Flyt til
Der er så dejligt på Mols og Helgenæs
Egens

Vi har listet nogle af de mange fordele ved at bo på Mols og Helgenæs herunder
Kalø Vig

Hårde facts
•

Bløde værdier
Grønfeldt

x

•

• Ca. 35 min i bil til det nordlige Aarhus

x

Femmøller
• Masser af holdsport, idræt
og fitness
Vrinners

• Lokale busser og delebilsordning

• Surfing, sejlsport og søspejdere

• Syddjurs Kommune har 4.200 kr. ekstra
i rådighedsbeløb frem for i Aarhus, når
en pendler og en arbejder lokalt.*

• Gode spisesteder
Agri
• Lystbådehavne
• Jagt og fiskeri

• Syddjurs er placeret som nr. 11 på listen
over de mest erhversvenlige kommuner**

• Gode muligheder for vandreture
Knebel

Knebel Vig

• Hus til det halve. Kvadratmeterprisen
i Syddjurs Kommune ligger på ca. det
Knebel Bro
halve af Dejret
priserne i Aarhus***
Tved

• Enestående rideterræn
•VistoftCykling / MountainBiking
Fuglsø
• Historiske og geologiske
perler

• Sundhedsklynge: læger, tandlæger, fys.
Strands

• Fibernet

Femmøller Strand

Eg

• Mange lokale indkøbssteder
Landborup/
Bjødstrup
• Billig børnepasning
- ca 2.500/måned

• Børnehaver, vuggestue og dagpleje Begtrup Vig
• Folkeskole, friskole og to efterskoler
• Molsskolen har i de sidste 5 år konstant
ligget i Top 3 i Syddjurs Kommune hvad
angår både faglighed og forældrenes brugertilfredshed. ****
• Konferencecenter
• Ældrecenter
• Nationalpark Mols Bjerge

• Mange spændende småproducenter af
fx vin, frugt, grønt, oste og øl
Begtrup

• Rigt foreningsliv
• Varierede fællesarrangementer
• Koncerter og musikliv
• Talrige gallerier
• Skønne badestrande
Kongsgårde
• Fantastisk natur
Borup
• Fred
og ro og højt til himlen
Stødov
• FLOTTE solopgange og -nedgange
• Flinke molboer og helboer
Ørby

* Kilde: syddjursdetdertaeller.dk
** Kilde: Dansk Byggeri, Årlig Analyse 2017
*** Kilde: Boligsiden.dk, Markedsindeks
****Kilde: Undervisningsministeriets seneste tal fra 2016/2017

Ebeltoft Vig

Esby

Landsbyklynge-projektet Mols i Udvikling er støttet af:

