FAKTA OM BOSÆTNING I SYDDJURS KOMMUNE

Bo attraktivt tæt på storbyen
TILFREDSE TILFLYTTERE
Nylige tilflyttere er generelt rigtig godt
tilfredse med at bo i Syddjurs Kommune.
En Epinion undersøgelse viser, at 51 %
er meget tilfredse og 34 % er tilfredse.
Kun 1 % er utilfredse, og ingen er meget
utilfredse.
55 % mener, at naturen i Syddjurs
Kommune er det mest attraktive ved
kommunen. Svarene ”tæt ved havet” og
”ro og fred” går igen i undersøgelsen.
Men også forholdet ”tæt på Aarhus”
vurderes som særligt attraktivt blandt
tilflytterne.
Og der er heller ikke langt til storbyen,
hvad enten man kører i egen bil ad
motortrafikvej og motorvej eller man
tager med tog eller bus. Med den nye
letbane bliver det endnu nemmere at
komme fra Syddjurs Kommune til Århus.
Dertil kommer, at kommunen har både
lufthavn og færger, hvis man skal videre
ud i verden.

Syddjurs Kommune er en ren perle for
bosætning.
Her er dynamiske bysamfund, det unikke
købstadsmiljø i Ebeltoft og hyggelige og
velfungerende landsbyer.
Samtidig er her kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet og nærhed til storbyen Århus med alle dens muligheder.

Her er det hele: Nye boligområder
med et smukt arkitektonisk udtryk, der
forholder sig til områdets natur, landskab og kulturhistorie, historiske huse
i købstadsmiljøet, nedlagte landbrug
og hyggelige landsbyhuse og moderne
boligområder med handelsliv og nem
adgang til offentlig transport.

I Syddjurs Kommune finder du desuden
noget af Danmarks mest enestående
natur med Nationalpark Mols Bjerge som
kronen på værket.

For kommunens større byer gælder det,
at de ligger som to bånd gennem kommunen. Hornslet – Mørke – Ryomgård –
Kolind eller Ugelbølle – Rønde – Vrinners
– Knebel – Tved kunne være uddrag af en
køreplan, men det er også et billede på
bånd bundet sammen af infrastrukturen,
den kollektive transport og et markant
landskab. Det ene bånd løber gennem
landskabet og det andet langs kysten.

Syddjurs Kommune er en kommune med
et varieret boligudbud med en blanding
af boligtyper for forskellige aldersgrupper, familietyper, livsstile og økonomiske
forhold.

Køb grund i Syddjurs Kommune
På kommunens hjemmeside
kan du finde informationer om
aktuelle udbud, grunde til salg og
planlagte boligområder.
Vi står til rådighed med vejledning
og information.
Se mere på:
www.syddjurs.dk/grundsalg
eller kontakt:
Estrid Bjarup, 8753 5016
David Kastberg Reimann, 8753 5148
Ejendomsservice, 8753 5840

Se mere på www.syddjurs.dk

