (0.-6. klassetrin)

Distrikt 4 – Dronninglund
• Dronninglund Undervisningssted (0.-10. klassetrin)
• Asaa Undervisningssted (0.-6. klassetrin)

Konsultation / Vaccination / Kirurgisk behandling af
alle kæledyr / Tandbehandling / Røntgen
Ultralydsundersøgelse / Laboratoriediagnostik bl.a.
progesteron undersøgelse / Genoptræning
Waterwalker / Laser / Vagtsamarbejde
STATIONSVEJ 28 9330 · DRONNINGLUND · TLF.: 98 84 10 15

www.dronninglunddyrlaeger.dk
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& Slotskollegium
Islands Allé 20 · 9700 Brønderslev
Tlf.: 98 822 722 · post@br-gym.dk
/BGogHF

@brslevgym

Søndervangsvej 1 · 9330 Dronninglund
Tlf.: 98 84 30 44 · dg@drlund-gym.dk
/dronninglundgymnasium
@dronninglundgymnasium
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www.vlhi.dk

Besparelse på varme
Der er mange penge at spare på el og varme, hvis huset
er ordentligt isoleret. Ordentlig isolering giver desuden et
bedre indeklima og medvirker til at øge boligens værdi.
Vi kan tilbyde de bedste priser på din nye isolering.

Et varmt hus er også et
tørt hus, så isolering kan
også give et bedre indeklima

Vi udfører mange typer af isolering for både firmaer og
private, som bl.a. omfatter de nedenstående produkter:
• Hulmursisolering
• Loftsisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
• Isolering af ventilation
• Diverse rørisolering
• Facadeisolering
• Thermo-fotografering

Ingen
opgaver
er for store
eller små!

Kontakt
os for et
godt
tilbud

Ærøgade 40 · 9740 Jerslev J · Tlf.: 9898 1003
Mobil: 2826 1976 · vlhi@vlhi.dk
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BEVÆGELSE OG
FÆLLESSKAB
Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation.
Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF
har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om
opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt.
”Bevæg dig for livet”-visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Brønderslev
Kommune er en del af ”Bevæg dig for livet” bl.a. ved
at lave flere tilbud til seniorer, der gerne vil bevæge
sig mere – det er bl.a. floorball for seniorer og badminton.
Du kan læse meget mere på kommunens hjemmeside: www.bronderslev.dk

Boblberg
Forskning viser, at det er vigtigt for menneskers trivsel og livskvalitet, at de indgår i sociale fællesskaber.
Derfor har Brønderslev Kommune indledt et samar-

bejde med Boblberg.dk, der er en digital platform
med et fællesskab bestående af mere end 360.000
brugere.
På Boblberg.dk er al aktivitet på platformen brugerdrevet. Her skriver borgere sammen i selvoprettede
opslag, hvor de deler fælles interesser, oplevelser
og sociale aktiviteter – men også svære emner som
f.eks. ensomhed og psykisk sårbarhed.
På Boblberg bliver brugerne inspireret og inviteret til
at bruge lokalsamfundet på nye måder og i fællesskab med andre. På samme måde kan brugerne inspirere hinanden til at blive frivillige i lokalsamfundet.
Det er gratis for alle i Brønderslev Kommune at oprette en profil på Boblberg.
Læs mere på www.boblberg.dk
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Vi er et lille hus med stor rummelighed
Børnehuset Stjernestunden er et selvejende privat børnehus til 16 vuggestuebørn og
44 børnehavebørn. Som vuggestue og børnehave modtager vi børn i alderen 0-6 år.

I dagligdagen prioriterer vi:
• Fuld økologisk kost og forplejning til ALLE børn i huset
• At vi har en uddannet kok ansat i køkkenet
• At vi har særligt fokus på egen produktion af økologisk
frugt og grønt i vores køkkenhave og drivhus på vores
legeplads
• Børns læring, trivsel og udvikling
• Struktureret sprogarbejde
• Leg, kreativitet og fantasi
• Stærke venskaber
• Bevægelsesaktiviteter, som styrker børnenes motoriske formåen
• At vi kender vores nærmiljø godt
• At gøre alle børnene robuste til næste skridt i livet

TRYGHED
Vores servicemedarbejdere
færdes dagligt i boligområdet
og kender vores beboere.

FÆLLESSKAB
Vi tager beboerdemokratiet
alvorligt, og vi lytter til vores
beboere.

Rømersvej 2-4, 9700 Brønderslev
Tlf. 25 79 94 94

www.stjernestunden.dk

Vi vokser sammen med Østvendsyssel
Er børnene flyttet hjemmefra, ønsker I at sælge, mangler I plads?
Vælg en lejebolig i Sundby-Hvorup Boligselskab og bliv en del af
et stærkt fællesskab, hvor ingen skal tjene på jeres husleje, og I
har stor indflydelse på jeres bolig og boligområde.
31 M I N

Vores godt 4.500 boliger
ligger tæt ved byen
– nærmest landet.

KLOKKERHOLM
27
M
26

TILGÆNGELIGHED
Vi har opført nye boliger og
vores boliger har niveaufri
adgang.

MIN

THORUP

N
24 M I

IN

HJALLERUP
19

AGERSTED

DRONNINGLUND

MIN

28 M

VESTBJERG
NØRRESUNDBY:
LØVVANGEN 10 MIN
LINDHOLM
8 MIN
NØRRE UTTRUP 9 MIN

34 M I N

ØRUM

IN
34 M

IN

ASAA

17 M I
N

renoveret gamle, så mange af

FLAUENSKJOLD

34 M I N

27 M I N
20 M I N
24 M I N
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AALBORG

En del af:

ULSTED
HOU

GANDRUP
12 MIN

Lindholm Søpark 4
Nørresundby
Tlf. 9817 3066
sundby-hvorupboligselskab.dk

VESTER HASSING
31 M I
N

HALS

ET GODT
ERHVERVSLIV

Erhvervschefen ser positivt på fremtiden
På trods af corona var der byggeboom i erhvervslivet i 2020. Det konstaterer erhvervschef Marianne
Gade: ”Bl.a. er McDonald’s ved at bygge helt ny
familierestaurant ved motorvejsafkørslen Brønderslev
S. Og en del af vores eksisterende virksomheder
bygger til, fordi deres virksomheder har brug for ekspansion. Det gælder nærmest i alle dele af kommunen. Og vi er hos Brønderslev Erhverv glade for, at
der kommer nye erhvervsarealer til salg.”

Kommunens handelsliv har selvfølgelig været ramt af
corona, men borgerne har været flinke til at bakke op
om at handle lokalt: ”Kommunen har lavet en kampagne for at handle lokalt, og mit indtryk er, at borgerne i højere grad bakker op om at droppe indkøb
på nettet og f.eks. købte julegaverne lokalt. Vi vil jo
gerne, at vores handelsliv i kommunen overlever.”
Hvis du vil videre mere om mulighederne for at drive
erhverv i Brønderslev Kommune, så læs mere på:
www.brondersleverhverv.dk

Iværksætteri
Iværksætteriet har det også godt i Brønderslev Kommune. Sidste år blev der registreret 337 nye CVR-registreringer, bl.a. mange inden for bygge og anlæg.
Og Brønderslev Erhverv har da også opgraderet
deres service til iværksætterne: ”Blandt andet har
vi startup-café med f.eks. tilbud om seks måneders
GRATIS adgang til arbejdspladser en eller to dage
om ugen, hvor man som iværksætter kan få både
kollegialt fællesskab og sparring på dine idéer. Mentalt – ikke mindst efter corona – betyder det også
noget, at man ikke skal sidde helt alene hjemme på
sit kontor i kælderen, men kommer ud blandt andre
og mærker, om idéerne kan flyve.”

Marianne Gade,
erhverschef,
Brønderslev
Erhverv
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SØG OM BYGGETILLADELSE
Ansøgninger om byggetilladelser og nedrivninger skal fremsendes gennem Byg og Miljø. Når du opretter en
ansøgning, får du overblik over, hvilken dokumentation der skal udfyldes og indsendes, og hvilke informationer
vi skal bruge for netop at behandle din sag. Efter du har indsendt, får du besked, når der er nyt i din sag.

Sådan søger du i Byg og Miljø:

4: Vælg ansøgningstype

1: Start et nyt projekt

Det materiale, du skal indsende, afhænger meget af,
hvilken ansøgning du vælger. Derfor er det vigtigt at
vælge den eller de rigtige ansøgningstyper.

Når du starter et nyt projekt i Byg og Miljø, bliver din
kladde automatisk gemt. Du kan oprette flere projekter samtidig, hvis du har behov for det.

2: Vælg projektets sted
Vælg et sted, f.eks. en specifik lejlighed eller matrikel.
Når stedet er valgt, får du information om forhold, du
skal være opmærksom på.

3: Tilføj ansøgere
Giv adgang til eksempelvis en rådgiver eller en ejer
af ejendommen. Så kan du få hjælp til at indsende
korrekt og fyldestgørende information.

Se en kort videovejledning
om ansøgningsprocessen.

5: Udfyld alle punkter
Medmindre der er en væsentlig grund til, at et punkt
ikke er relevant, skal al dokumentation udfyldes.
Husk at beskrive hvorfor, hvis du ikke mener, det er
relevant. Når du uploader de relevante dokumenter
og tegninger, er det vigtigt, at dokumenterne navngives korrekt. Du kan med fordel søge i kommunens
byggesagsarkiv for tegninger, der allerede eksisterer
i arkivet af din grund.

6: Indsend din ansøgning
Når dit projekt er indsendt, vil du modtage en kvittering herpå.

Læs mere på
www.bygogmiljoe.dk

Skal du have hjælp til din ansøgning, så
kontakt den digitale hotline på 70 20 00 00

Leverandør til blandt andet:
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Have/park • Land- og skovbrug • Entreprenør

www.agrotek.dk

TEGNINGER

De fire mest almindelige tegninger er:
Situationsplan

Tegningsmaterialet er vigtigt for, at sagsbehandleren kan vurdere din ansøgning, fordi det hjælper
til at forstå det arbejde, du vil udføre.

Plantegning

Husk mål på alle tegninger!

Hvordan er byggeriet indrettet, hvilke rum er der
i byggeriet, og hvad er de ydre dimensioner?

Facadetegning

FACADETEGNING - carport
2
Småbyggeri på mere end 50m samlet
3,0 m

1 Blåbærvej 22

Facadetegning

Matrikel nr. 201092

Facadetegningen viser, hvordan en bygning ser ud, set udefra.
De skal tegnes direkte fra siden eller forfra.

Før- og efter-tegninger

Tegningerne skal tydeligt vise både aktuelle forhold og de
ønskede ændringer. Det giver større sandsynlighed for at
få tegningerne godkendt i første omgang.

Facadetegningen skal vise

3
Carport – facade forfra 4

5,4 m

2

2,5 m
2,0 m

1

Vejnavn, husnummer og matrikelnummer.

2

Mål på bygningen med streger, der viser, hvorfra
og -til målene er gældende.

3

En linje, der tydeligt viser, hvor det naturlige terræn går.

4

Hvilken facade der vises på tegningen.

5

Målestok og målestoksforhold. Tegninger skal altid
være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme
målestoksforhold.

6

Hvilke materialer carporten bygges af.

Carport – facade fra siden

5 Målestok: 1:50

3,0 m

6

Hvad er målene til skel, hvordan er byggeriet
placeret på matriklen og i forhold til andre bygninger?

Tagmateriale: tagpap.
Stolper og gavl: træ.

Hvordan ser byggeriet ud fra forskellige sider?
Vær opmærksom på, at ved en grund, hvor terrænet er skrånende, skal det fremgå af facadetegningen. Både det eksisterende terræn, og
hvordan det fremtidige terræn bliver, skal indtegnes på facadetegningen.

Snittegning
Hvordan ser byggeriet ud i tværsnit på udvalgte
steder? Beskriv, hvilke materialer der bruges og
evt. konstruktionernes opbygning.

Byg & Miljø – juni 2019 – bygogmiljoe.dk/dokumenter/facadetegning-carport-småbyggeri.pdf

Er du i tvivl,
så kontakt en
rådgiver, som
kan hjælpe med
processen.
Se flere tegningseksempler
på www.bygogmiljoe.dk

Ved nedrivning
•	
Søg nedrivningstilladelse via www.bygogmiljoe.dk
•	
Sekundær bebyggelse under 50 m² kræver
ikke nedrivningstilladelse
•	
Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald, selv
om dit byggeri ikke kræver en nedrivningstilladelse
Du kan henvende dig til kommunen og få mere
information herom.

Vi tager os af det!

Fjernvarme - Vand - Spildevand

www.bronderslevforsyning.dk
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BÆREDYGTIGHEDSMUSEET
I Brønderslev Kommune går vi op i vores historie, og
der er ikke meget sjov ved en historie, hvis man ikke
kan fortælle den videre til nogen.
Museum for Forsyning og Bæredygtighed – MOSS
– er stedet, hvor trådene samles for en vigtig del af
lokalhistorien, nemlig naboskabet til Store Vildmose
– mosen, som både skabte energi med tørveindvinding og livsgrundlag ved opdyrkningen og byernes
industrialisering for snart 100 år siden.
MOSS er et moderne museum, som tager sin brede
formidlingsopgave alvorligt og har gavn af mange lo-

kale frivillige, der bidrager til at bevare viden om livet
på en gammel møllegård med åbne arrangementer
som rødbedesyltning, brændehugning og æblemostning.

Skoletjeneste
Museets skoletjeneste har udviklet en række uformelle forløb, hvor lokale skoleklasser inviteres ind i
historien med mange forskellige redskaber – alt fra
praktiske øvelser og matematikundervisning til dialog
på Facebook.

Try Efterskole er en specialefterskole for
elever med særlige læringsbehov.
På Try Efterskole har du mulighed for at udvikle dig personligt, socialt og fagligt, så du kan komme godt videre i dit liv.
Højskolevej 9 • 9330 Dronninglund
Tlf.: 98 29 23 92 • kontor@tryefterskole.dk

www.tryefterskole.dk
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Vi tilbyder dig
• Fællesskab og venner
• Praktisk læring
• Personlig udvikling

Kont
a
for y kt os
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DRONNINGLUND
KUNSTCENTER
Dronninglund Kunstcenters karakteristiske bygning
leder tankerne hen på selveste Operahuset i Sydney,
og sammen med den omkringliggende natur og de
unikke udstillinger udgør det en mageløs helhedsoplevelse.
Dronninglund Kunstcenter på 1200 kvm blev opført
i 1977 og er et yndet udstillingssted i tre etager for
mange former for kunst. Bygningerne vækker betydelig opsigt bl.a. på grund af de særlige gavlpartier
med lysindfald. Centret er placeret i sydkanten af
Dronninglund Storskov nær Dronninglund by, Dronninglund Golfklub og Dronninglund Slot.

Kunstcentret har skiftende udstillinger fra marts til
november og finder hvert år på nye interessante
kunstformer og værker at fylde i de smukke lokaler.
www.dronninglund-kunstcenter.dk

Vidste du …
Kongekronen i Brønderslevs byvåben
har en direkte forbindelse tilbage til
dronning Charlotte Amalie og Dronninglund? Du kan bede en af de lokale om at
fortælle dig historien i sin helhed.
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ø
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Skriv ede i
aller !
dag

Boligforeningen Fredensbo råder over 600 tidssvarende
nye eller nyrenoverede boliger og har boliger til alle – både
ungdoms-, familie- og ældrevenlige boliger, alle beliggende i
Brønderslev by, Vendsyssels hjerte.

Som beboer i en almen boligforening har du mulighed for at
sætte dit personlige præg på dit hjem, og vores ejendomsfunktionærer står altid klar til at hjælpe dig.
Læs mere på vores hjemmeside www.fredensbo.dk

Vores boliger har alle en attraktiv placering nær indkøbsmuligheder, skoler og fritidsaktiviteter, men samtidig med udsigt til
grønne arealer.

Eller kig forbi vores administration i Bredgade 81, Brønderslev.
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NATURPERLER
Rhododendronparken
Med mere end 10.000 planter fordelt på
over 130 sorter er Rhododendronparken i
Brønderslev den største af sin slags i Nordeuropa. Parken står i fuldt flor i maj og juni,
hvor de blomstrende rhododendronplanter
skaber en sand farvesymfoni til fryd for
både syns- og duftesanserne. Rhododendronparken, beliggende i hjertet af Brønderslev by, har i årevis været byens unikke
kendemærke og vartegn.

SUNDHEDSUDDANNELSER

TÆT PÅ DIG!
START PÅ SOSU NORD I
Aalborg, Hjørring, Frederikshavn,
Jammerbugt, Aarhus eller Hobro

Læs mere på sosunord.dk
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Dronninglund Storskov
Dronninglund Storskov byder
med sine 961 hektar på en
naturoplevelse ud over det
sædvanlige. Skoven, der er
præget af nåle- og løvskov, har
et stort udvalg af afmærkede
vandreture, både for børn og
voksne. I skoven findes der
ligeledes mange spor fra fortiden, eksempelvis Troldestenen, som er en rest fra istiden.
Vendsyssels højeste punkt
med sine 136 meter over havet,
Knøsen, er ligeledes at finde i
storskoven.

Thise Bakker
I Thise Bakker finder du op til flere
storslåede og betagende udsigtspunkter over den omkringliggende
smukke natur. Thise Bakker udgør
et af Sydvestvendsyssels højeste
punkter, og højest beliggende på
en bakkeø, Kirkebakken, finder du
den smukke Thise Kirke. Kirkebakken byder i øvrigt på Vor Frue
Kilde og sporet af den gamle
hulvej, som nu hedder Digterstien. Digterstien er opkaldt efter
forfatteren Jens Thise, der boede
i Thise.

Service
Renovering
Ombygning
Nybyg
- I hele Nordjylland!

Tlf.: 20 73 18 17
Snedker- & Tømrerfirma Lynge B. Andersen
v/ Tømrermester Anders Andersen
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Asaa Strand
Asaa Strand er en meget børne- og handicapvenlig strand.
Karakteristisk er de mange små
badehuse, som er beliggende i
nærheden af stranden.
På havnen finder du et hyggeligt indrettet museum med
fiskeredskaber, motorer, navigationsudstyr, m.m.
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Klokkerholm Møllesø
Klokkerholm Møllesø er med sine ca. 10 hektar den største sø i Vendsyssel. Søen er omkranset af et naturskønt fredet område, som har et
rigt fugleliv, og man kan ofte spotte svaner i søen. Rundt om hele søen
er der anlagt en godt vedligeholdt natursti, som er ca. 2,5 km lang. En
travetur her kan tages af både voksne og børn. Turen varer ca. en time.

DAGLIGVARER LEVERET TIL DØREN
fra dine lokale REMA 1000-købmænd i Brønderslev

SHOP.REMA1000.DK

ELLER HENT APPEN REMA 1000 MED VIGO
• Intet minimumskøb,
og første levering
er gratis.
Købmand
Sidse Nord

• En tilmeldt indkøber handler
varerne for dig og leverer dem
til din dør.

Sdr. Omfasvej 2 • Åbent hver dag 7-21

• Du betaler først
for dine varer ved
modtagelsen.

Markedsvej 125 • Åbent hver dag 7-21

Mariager

Købmand
Kenneth Jensen
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BLIV KLOGERE PÅ
BRØNDERSLEV KOMMUNE
– følg os på web og sociale medier
www.facebook.com/bronderslevkommune

16730 • www.jsdanmark.dk

www.bronderslev.dk

