Fakta om syddjurs kommune

Velkommen til Sydjurs Kommune
Jeg er glad for, at du har valgt at bosætte dig i Syddjurs, hvor rammerne for et godt
familieliv i høj grad er til stede.

Velkommen til syddjurs kommune

Om du har købt bolig, eller har lejet dig ind er ikke væsentligt. Men har du lyst til at
købe egen bolig, kan jeg nævne, at priserne i Syddjurs er yderst konkurrencedygtige,
og at vi har et bredt udbud af ejendomme til salg over hele kommunen.
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Claus Wistoft, Borgmester

Vi håber, du vil deltage aktivt i kommunens liv, da det både vil gavne fællesskabet,
ligesom det hurtigt vil få dig til at falde godt til.
Endnu engang velkommen til Syddjurs Kommune.

se mere på www.syddjurs.dk

