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Vi står klar til
at hjælpe

Overvejer du at flytte til Fyn? Vi har samlet en række nyttig og

Overvejer du at flytte til Fyn? Du er mere end velkommen til at tage

praktisk viden om Fyn og kommunerne, som måske kan gøre

kontakt til en fynsk bosætningskonsulent, hvis du sidder inde med

dig klogere på dit valg af fremtidig bopæl.

spørgsmål. Vi kan guide jer inden for blandt andet følgende områder:
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Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Assens Kommune
Odense Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kerteminde Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune

• Boligmuligheder
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Middelfart Kommune
Langeland Kommune

• Daginstitution- og skoletilbud
• Fritidsaktiviteter
• Sociale netværk
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Bo godt på Fyn
Det ligger i det fynske DNA, at kommunerne hver især kan noget forskelligt. Tilsammen
noget helt særligt. Kombinationen af storby, købstæder ved vandet, sammenhængende
landbrugs- og naturområder, kyster og mindre øer giver en unik geografi og variation, der
gør, at fynboer, tilflyttere og virksomheder frit kan forme den tilværelse, de ønsker sig.
Med 1 storby, 9 købsstæder og 1100 kilometer kystlinje kan Fyn tilbyde den samlede pakke
af muligheder. Fra pulserende storbyliv til landlig idyl - kun fem kvarter fra hovedstaden.
De fynske byer byder både på charme, stærke fællesskaber, unik historie, storslået natur,
gastronomisk topklasse og moderne storbystemning. Udforsk alle de smukke gamle
købstæder, der ligger hele vejen rundt om Fyn. Fyldt til randen med maritim atmosfære
inviterer de til nærvær, hygge med brostensbelagte gader, skæve bindingsværkshuse, lækre
cafeer og restauranter.
På Fyn får du mere for pengene, når du køber bolig.

Gennemsnitlig kvadratmeterpris i kroner (fordelt på kommuner)
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Fynske virksomheder har
brug for dig
Der er flere fremadstormende erhvervsområder på Fyn. Interessen for de fynske styrkepositioner inden for blandt andet robotteknologi, energi, innovation, sundhed, IT og software
vokser støt i både Danmark og udlandet, ligesom det maritime erhverv oplever fremgang.
Derfor er der også efterspørgsel på at tiltrække og fastholde talenter i de fynske virksomheder, så væksten fortsat øges, og så der skabes endnu flere arbejdspladser.
Fyn danner desuden rammen om en lang række større offentlige arbejdspladser med
blandt andet det kommende Supersygehus, Syddansk Universitet, Socialstyrelsen,
Miljøstyrelsen, Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og de 10 fynske kommuner.

Der er over 250.000
arbejdspladser inden
for en times kørsel
fra Odense.
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Odense - Aarhus
1 time 33 min

Bogense
16 min

Otterup

32 min

Kerteminde

Middelfart
Odense

22 min

24 min

Odense - København
1 time 14 min

Odense - Esbjerg
1 time 19 min
14 min

Tommerup

Nyborg

16 min

Assens

Kan Fyn
matche dine
behov?
Uanset om du søger at være en del af det
moderne storbyliv, det lokale liv på landet
eller bosat på øerne eller ved kysten, så

11 min

Ringe

48 min

Faaborg

60 min

35 min

45 min

Svendborg

1 time
15 min

Søby
Ærøskøbing

24 min
50 min

Rudkøbing

Marstal

finder du det hele på Fyn.
Fyns størrelse gør det muligt at pendle til
og fra arbejde i både bil, tog, bus og færge.
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Kultur er en kæmpe del af vores liv.
Om du er til pottemageri, provoteater,
poesi eller punkrock, ja så er din
kommunes kulturudbud med til at
forme dig og din hverdag.

Svendborg Kommune
Vores varierede natur byder på både
skove, åbne landskaber, strande
og – ikke mindst – vores vartegn,
Svendborgsund, som forbinder os til
Det Sydfynske Øhav.

Svendborg er officiel Cittaslow-by.
Cittaslow er et internationalt netværk
af byer, der arbejder for at forbedre
livskvaliteten for deres indbyggere med
fokus på værdier som bæredygtighed,
kvalitet, slow food, lokale råvarer og på
at skynde sig langsomt.

Den kendte 220 km lange natursti,
Øhavsstien, skærer lige igennem
vores natur. Faktisk ligger hele 80
km af stien i vores kommune.

Vil du vide mere?
Kim Barren
kim.barren@svendborg.dk
Tlf. 30 17 51 08
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På Ærø har vi pasningsgaranti inden
for en måned og ingen lukkedage.
For familier med 3 børn eller flere
i pasning/institution er 3. barn og
efterfølgende gratis.

Ærø Kommune
Drømmer du om livet på en ø?
Ærø ligger lige for Danmarks fødder;
og du er mere end velkommen her hos
os! Kommer du alene eller med hele
familien? Der er plads til jer alle. Her
er højt til himlen og naturen ligger
lige i baghaven. Vi er lige her
- og vi har plads til dig!

På Ærø lever fællesskaber og
traditioner i bedste velgående og
med et rigt foreningsliv, åbnes der
op for et aktivt fritidsliv for børn
såvel som for voksne.

Vil du vide mere?
97 procent af Ærø er dækket af
fibernet, hvilket givet dig god
mulighed for hjemmearbejdsplads.

Kontakt bosætningsteamet
i Ærø Kommune
+45 63 52 50 03 / +45 63 52 50 63
flyttilaeroe@aeroekommune.dk
aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe
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I Assens Kommune har vi den
smukke halvø Helnæs, som med sin
prægtige natur, sit aktive kultur- og
kunstnerliv samt spændende fortid
giver en nok at fordybe sig i og se på.

Assens Kommune
I Vissenbjerg bor du helt tæt på den
markante natur med skove, slugter
og bakker. Byen har alt, du skal
bruge i hverdagslivet. Der er stier og
broer over hovedvejen, så børnene
kommer sikkert i skole.

Der er rige muligheder for et aktivt
fritidsliv, uanset om du er til sejlads,
fiskeri eller mountainbike.
Der er alene 3 MTB-baner i Assens
Kommune.

Tobaksgården i Assens udfylder
rollen som det vestfynske kulturelle
lokomotiv med aktiviteter, som
trækker folk til fra hele øen.
Derudover er der teater, museer
og biografer i vores byer.

Vil du vide mere?
Bente Boe
bkboe@assens.dk
Tlf. 64 74 73 62
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Odense Kommune

Odense er i en mental og fysisk
transformation. Bymidten blomstrer
og restauranter, café-og kulturlivet
boomer. Et utal af årlige festivaler,
fra Tinderbox til Magiske Dage, og
et kommende Eventyrhus i verdensklasse er blandt de mange tilbud.

I 2021 vil byens nye letbane gå i
drift. Letbanen kommer til at udgøre byens rygrad for infrastruktur og koble de forskellige dele af
byen tættere sammen.

Odense er præget af fremtidens teknologi. Byens robotklynge er en af verdens
førende og beskæftiger i dag ca. 3900
ansatte fordelt på mere end 130 virksomheder. Også inden for droner og IT
er Odense blandt Europas førende, og
rummer også Facebooks datacenter.

Odense er en mangfoldig storby med
plads til alle. Her er mange forskellige
kvarterer med hver deres særpræg,
og der er noget for dig, uanset om du
er til sprudlende byliv, roligt villakvarter, natur eller aktiviteter på vandet.

Vil du vide mere?
Aleksandra Natalia Jensen
alnje@odense.dk
Tlf. 51 46 42 38

9

Det er et storslået syn, der møder
dig når du kører gennem Svanninge
Bakker og Bjerge på vej mod Faaborg
og ser ud over Det Sydfynske Øhav.
Faaborg-egnen byder på store kulturoplevelser, en natur i særklasse og
fødevarer af høj kvalitet.

Faaborg-Midtfyn
Kommune
Der er blot en cykeltur fra FaaborgMidtfyns forstæder til Odense. Her får
du den perfekte ramme om det gode
børneliv i Carl Nielsens barndomsland i
Nr. Lyndelse. Og i Årslev bliver du en del
af et helt særligt fællesskab med mødestedet Polymeren, fællesspisninger
og en helt ny bydel på vej med
bæredygtige boliger.

I Ringe får du det hele. Med flere skoler,
gymnasium, højskole, handelsstrøg og
musikfestival summer Ringe-egnen af
liv. Med en placering i hjertet af Fyn er
du tæt på det hele, og du kommer hurtigt
til Odense med tog.

Hvad enten du er til fodbold, cross fit
eller billedkunst, så har vi noget for dig
og dine børn. Et stærkt foreningsliv gør
nemlig, at vi er et af de steder i landet
med flest fritidstilbud pr. indbygger.

Vil du vide mere?
Johanne Holten
sekretariat@fmk.dk
Tlf. 72 53 10 20
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Kerteminde Kommune
I Munkebo ligger den moderne industripark - LINDØ port of ODENSE. Området
er transformeret fra det gamle Lindø
Stålskibsværft til et innovativt industriområdet med fokus på offshore-,
vindmølle- og den maritime branche.
Omkring 100 virksomheder og ca. 2200
mennesker har deres daglige gang på
området.

Kerteminde By er en 600 år gammel
købstad med et rigt kultur-, natur- og
turistliv. Her er smalle gader, brosten
og særegne røde hustage, men også
attraktive nyere boligområder tæt
på havet

Fyens Hoved er Natura2000 område og
udpeget til at være et af de 50 særlige
naturområder i Danmark. De sidste
kilometer op mod hovedet byder på
udsigt til to store og smukke, lavvandede
laguner. Fyns Hoved tilhører et meget
lille område, der er Danmarks
regnfattigste.

Langeskov har en central beliggenhed
med et attraktivt idrætsliv. Langeskov
Skole er kendt for sin science profil og
samarbejder med erhvervslivet og
Syddansk Universitet. Naturområderne,
som omkranser byen, er præget af en unik
kulturarvshistorie, som kan føres
adskillige 1000 år tilbage.

Vil du vide mere?
Kerteminde kommune
kommune@kerteminde.dk
Tlf. 65151515
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Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune er Danmarks
eneste sundhedscertificerede kommune.
Vi arbejder hele tiden med at gøre det
sunde valg let – for alle aldersgrupper.

Kysten ud for Fyns største marina ved
Bogense anses af mange kitesurfere
for et af de bedste fladvandsområder
til kitesurfing i landet. Vi har fantastiske muligheder for lystfiskere langs
Flyvesandet, og Hasmark strand er et
at de mest populære sommerhus- og
strandområder på hele Fyn.

På Nordfyn bliver du mødt af et stærkt
fællesskab. Vores borgerambassadører
er klar til at svare på dine spørgsmål om,
hvad det gode liv på Nordfyn egentlig
går ud på. På den sociale borger-tilborger portal Boblberg.dk kan du finde
andre i lokalområdet at dele dine
interesser med.

På Nordfyn ligger Hans Christian
Andersen Airport, som er udnævnt til
internationalt dronetestcenter med
en stor del af Nordfyn som dedikeret
luftrum til flyvning med droner.
Droneklyngen bliver yderligere udbygget når Forsvarets dronecenter
inden længe flytter til lufthavnen.

Vil du vide mere?
Henrietta Rasmussen
Branding- og bosætningsmedarbejder
herasm@nordfynskommune.dk
Tlf. 24 79 94 86
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Nyborg Kommune

Nyborg er målby når verdens største
cykelløb, Tour de France i 2021 kommer
til Danmark. Etapen mod Nyborg skal helt
spektakulært passere Storebæltsbroen,
inden rytterne kører mod målstregen langs
den fynske badestrand. Besøget af cykelløbet
bliver en kæmpe folkefest med mange
tusinde feststemte mennesker i byen.

Nyborg er kåret som den bedste
idrætskommune i Syddanmark og
med de ca. 200 klubber og foreninger,
er der noget for enhver smag.
Du kan fx tage en tur i det populære
badeland eller spille golf i
Sct. Knuds Golfklub.

Nyborg har en historie ud over det sædvanlige. Den gamle bymidte er et stort kongeligt
anlæg fra middelalderen, med kongeslottet,
Nyborg Slot, tronende som det naturlige
udgangspunkt. I øjeblikket samarbejder hele
kommunen intenst om det fælles mål at
gøre Nyborg by og slot til en del af
UNESCOs verdensarv.

Nyborgs centrale beliggenhed med direkte
adgang til motorvej, tog og dybvandshavn
har betydet, at mange virksomheder har
valgt at slå sig ned her.
Nyborg har været Danmarks trafikale
knudepunkt, der forbinder øst og vest
igennem mere end 800 år.

Vil du vide mere?
Pia Andersen
borgerservice@nyborg.dk
Tlf. 6333 8000

13

Middelfart Kommune
I Middelfart ligger Danmarks største
naturpark med blandt andet dykkerstier
og kystvandringer. En marin naturpark
med det strømmende bælt som kerne,
omkranset af smukke kystnære
landskaber.

Hindsgavl Naturcenter er det naturlige
omdrejningspunkt for de mange aktiviteter på i Middelfart Kommune, blandt
andet Bridgewalking, Hjortevandring,
Naturens Dag og Hubertus-jagt.

Med hyggelige gågader, stemningsfyldt havneområde og en unik
kombination af klassiske byrum
med moderne tilføjelser danner
Middelfart rammen om det gode liv.
Her finder du et varieret handels- og
kulturliv, som byder på oplevelser
for hele familien.

Middelfart Kommune er Danmarks grønne vækstkommune. Det betyder, at der
hele tiden arbejdes med klimaet i både
læring, erhvervsområdet og byudvikling.
Gennem partnerskabersprojekter og
borgerinvolvering finder vi nye løsninger
på klimaområdet – blandt andet
gennem Klimafolkemødet.

Vil du vide mere?
Anne Marie Klausen
annemarie.klausen@middelfart.dk
Tlf. 22 40 00 49
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Langeland Kommune

Vi har en kyststrækning i verdensklasse
og du er aldrig mere end 5 km. fra den når
du befinder dig på Langeland. Det betyder,
at uanset hvilken vandaktivitet du gerne
vil prøve kræfter med, kan du finde et
attraktivt spot på Langeland. Hvis du har
brug for læ eller vind, bølger eller
pande fladt vand kan du finde det her.

Mere tid til dine børn? Vi giver tilskud
til dig, der vælger at gå hjemme med
dit barn. Det giver en større frihed til
selv at vælge, hvordan du vil indrette
dit familieliv.

Kunne du tænker dig en hverdag
med vilde heste i baghaven, altid tæt
på havet, cykel- og vandrestier i unik
natur? Hos os kommer du tættere på
naturen.

Langeland er brofast. Fra Rudkøbing
tager det under en halv time til
Svendborg og under en time til Odense.
Andre vælger Strynø, som i øjeblikket
også får mange nye ansigter.

Vil du vide mere?
Thomas Røddik Konradsen
throko@langelandkommune.dk
Tlf. 21 78 75 16

Foto: Michael Andresen
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Udviklet i fællesskab på tværs af de fynske kommuner.
Genudgivet juni 2020.

