
Gem mig!
(du får brug for mig)

Velkommen til assens Kommune og omegn

EN INTRODUKTION TIL  DIT NYE LOKALE NETVÆRK

Flytteguiden samarbejder med:

NABOHJÆLP & SPIIR

Foto: VisitAssens  
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Har du set fi lmen 
om din hjemby?
Find den på www.fl ytteguiden.dk

BESØG VORES HJEMMESIDE
Find ud af, hvad din kommune har af muligheder på vores hjemmeside. 
Her fi nder fi nder bl.a. et lokalt indblik i din nye kommune, nyttige informationer, 
en udtalelse fra den lokale ejendomsmægler og kommune.
Klik ind på www.fl ytteguiden.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK 
Mere end 9.000 følger os på Facebook. Det er fordi, der sker rigtig 
meget derinde. Vi holder hele tiden vores følgere opdateret på nyheder, 
aktuelle informationer og ikke mindst konkurrencer. 
Følg med på www.facebook.com/fl ytteguiden/
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FLYTTEGUIDEN?
Hvad er

Flytteguiden er sat i verden for at byde dig velkommen på din nye adresse og hjæl-
pe dig godt på plads i dit nye hjem. På de følgende sider fi nder du en masse infor-
mationer, attraktioner og gode tilbud fra dit nye lokalområde.

JEG ER NY I KOMMUNEN
Hvis du er fl yttet til en helt ny by eller kommune, kender du måske ikke området
så godt. Praktiske og sjove informationer om kommunen, besøgsværdige solstrå-
ler samt et interview med en lokal kan hjælpe dig med at danne et overblik, og
i aktivitetskalenderen kan du se, hvad der foregår i hele området af forskellige
arrangementer.

LOKALT SAMARBEJDE
Flytteguiden har et stærkt samarbejde med lokale fagfolk i kommunen. Derfor
får du her et hurtigt overblik over services og tilbud i lige netop din kommune 
– eksempelvis i forbindelse med renovering af dit nye hjem samt personlig pleje.
Du får også en introduktion til forskellige uddannelses- og skoletilbud i dit nye
lokalområde. 

Velkommen hjem!

Du har modtaget Flytteguiden, fordi du enten lige 
er fl yttet til kommunen eller har sat din bolig til salg.

www.fl ytteguiden.dk 
Læs artikler med gode 

råd og fl yttetips. 

Følg os 
på Facebook 

og få aktuelle informa-
tioner samt deltag 

i konkurrencer.

FLYTTEGUIDEN 
står altid til rådighed 
Kontakt os endelig!

KASPER WINTHER
Tlf.:  88 51 10 15
kwa@nord-ad.dk

MARTIN MEDELBY BERG
Tlf.: 36 97 00 76

mmb@nord-ad.dk
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7 ting du (måske) ikke vidste 
om Assens Kommune
Hvis du lige er fl yttet til Assens Kommune, ved du måske ikke så 
meget om området. Vi har derfor samlet nogle korte facts om din 
nye hjemegn.

1. DEN SKØNNE SKODA
I Assens Kommune er de begejstrede 
for Skoda, og det er de i sådan en grad, 
at der er kommet et helt museum ud af 
det. På Skoda Museet, der er en del af 
Krengerup Slot, kan du se den impone-
rende samling af Skoda’er fra man-
ge generationer og mærke historiens 
vinge sus. 

2. BJERGVANDRING
Du behøver ikke at drage mod syd-
europæiske himmelstrøg for at be stige 
bjerge – det kan du nemlig gøre i As-
sens. Kridt vandreskoene, og tag ud på 
en af de fi re forskel lige bjergvandrings-
ruter: Vissenbjerg, Frøbjerg Bavne-
høj, Hjortebjerg i Jordløse Bakker og 
Brændholdt Bjerg.      
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Bjergvandringerne, der varierer i læng-
de og temperament, tager dig gennem 
en smuk natur, et broget landskab og 
kulturhistorie i Assens Kommune.  

3. DANMARKS FUGLE ZOO
Det er ikke bare bjergoplevelser, der 
byder sig til af ekstraordinære oplev-
elser i Assens Kommune. Du kan også 
opleve mere end 800 forskellige fugle 
i Frydenlund Fuglepark. Dette er Dan-
marks Fugle Zoo, og den ligger i Tom-
merup nordøst for Assens by. Her er 
der fugle fra både syd og nord samt 
eksotiske fugle og mere almindelige 
fugle. Med sine 5 hektar er Danmarks 
Fugle Zoo et af Skandinaviens største 
specialzoo med fugle. 

4. KOMMUNEN PÅ CYKEL
I Assens fi ndes et væld af cykelruter, så 
du kan opleve kommunen på to hjul. Du 
kan for eksempel starte ved Tobaks-
gården, svinge forbi Thorø Huse, besø-
ge øen Thorø og se den 30 meter høje 
klint i Sønderby. Følger du ruten til 
ende, havner du i centrum af Assens, 
hvor du kan se Vor Frue Kirke, der er 
Fyns næststørste kirke. Turen kan med 
sine 24 kilometer klares på en dag. 

5. DANMARKS HAVE
Fyn bliver i folkemunde kaldt for Dan-
marks Have, og det er ikke uden grund. 
Den fynske muld, der er meget frodig, 
danner grobund for nogle af de bed-
ste fødevarer, du kan få i Danmark. I 
Assens Kommune fi ndes et væld af 
gårdbutikker, der sælger de lokale 
kvalitets varer. 

6. SØHELTEN PETER WILLEMOES
Den danske søoffi cer Peter Wille moes, 
der er kendt for sin indsats i Slaget 
på Reden, blev født i Assens i 1783. I 
Assens er bysbarnet hædret med en 
bronzestatue på havnen, og Peter 
Wille moes’ fødehjem fungerer i dag 
som et museum. 

7. LYSTFISKERI
Er du interesseret i lystfi skeri, er As-
sens Kommune det helt rigtige sted at 
befi nde sig. Nogle af de bedste fi ske-
pladser fi nder du nemlig på Vestfyn. 
Området byder på et væld af forskellige 
steder at fi ske – både ved søer og ved 
kysten. Tag for eksempel forbi Sønder-
by Klint, hvor Fyns største regnbue-
ørred på 8,5 kilo er blevet fanget.    

Fotos venligst udlånt af: VisitAssens 
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I Nabolaboratoriet svarer 90 % af de 
adspurgte, at de har et godt eller neu
tralt naboskab, der hvor de bor, og i 
gennemsnit kender de navnene på 12 
af deres naboer. Og det er gode nyhed
er. For gode naboer betyder ikke kun, 
at vi trives dér, hvor vi bor. Det er fak
tisk også med til at holde indbruds
tyvene væk. 

Små tricks og et “hej” – det virker 
I ferierne kan naboer hjælpe til med at 
camouflere, at boligen står ferietom.  
I hverdagen kan man forebygge ind
brud med et simpelt ’Hej’. Er det nabo
en, man hilser på, er det hyggeligt. Er 
det en potentiel indbrudstyv, ved han, 
at han er set – og det er risikabelt for 
ham. 

Naboskab – godt for sjælen,  
endnu bedre mod tyve
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har taget temperaturen på  
naboskabet i Danmark. Og det tyder på, at vi er glade for vores naboer. 

ANNONCE
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Find information om a�ald, vand og spildevand 
og om dine muligheder for selvbetjening på

www.assensforsyning.dk

Velkommen til...

Telefon 63 44 90 00    Skovvej 2B    5610 Assens
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IDYLLISKE SKOVE OG SØER
 LIGGER SOM PERLER PÅ 

EN SNOR I OMRÅDET
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Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig 
komme op og gå på toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter 
over havets over�ade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den 
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide  
– og ikke mindst det kick det giver at komme op i højden!  

Alt i alt: En gåtur på to timer du aldrig glemmer!



I VORES KOMMUNE HAR VI
TID TIL NÆRVÆR
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Et børneliv med  
nærvær, tryghed, 

fællesskab
og sammenhæng

Glamsbjerg Børnehus og Glamsbjerg 
Friskole arbejder tæt sammen om at 
give dit barn en hverdag med fokus på 
såvel den enkelte som fællesskabet. 
Børnehuset og friskolen har fælles 
værdigrundlag, og børnehuset benyt-
ter skolens faciliteter, så børnene får 
inspirerende oplevelser og et godt 
kendskab til skolen. 

Glamsbjerg Børnehus
• Vuggestue og børnehave
• Musik og bevægelse
• Sprog og fantasi
• Natur og kreativitet
• Anerkendende miljø
• Ny-renoverede lokaler

www.glamsbjergboernehus.dk

Glamsbjerg Friskole
• Faglighed og kreativitet
• Lektiefrihed og motivation
• Kolonier og lejrskoler
• Morgensang og traditioner
• Indskolingshus med SFO
• Dialog i øjenhøjde

www.glamsbjergfriskole.dk
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VI HAR MANGE
GODE SKOLER

12 FLYTTEGUIDEN
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I Danmark er der en stærk tradition 
for friskoler og privatskoler som et 
alternativ til den offentlige grundsko-
le. Danske friskoler har forskellige 
grundsyn og lægger ofte mere vægt på 
udvalgte aspekter som fx musik eller 
religion, end den offentlige grundskole 
gør det. Derfor kan det være, at de vær-
dier og det grundsyn, som er afgørende 
i din familie, måske afspejles bedre i en 
fri- eller privatskole. Familier er for-
skellige, og det er skoler også.

EN LOKAL SKOLE ER 
ET NATURLIGT CENTRUM
For mange familier er det afgørende, at 
der er en god, lokal skole i det område, 
hvor de bosætter sig. Uanset om den 
lokale skole er en offentlig grundskole 
eller en privatskole, har den lokale skole 
en afgørende betydning for det område, 
den ligger i. Den lokale skole sætter sit 
præg på området og vil ofte også være 
centrum for byens liv og aktiviteter. 

PLADS TIL NÆRVÆR
Noget af det, som de fleste forældre 
vægter højt, når de leder efter en skole, 
er størrelsen på skolen. De fleste fri- 
og privatskoler værner om de små 

enheder og lægger vægt på tid, plads 
og opmærksomhed til den enkelte. Det 
betyder at den gennemsnitlige størrelse 
på privatskoler er mindre end den 
gennemsnitlige offentlige grundskole 
– ergo er der i gennemsnit også færre 
børn i friskolernes klasseværelser.

FAMILIEN INDDRAGES
Et frugtbart skoleforløb er afhængig af, at 
skole og forældre arbejder sammen. Fri- 
og privatskolerne har i vid udstrækning 
tradition for at inddrage familierne i 
at drive skolen og tage et medansvar. 
Inddragelsen og samarbejdet skaber 
engagement og et godt fællesskab 
omkring det enkelte barns skolegang. 
Det er gavnligt for såvel trivsel som 
indlæring.  

DET ER DIT VALG
Det kan sagtens være, at den bedste 
skole i dit lokalområde er en offentlig 
grundskole. Det afgørende er ikke, om du 
vælger en offentlig grundskole eller en 
friskole, det afgørende er, at du vælger 
en skole, der passer ind i din families liv. 
Du skal vælge en skole, der får jeres liv 
og hverdag til at hænge sammen. Det er 
det vigtigste for dit barns trivsel.

Når du skal vælge, hvor dine børn skal gå i skole, 
er der mange faktorer at tage hensyn til. Du skal 
finde et sted, der stemmer overens med dine 
værdier, og hvor dit barn vil trives.

Valg af skole er 
et valg for livet

De danske fri- og privatskoler 
er vidt forskellige og fokuserer 
på forskellige fag og aktiviteter. 
Skolevalget skal baseres på 
dine værdier og dit barns behov. 
Det betyder, at du også skal 
tage højde for den geografiske 
placering, så dit barns hverdag 
ikke pludselig består af alt for 
meget transport. skole?

Hvordan 
vælger du den 

rigtige

Få 100% ejerskab 
over artiklen i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING 
- UDEN MERPRIS

Vi placerer din annonce her.
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Børn er forskellige, og et skoleliv er langt. Hos os får I:
•  En lille skole, der vægter faglighed, trivsel, tryghed og nærvær
•  Tid til den enkelte elev
•  Personale, der brænder for arbejdet og stedet
•  Grøn skole – vi gør en forskel for natur og miljø

FRISKOLEN I JORDLØSE

Jordløse Møllevej 14 / 5683 Haarby / Tlf: 64732700 / skoleleder@friskolenijordlose.dk
www.friskolenijordløse.dk

Lejrskole

Udeliv
Fællesskab
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Når du flytter, har du sikkert møbler 
med fra din gamle bopæl. Men mange 
oplever, at de nye boligrammer stil-
ler krav til indretningen, som flere 
af de gamle møbler har svært ved at
efterleve. Flere øjner derfor en oplagt
mulighed for at opgradere det nye 
hjem med nye møbler. 

FUNKTION OG STIL
Det kan selvsagt være vanskeligt at 
indrette sit nye hjem, så rummene 
både er unikke, personlige og ikke 
mindst funktionelle. Nogle gange 
er det faktisk også en god idé, at 
vente med at investere i en masse 
nye, lækre møbler, til du har boet 
et stykke tid i boligen. Efter et 
par uger har du sandsynligvis 
en bedre fornemmelse af, hvilke 
indretningskrav og behov du har til 
dit nye hjem.

Funktion og stil skal selvsagt gå 
op i en højere enhed. Heldigvis kan 
møbler og indretningsdekorationer 
sagtens opfylde en dobbeltfunktion. 

Eksempelvis er tæpper, malerier og 
gardiner både dekorative og også 
funktionelle i den forstand, at de 
forebygger dårlig akustik. 

BESØG DIN LOKALE MØBELBUTIK
Selvom du måske har fået bedre 
plads, så kan det nye hjems indretning 
og mål stadig være en udfordring i 
forhold til drømmemøblerne. Med 
den rette vejledning kan løsningen 
være enkel. Derfor er det en god idé 
at besøge din nye, lokale møbelbutik.

Her finder du et dygtigt og kom-
petent personale, som måske kan 
hjælpe dig med at åbne øjnene op 
for indretningsmuligheder, du ikke 
har haft med i overvejelserne fra 
start af.

Lige meget hvad dit behov er, så 
finder du inspiration, tips og smukke 
møbler til at komme godt på plads i 
dit nye hjem.   

Et nyt hjem giver ofte lyst til og mulighed for at realisere 
sine indretningsdrømme - og med god grund. Med boligind-
retning har du et hav af muligheder for at udstille og udstråle 
din personlige stil og kreativitet.

Før du besøger 
din nye møbelbutik
• Tag mål og billeder af det eller de 

rum, du ønsker at indrette. 
• Tænk godt over rummets funktion 
  – skal det evt. fungere både som stue 
   og arbejdsværelse?
• Find evt. inspiration fra boligblogs, 
  boligmagasiner eller lign., hvis der er 
  et særligt udtryk eller en stil, du 

ønsker  at inddrage i din egen 
indretning. 

Nyt hjemny personlig indretning

Få 100% ejerskab 
over artiklen i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING 
– UDEN MERPRIS

Vi placerer din annonce her.
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Vi placerer din annonce her.

FYNS 
SMUKKESTE
BOLIGHUS

Vi er tro imod Kødmandsgården historie. Vi bygger 
forretningen op på vores enestående historie. 

Vi lægger stor vægt på den personlige service og 
har tid og indlevelse til præcis at leve op til dine 
behov, når det gælder handel med møbler. 

I Den gamle Købmandsgård er vores vision at byde 
alle velkommen i en afslappet og inspirerende 
atmosfære.
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HVOR VILLE DU TAGE HEN, HVIS DU 
SKULLE VISE ASSENS  KOMMUNE
TIL EN TURIST?
Jeg ville tage turisten med på en køre-
tur langs kysten – fra Assens til Helnæs, 
hvor jeg bl.a. ville gøre holdt ved Bo-
bakkerne. Undervejs ville vi stige ud og 
nyde de mange skønne udsigtsposter, 
der befi nder sig på ruten. Ved Saltofte 
på Saltoftevej og Å-Strandvej fi nder man 
f.eks. et par udsigtspunkter, der giver en 
fænomenal panoramaudsigt fra nord- til 
sydøst. 

Jeg ville også vise turisten Vissenbjerg 
i den nordlige del af kommunen, hvor 
man ligeledes fi nder et smukt udkigs-
punkt med et fantastisk view mod syd. 
Efterfølgende ville jeg trille bilen tilbage 
mod Assens, måske over Frøbjerg, hvor 
bavnehøjen også er et besøg værdigt, 
og hvorfra der ligeledes er en fantastisk 
udsigt.

Undervejs på vores tur ville jeg vise turi-
sten alle de små ”satellitbyer”, der fi n-
des i kommunen: Glamsbjerg, Haarby, 
Tommerup, Aarup m.fl . Alle disse byer 

er ganske charmerende og har et rigt 
handelsliv, hvilket er en stor oplevelse 
at se og mærke, når man besøger dem. 

HVOR LIGGER DET BEDSTE 
SPISESTED I KOMMUNEN ?
Strandporten Local Food er en forholds-
vis ny restaurant, der åbnede i Assens 
i 2018, og som bør fremhæves for dets 
unikke koncept – i hvert fald når det 
gælder provinsen. Hos Strandporten Lo-
cal Food fi nder man ikke et stort spise-
kort, men en unik og spændende 3-ret-
ters aftensmenu, der udskiftes hver uge. 
Det betyder, at der hele tiden er nye op-
levelser på menuen. Ét er, at de har et 
fantastisk kokke-team, men også belig-
genheden er fantastisk – og så benytter 
de sig kun af lokale råvarer. Råvarerne 
kommer bl.a. fra en farm på Baagø og 
andre lokale landmænd. 

HVOR FINDER MAN DEN BEDSTE 
KOP KAFFE I KOMMUNEN? 
Jeg er ikke selv til kaffe, men min kone 
drikker gerne en kop, og så nyder jeg en 
fadøl i stedet. Midt på hovedgaden i As-
sens ligger Frederik IX, der kan være be-

MØD EN LOKALMØD EN LOKALMØD EN LOKAL
NAVN: PER NEDERLUND
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HAR SAMMENLAGT BOET I KOMMUNEN I 46 ÅR
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hjælpelig med både en kop kaffe og en 
fadøl – og faktisk også en middag, hvis 
man er på udkig efter dette. De er kendt 
for deres koncept stonegrill, hvor man 
får serveret en rygende varm lavasten, 
man selv kan stege sit kød på; og det er 
enormt lækkert. Derudover serverer de 
også asiatisk mad. Frederik IX har en 
særlig plads hos mig på dét område – da 
min datter var teenager, var vi nemlig 
ofte forbi for at spise os mætte i deres 
lækre asiatiske mad.

HVOR ER DET BEDSTE STED 
AT TAGE BØRN MED HEN?
I sommerhalvåret er det Assens Havn og 
Marina, der danner centrum for børne-
familien. Her kan ungerne hygge sig 
med minigolf, legeplads og mooncars. 
Man kan også tage en tur til Baagø. Her 
er der ingen gynger og karusseller, men 
til gengæld er der skov, strand og ofte 
sol. Jeg er selv sejler, og jeg bemærker 
år efter år, at fl ere familier tager på be-
søg til øen, hvor de hygger sig med at 
fange krabber, spise is og bade. 

I vinterhalvåret er der ingen tvivl om, at 
man skal afl ægge Fyrtårn Tommerup et 
besøg. Her fi nder man et kæmpestort 
idrætscenter med svømmehal, café og 
meget andet. Man kan også tage i As-
sens Bowlingcenter, der byder på både 
bowling og et stort legeland for de mind-
ste og elektroniske maskiner for de lidt 
større børn. 

Der er desuden masser af skove i As-
sens Kommune, som man kan besøge 
med børnene. Som tidligere spejder-
leder ved jeg, at både børn og unge men-
nesker nyder i fulde drag at komme ud i 
skoven, hvor der er højt til himlen – og så 
er det jo ganske gratis!

HVAD, SYNES DU, DER 
KENDETEGNER DIN KOMMUNE?
Den smukke natur, med vores fl otte 
kystlinje på ikke mindre end 80 kilome-
ter, er nok det største kendetegn. I kom-
munen er der et stort og rigt forenings-
liv, der kan tilgodese enhver interesse, 
uanset man er interesseret i kajak, jagt, 
fi skeri, spejderliv, sport m.m. Vi har no-
get for enhver smag. 

Handelsstandsforeningerne, med As-
sens i spidsen, er garanter for masser 
af aktiviteter året igennem, naturligvis 
mest om sommeren. Et mindre udpluk 
nævnt i fl æng: Børneloppemarked, 
mode festival, Late Night, biler, hånd-
værk og meget mere.

Slutteligt må vi ikke glemme det helt 
store, der tales om overalt på Fyn: Når 
kommunen, diverse foreninger, herun-
der Assens handelsstandsforening, går 
sammen om at lave et kæmpe event en 
gang årligt i forbindelse med anløb af de 
gamle træskibes kapsejlads rundt om 
Fyn, der også kaldes ”Assens for fulde 
Sejl”.

HVAD ER DIT BEDSTE RÅD TIL 
NYTILFLYTTERE?
Deltag aktivt! Der er langt fra at sidde i 
sofaen og til at involvere sig aktivt. Tag 
med til de mange arrangementer, der 
arrangeres af handelsstandsforenin-
gen, eller meld dig ind i foreningslivet. 
Vær ikke bange for at spørge os! Der er 
en smule Korsbæk over Assens Kom-
mune – der er kun 6.000 indbyggere i 
Assens by og ca. 3.000 i de omkringlig-
gende mindre byer. Det betyder, at vi 
hilser på og taler med hinanden, når vi 
møder hinanden. Og vi er trygge ved at 
færdes blandt hinanden. Velkommen 
til en kommune med masser af liv! 



OMRÅDET RUMMER MASSER AF 
HISTORIE OG KULTUR 
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SAMARBEJDE OG SERVICE
Der er mange fordele ved at bruge lo-
kale fagfolk. Der er ikke nogen, som 
ønsker et dårligt ry i deres egen hjem-
kommune. Derudover er det både hur-
tigere og nemmere at få en håndvær-
ker med lokal tilknytning til at rykke 
hurtigt ud, hvis du har brug for det. 

Når dine fagfolk bor i nærheden, kan 
du undgå unødvendige omkostninger i 
form af transport og spildtid i trafikken

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Ved et større byggeri er det vigtigt, at 
man tænker i helheder og planlægning. 
Her er det også en fordel at benytte sig 
af lokale håndværkere til dit bygge- eller 
renoveringsprojekt. 

Ofte vil de forskellige håndværkere i dit 
område være vant til at arbejde sammen 
i forvejen, sådan at du ikke skal bekymre 
dig om dårlig kommunikation eller dår-
ligt samarbejde mellem folk, der ikke 

kender hinanden. Desuden er de også 
dygtige til at henvise til hinanden, hvis  
du midt i processen får brug for en hånd-
værker, som tilbyder en specifik service. 

LOKAL BÆREDYGTIGHED
Du skal selvfølgelig vælge den bedste 
fagspecialist til din opgave, men hvis du 
kan beholde arbejdspladser og skatte-
kroner inden for kommunegrænsen, så 
kommer det jo også dig selv til gode i 
det lange løb. Det er med til at holde 

gang i lokale aktiviteter, foreningslivet 
og det lokale erhverv.

UDNYT TILSKUDSORDNINGER
Det kan sagtens være, at der er særli-
ge tilskudsordninger eller lignende i din 
kommune, som du kunne drage nytte 
af. Sådan noget ved dine lokale fag-
specialister – og de kan hjælpe dig med 
ansøgningen og de rigtige kontakt-
personer. 

Lokalplaner og 
byggetilladelser
Det er dit ansvar, at reglerne bliver 
overholdt, og at dit byggeri er lovligt. 
Men det kan være et uoverskueligt projekt
at holde styr på lovgivning og regler inden 
for de forskellige fagområder.

Nogle byggerier kræver byggetilladelser 
– og proceduren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.

DET ER ALTID EN GOD IDÉ AT VÆLGE EN HÅNDVÆRKER 
ELLER FAGSPECIALIST FRA DIT LOKALOMRÅDE. 
EN GOD FAGMAND FRA OMRÅDET HAR ET GODT 
NETVÆRK OG KENDER TIL DE LOKALE 
FORHOLD OG UDFORDRINGER.

Vælg en håndværker fraVælg en håndværker fra

Find dine
nye lokale 

håndværkere
på de følgende

sider

22 FLYTTEGUIDEN



SAMARBEJDE OG SERVICE
Der er mange fordele ved at bruge lo-
kale fagfolk. Der er ikke nogen, som 
ønsker et dårligt ry i deres egen hjem-
kommune. Derudover er det både hur-
tigere og nemmere at få en håndvær-
ker med lokal tilknytning til at rykke 
hurtigt ud, hvis du har brug for det. 

Når dine fagfolk bor i nærheden, kan 
du undgå unødvendige omkostninger i 
form af transport og spildtid i trafikken

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Ved et større byggeri er det vigtigt, at 
man tænker i helheder og planlægning. 
Her er det også en fordel at benytte sig 
af lokale håndværkere til dit bygge- eller 
renoveringsprojekt. 

Ofte vil de forskellige håndværkere i dit 
område være vant til at arbejde sammen 
i forvejen, sådan at du ikke skal bekymre 
dig om dårlig kommunikation eller dår-
ligt samarbejde mellem folk, der ikke 

kender hinanden. Desuden er de også 
dygtige til at henvise til hinanden, hvis  
du midt i processen får brug for en hånd-
værker, som tilbyder en specifik service. 

LOKAL BÆREDYGTIGHED
Du skal selvfølgelig vælge den bedste 
fagspecialist til din opgave, men hvis du 
kan beholde arbejdspladser og skatte-
kroner inden for kommunegrænsen, så 
kommer det jo også dig selv til gode i 
det lange løb. Det er med til at holde 

gang i lokale aktiviteter, foreningslivet 
og det lokale erhverv.

UDNYT TILSKUDSORDNINGER
Det kan sagtens være, at der er særli-
ge tilskudsordninger eller lignende i din 
kommune, som du kunne drage nytte 
af. Sådan noget ved dine lokale fag-
specialister – og de kan hjælpe dig med 
ansøgningen og de rigtige kontakt-
personer. 

Lokalplaner og 
byggetilladelser
Det er dit ansvar, at reglerne bliver 
overholdt, og at dit byggeri er lovligt. 
Men det kan være et uoverskueligt projekt
at holde styr på lovgivning og regler inden 
for de forskellige fagområder.

Nogle byggerier kræver byggetilladelser 
– og proceduren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.

DET ER ALTID EN GOD IDÉ AT VÆLGE EN HÅNDVÆRKER 
ELLER FAGSPECIALIST FRA DIT LOKALOMRÅDE. 
EN GOD FAGMAND FRA OMRÅDET HAR ET GODT 
NETVÆRK OG KENDER TIL DE LOKALE 
FORHOLD OG UDFORDRINGER.

Vælg en håndværker fra

Find dine
nye lokale 

håndværkere
på de følgende

sider

23FLYTTEGUIDEN



OMRÅDET RUMMER MASSER AF 
GODE OVERRASKELSER 
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Midt mellem Jylland og Sjælland finder 
du en helt særlig del af Danmark. Her bli-
ver fortiden, nutiden og fremtiden forenet 
i en ubeskrivelig stemning - den fynske 
idyl. Lige meget hvor du bosætter dig, vil 
du få haven, havet, historien, H.C. Ander-
sen og hyggen helt tæt på. 

Som Fynbo bliver du en del af et smukt 
ø-rige og en natur i al sin mangfoldighed. 
Nyd et afbræk fra hverdagen og fordyb dig 
i Fyns store vidder, skove og skønne bug-
ter. Havet er aldrig mere end en halv time 
væk, og med Fyns 96 omkringliggende 
øer har du rig mulighed for ø-hop og for 
at opleve det ene skønne landskab efter 
det andet. Kast snøren i vandet og fang 
aftensmaden eller dyk ned under over-
fladen og oplev det rige dyreliv. Lad en af 
de mange vandreruter føre dig gennem 
en perlerække af kystbyer med hver sin 
maritime stemning og historie. 

BY- & KULTURLIV
Fyns by- og kulturliv byder på hverdags-
oplevelser til alle - om du er legebarn, 
musikelsker, livsnyder eller noget helt 
fjerde. Overalt træder du ind i naturen, 
friheden og de lokale historier. Fynbo-
erne elsker fest og farver, og du kan 
danse med til rytmerne både ved de 
store internationale arrangementer og 
til de mindre festivaler. Du vil blive om-
favnet af et utal af afvekslende og in-
spirerende stemninger, hvor tradition, 
håndværk og uformelle oplevelser går 
hånd i hånd. 

Fyn er et smagsparadis, hvor der er 
kræset for dig og dine sanser. Lad dig 
forføre af smagen ved de mange mar-
keder, madfestivaler, gårdbutikker, 
frugtplantager og restauranter. 

VELKOMMEN TIL FYN
– øen, hvor du kan leve livet i flere hastigheder. 

Tag på opdagelse i købstædernes char-
merende gader, hvor det gamle hånd-
værk i hyggelige bindingsværkshuse 
står i smuk kontrast til de moderne 
gastro-caféer. 

Fyns beliggenhed skaber de perfek-
te muligheder for vækst og udvikling 

– øen er et teknologicentrum i ver-
densklasse, som giver dig unikke mu-
ligheder både inden for uddannelse og 
karriere. 

Fyn byder på en afvekslende hverdag 
såvel som weekend med overraskende 
oplevelser til alle dine sanser. 

OPLEVELSER PÅ FYN TIL 
HVERDAGEN OG WEEKENDEN

• Smag på Danmarks Have – tag på 
en af de mange tilrettelagte ruter 
rundt i Fyns landskab og forkæl 
dine sanser.

• Se alt fra oven – tag til Middelfart 
og gå en tur på toppen af Den 
Gamle Lillebæltsbro. Her kan 
du som det eneste sted uden for 
Sydney prøve ’bridgewalking’.

• Udforsk den fynske historie i de 
smukke gamle købstæder eller 

på ét af de mere end 120 slotte og 
herregårde, som tilbyder dig alt 
fra picnic og afslapning på græs-
set til underholdning og historie-
fortællinger. 

• Tag børnene i hånden og følg i H.C. 
Andersens fodspor gennem det 
fynske landskab og se, hvor han 
fandt sin inspiration til de smuk-
ke fortællinger. Med appen ‘H.C. 
Andersens Trail’ får I et hurtigt 
overblik over digterens færd, 
samt alle praktiske oplysninger 
om adgangsforhold, åbningstider 
og overnatning. 
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FIND DIN KARRIEREVEJ LIGE HER
Karriereportalen er en portal, der vi-
ser, hvilke karrieremuligheder, der 
er i Syddanmark. Her kan du blandt 
flere end 275 virksomheder finde de 
virksomheder, som efterspørger dine 
specifikke kompetencer. Du kan læse 
mere om virksomhederne og klikke dig 
videre til aktuelle ledige stillinger på 
virksomhedernes egne hjemmesider.  

Karriereportalen er et godt værktøj til 
dig, der har specifikke virksomheder 
i tankerne eller til dig, der ønsker at 
henvende dig uopfordret. 

Se mere: www.work-live-stay.dk/
karriere/

Bonusinfo: Hver måned anvendes Kar-
riereportalen af 2100 unikke brugere. 

FIND VEJ TIL DET PRAKTISKE OG 
DINE FRITIDSINTERESSER
Det kan være en større udfordring at 
flytte sig selv og sin familie til en ny 
landsdel. Du skal i gang med at opbyg-
ge et nyt netværk, og alle i familien skal 

falde til. Der kan fx opstå spørgsmål om, 
hvem du skal tage kontakt til, hvis du vil 
lave frivilligt arbejde, hvilke kulturelle 
oplevelser, der er i dit nærområde, og 
hvor biblioteket ligger?  I Syddanmark 
vil vi gerne hjælpe med at gøre denne 
proces nemmere. Vi har derfor oprettet 
en portal, hvor du finder et hav af gode 
tilbud med alt fra netværkscaféer til 
idrætsforeninger. Du kan lave søgninger 
ud fra forskellige kategorier og geogra-
fisk placering. 

Se mere: www.work-live-stay.dk/
vejviser 

TILFLYTTERSERVICE
Hos tilflytterservice i de danske kom-
muner kan du få svar på alt praktisk i 
forbindelse med en flytning. Desuden 
kan du få hjælp til at falde godt på plads 
i området fx gennem netværksmøder 
med andre tilflyttere, information om 
sociale og kulturelle tilbud osv.

Se mere: www.work-live-stay.dk/
tilflytterservice-i-syddanmark/

FÅ INSPIRATION TIL 
LIV OG KARRIERE 
I SYDDANMARK
På www.work-live-stay.dk finder du en masse inspiration til 
dit liv og din karriere i Syddanmark. Nedenfor har vi plukket 
i lidt af indholdet, som er til dig, der overvejer at flytte, 
eller er flyttet til området. 

MIT LIV I SYDDANMARK
Udover at være en karrieredestination 
har Syddanmark et væld af oplevelser 
at byde på.  Der er begivenheder og ak-
tiviteter for enhver smag, og der er ikke 
langt mellem dem. Uanset om du er til 
kultur, historie, forlystelsesparker el-
ler aktiviteter i naturen – Syddanmark 
har det hele og lidt til. 

På Mit Liv har vi samlet al nyttig infor-
mation til dig, som er tilflytter til det 
syddanske. 

Se mere: www.work-live-stay.dk/
livet/

OM WORK-LIVE-STAY
work-live-stay southern denmark 
er en forening, der skaber sam-
menhæng og netværk mellem de 
vigtigste aktører i Syddanmark, 
så vi sammen kan tiltrække den 
nødvendige højtkvalificerede ar-
bejdskraft og dermed øge mu-
lighederne for vækst i regionens 
virksomheder, som de ikke kan 
skabe alene. Gennem synliggørel-
se af stærke karrieremuligheder i 
Syddanmark øger vi bosætningen 
i hele regionen og styrker virk-
somhedernes vækst.
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en portal, hvor du finder et hav af gode 
tilbud med alt fra netværkscaféer til 
idrætsforeninger. Du kan lave søgninger 
ud fra forskellige kategorier og geogra-
fisk placering. 

Se mere: www.work-live-stay.dk/
vejviser 

TILFLYTTERSERVICE
Hos tilflytterservice i de danske kom-
muner kan du få svar på alt praktisk i 
forbindelse med en flytning. Desuden 
kan du få hjælp til at falde godt på plads 
i området fx gennem netværksmøder 
med andre tilflyttere, information om 
sociale og kulturelle tilbud osv.

Se mere: www.work-live-stay.dk/
tilflytterservice-i-syddanmark/

FÅ INSPIRATION TIL 
LIV OG KARRIERE 
I SYDDANMARK
På www.work-live-stay.dk finder du en masse inspiration til 
dit liv og din karriere i Syddanmark. Nedenfor har vi plukket 
i lidt af indholdet, som er til dig, der overvejer at flytte, 
eller er flyttet til området. 

MIT LIV I SYDDANMARK
Udover at være en karrieredestination 
har Syddanmark et væld af oplevelser 
at byde på.  Der er begivenheder og ak-
tiviteter for enhver smag, og der er ikke 
langt mellem dem. Uanset om du er til 
kultur, historie, forlystelsesparker el-
ler aktiviteter i naturen – Syddanmark 
har det hele og lidt til. 

På Mit Liv har vi samlet al nyttig infor-
mation til dig, som er tilflytter til det 
syddanske. 

Se mere: www.work-live-stay.dk/
livet/

OM WORK-LIVE-STAY
work-live-stay southern denmark 
er en forening, der skaber sam-
menhæng og netværk mellem de 
vigtigste aktører i Syddanmark, 
så vi sammen kan tiltrække den 
nødvendige højtkvalificerede ar-
bejdskraft og dermed øge mu-
lighederne for vækst i regionens 
virksomheder, som de ikke kan 
skabe alene. Gennem synliggørel-
se af stærke karrieremuligheder i 
Syddanmark øger vi bosætningen 
i hele regionen og styrker virk-
somhedernes vækst.
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Du er ikke den eneste, der til tider kan føle sig fremmed i en ny by. For Christie, 
der for nylig er flyttet fra Jylland til Sjælland, var det en udfordring at flytte til en 
by, som hun ikke kendte på forhånd. Og det er det stadig. Læs hendes erfaringer 
og gode råd.

Efter et år er Christie stadig ikke sikker 
på, at hun er faldet helt til i sin nye by. 
Det mest udfordrende ved at flytte er 
for de fleste at opbygge et nyt netværk. 
Det var ikke Christie selv, der tog be-
slutningen om at flytte, men da hendes 
kæreste fik et nyt job, måtte de begge 
hive de trygge teltpæle op i barndoms-
byen.

VELKOMMEN TIL …
Det var ikke meget information, Chri-
stie fik, da hun flyttede til sin nye kom-
mune: „Jeg fik et velkomstbrev, hvori 
der lå to biografbilletter og et par bil-
letter til en bådtur og svømmehallen. I 
brevet stod også kommunens åbnings-
tider og telefonnummer.“ Som ny bor-
ger er det vigtigt, at man føler sig vel-
kommen og ikke er tvunget til at skulle 
søge sig til alt på nettet, selvom det er 

det, de fleste, inklusive Christie, gør. 
Ved at udforske lokalområdet og søge 
på nettet fandt Christie et fitnesscen-
ter, som hun meldte sig ind i. Christie, 
som i dag bor i Søborg lidt uden for 
København, regnede ikke med at be-
nytte sig af lokallivets tilbud og arran-
gementer, men som hun selv påpeger, 
er hun blevet klogere: „Vi bruger både 
Søborg og Gladsaxe Kommunes tilbud, 
mere end vi regnede med. Vi deltog i 
Gladsaxe-dagen for et par uger siden, 
hvor forskellige foreninger i kommu-
nen var repræsenteret. Det var et rig-
tig fint arrangement for os nye i byen.“ 
Det kan være en stor omvæltning at 
flytte til en ny by, især hvis den nye by 
er væsentlig mindre end den gamle. 
Så får man nemt en følelse af at være 
ensom og kede sig lidt. Langt fra alle 
arrangementer foregår dog i storby-

Langt vaek hjemmefra

erne, og det er oftest de mindre lokal-
samfund og provinser, der værner om 
fællesskabet og de sociale arrange-
menter.

KASSE MED KUPONER
Forventning og realitet stemmer of-
test ikke overens i forbindelse med 
en flytning. De fleste har, i modsæt-
ning til Christie, en alt for høj forvent-
ning til, at deres nye hjemby serveres 
på et sølvfad. Ofte må den nye borger 
aktivt selv opsøge byen og befolknin-
gen, selvom det kan virke grænse-
overskridende. Man skal være god til 
at søge informationer, mener Chri-

stie og fortæller: „Jeg kan huske, 
da vi flyttede til Horsens. Min mor 
fik en hel kasse med informationer 
om byen og rabatkuponer til forskel-
lige ting. Det gør man ikke længere.“ 
Med internettet er nye borgere i langt 
højere grad overladt til sig selv, men 
det handler ifølge Christie også om, 
hvad man forventer af sin nye kom-
mune: „Jeg havde ingen forventning 
om, at min nye kommune ville sende 
mig informationer, og alligevel fik vi 
et par billetter.“ Nu har Flytteguiden 
afløst de gamle rabatkuponer og flyt-
temapper, så alle nye borgere kan få 
en varm velkomst.  

BLIV EN DEL AF LOKALMILJØET!
1.  Inviter naboerne til en uformel fest
2.  Deltag i foreningslivet i byen, 

f.eks. sport, banko eller aftenskole
3.  Ses med dine kolleger efter arbejde 
4.  Engager dig i bylivet, 

grundejerforening og vejfest
5.  Vær åben og imødekommende
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1. BÅGØ
Bågø er en mindre ø i Lillebælt. Øen, 
der ligger ca. en halv times sejlads fra 
Assens, fungerer som en landbrugsø, 
idet knap halvdelen af øen er opdyrket. 
Besøg den lille ø, der foruden land-
brug også byder på masser af smukke 
natur oplevelser. 

2. FRØBJERG BAVNEHØJ
Med sine 131 meter er Frøbjerg Bavne-
høj Fyns højeste punkt. Bavnehøjen 
ligger mellem Tommerup og Aarup, og 
hvis du bevæger dig op på toppen, kan 
du opleve en fantastisk udsigt over hele 
kommuneområdet. 

3. KRENGERUP GODS
Krengerup Gods ligger lige uden for 

Glamsbjerg og er et af Danmarks bedst 
bevarede herregårdsmiljøer, Til gods-
et, der samlet udgør 3.700 hektar, hø-
rer en park med afmærkede stier, der 
er et godt udfl ugtsmål for gåture. 

4. HELNÆS HALVØ
Besøg denne charmerende halvø, der 
ligger i den sydlige del af kommunen. 
Helnæs Halvø har en smuk og varieret 
natur, der både er fl ad og kuperet. Fat 
traveskoene, og få dig en god natur-
oplevelse på den spændende halvø, 
der med sin prægtige natur og kultur-
historie er et besøg værd. 

5. JORDLØSE BAKKER
Jordløse Bakker og Jordløse Bypark 
ligger mellem Haarby og Vester Hæs-

Besøg nogle af de smukkeste solstråler i området

Solstråler
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in ge og er et område, der med en 
bugtende bakkeryg med rette går un-
der navnet ”De Fynske Alper”. Der er 
bord og bænkesæt ved den tilhørende 
parkerings plads, så området er et op-
lagt udfl ugtsmål. I forlængelse af Jord-
løse Bakker fi nder du Jordløse Bypark, 
der er en større aktivitetspark med 
tarzan baner, motionsmaskiner, bål-
hytte og et friluftsteater. 

6. MOLEHOVEDET
Molehovedet fi nder du på havnen i As-
sens. Et af byens nok bedste udsigter 
fås fra toppen af molehovedet, hvor du 
kan opleve en 360 graders panorama-
udsigt. Du kan se Årø, Bågø, Mariendal 
Gods og Assens by. Molen er restaure-
ret i 2017 og er nu tilgængelig for alle. 

Fotos venligst udlånt af VisitAssens

Glamsbjerg

3

4

5

6

1

2

Bågø

Assens



ALT I PERSONLIG PLEJE
Apoteket tilbyder en lang række pro-
dukter inden for personlig pleje. I den 
skønhedsrelaterede afdeling findes et 
stort udvalg af hudpleje til forskellige 
behov med alt fra kendte mærker til 
apotekets eget. På hylderne findes der 
også hårpleje, forskellige toiletartikler, 
deodoranter og dufte.    

TIL FERIEN
Hvis turen går sydpå, er der på apoteket 
et stort udvalg i alt til rejsen. Her er bl.a. 
solcremer og mindre rejsestørrelser til 
toilettasken. Går turen til et sted, hvor 
myg og andet småkravl hærger, finder 
du også insektmidler til både forebyg-
gelse og behandling. 

SPORTSSKADE OG UHELD
Har du en aktiv livsstil, kan du måske 
nikke genkendende til ømme muskler 

og belastede led. Den aktive sports-
udøver kan finde lindring til kroppen 
i udvalget af støttebind og bandager. 
Apoteket har også almindelig plaster og 
andet tilbehør til førstehjælpskassen.

OGSÅ TIL HUSETS MINDSTE
Er der kommet en lille ny i familien, har 
apoteket et stort udvalg af produkter. 
Det gælder også, når kun det bedste er 
godt nok. Der er bl.a. både sutteflasker 
til de helt små og vitaminer til de lidt 
større. 

KYNDIG RÅDGIVNING
Uanset dit behov står apotekets kyndi-
ge personale altid klar til give gode råd 
og brugbare svar på dine spørgsmål. Alt 
personale er faguddannet, og de deler 
deres viden om recept- og håndkøbs-
medicin, bivirkninger og medicin til 
børn. 

Du besøger som regel kun apoteket, når du skal hente 
medicin. Men apoteket er meget mere end lægehenvisninger 
og recepter. Dit lokale apotek kan også hjælpe dig med 
mange af hverdagens både små og store udfordringer.  

Dit apotek er din hverdagshjælper

Medicinsamtale 
på apoteket

Få 100% ejerskab over artiklen 
som det eneste apotek i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING 
- UDEN MERPRIS

Vi placerer din annonce her.

Har du fået konstateret en kronisk sygdom inden for de sidste seks måneder, eller har 
du haft problemer med medicinering i forbindelse med en kronisk sygdom i mere end et 
år, så har du mulighed for to samtaler af sammenlagt 20 minutters varighed på apoteket. 

DET HER FÅR DU UD AF SAMTALEN
• Gode medicinvaner 
• Viden om hvordan din medicin virker og mulige bivirkninger
• Viden om hvad du gør i situationer, hvor din behandling giver besvær
• Svar på dine spørgsmål til medicinen
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ALT I PERSONLIG PLEJE
Apoteket tilbyder en lang række pro-
dukter inden for personlig pleje. I den 
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Har du en aktiv livsstil, kan du måske 
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personale er faguddannet, og de deler 
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medicin. Men apoteket er meget mere end lægehenvisninger 
og recepter. Dit lokale apotek kan også hjælpe dig med 
mange af hverdagens både små og store udfordringer.  
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Velkommen til 
Assens Kommune
– vi er dit lokale apotek

Åbningstider:
Man–fredag kl. 9.00–17.30
Lørdag kl. 9.00–12.30

Tommerup Apotek
Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16

www.tommerupapotek.a-apoteket.dk
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Det sker i din kommune

JANUAR  
Harmoniorkester  
Assens Harmoniorkester er for unge 
og ældre amatørmusikere, som øn-
sker at nyde glæden ved blæsemusik-
ken sammen med ligesindede. Første 
gang er den 8. januar i Tobaksgaarden 
– mød op og bliv en del af et godt har-
moniorkester! 

FEBRUAR  
Allan Olsen  
I Thorøhuse forsamlingshus kan man 
d. 22. februar opleve den dygtige og 
folkekære musiker Allan Olsen. 

Assens Miniby 
Tag en tur i Assens Miniby, hvor hele 
familien kan fornøjes med den hygge-
lige miniatureudgave af Assens.  

MARTS  
Forårsmesse 
Den 1. marts er offi cielt årets første 
forårsdag, og i Arena Assens er der for-
årsmesse med et væld af spænd ende 
stande og massevis af underhold ning. 

APRIL  
Hyldestkoncert til Beatles  
Hvis man er til The Beatles, skal man 
tage i Arena Assens d. 1. april, hvor 

Vi har samlet en liste over nogle af de aktiviteter, 
som du kan opleve i Assens Kommune.
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jubilæums koncerten Let It Rock vil 
hylde det engelske popband. 

Krengerup Gods  
Nyd en vandretur ved Krengerup Gods, 
hvor der er gratis adgang til parken. I 
parken kan man følge de afmærkede 
ruter, der alle byder på fl ot natur og en 
dejlig udsigt. 

MAJ  
Loppemarked 
På Rema 1000s parkeringsplads i 
Østergade er der fra klokken 9-13 
loppemarked hver lørdag i sommer-
månederne. Kom og vær med til en 
hyggelig formiddag, hvor du også kan 
gøre en god handel.

JUNI  
Sankthansaften  
Den 24. er Sankthansaften, og fl e-
re steder i kommunen vil der være 
hygge lige arrangementer og bål i dag-
ens anledning. 

AUGUST  
Fødevaremarked  
Hver lørdag kl. 10.00-14.00 er der 
føde varemarked i den gamle gård ved 
Erholm Slot. Her kan man fi nde lækre 
specialiteter og masser af kvalitets-
råvarer.  

SEPTEMBER  
Naturens Dag  
Søndag d. 6. september afholdes Na tu-
r  ens Dag over hele landet, og i Assens 
Kommune vil der, ligesom i resten af 
Danmark, være spændende arrange-
menter ude i det fri. 

OKTOBER 
Æblefestival 
I uge 41 og 42 kan hele familien tage 
med til Æblefestival, hvor der vil være 
masse vis af æble-aktiviteter for både 
unge og gamle. 
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Lav en indkøbsliste hjemmefra og 
spørg butiksmedarbejderne, hvis du 
ikke kan finde det, du mangler. Vælg 
varer fra de nederste hylder, det er 
her lavprismærkerne er placeret. Husk 
også at være kritisk over for ‘køb-to for-
én-pris-tilbud’ og haps en lille kurv i ste-
det for en stor vogn. Jo mere plads du 
har til mælk, leverpostej og kartofler, jo 
mere køber du.

Vil du helt undgå at blive rundtosset i 
supermarkedet, så prøv et online super-
marked i stedet. Så kan du i ro og mag 
gøre dine indkøb fra sofaen og få det hele 
leveret til døren.

HOV, JEG MANGLER EN NY REOL
I din nye bolig er der en tom væg, selv ef-
ter du har pakket alle dine ting ud. Lige 
bortset fra en kasse med bøger. Så hvis 
nu du havde en fin reol, kunne den pas-
sende stå op ad den nøgne væg med dine 
bøger og måske et par potteplanter. Men 
hov. Så skal du ud at købe en reol og nog-
le planter.

Når du flytter, vil der altid dukke et el-
ler andet op, du får brug for at indkøbe. 
Bruseforhæng, lamper, knager og andre 
sager. Det kan derfor være en god ide at 
budgettere med lidt økonomisk luft lige i 
den første tid efter flytningen. Lav også 
en liste over de ting, du mangler, og pri-
oritér listen, så du kan købe de vigtigste 
ting, når du har penge til det.

ARG! INTET WIFI
Du har sikkert husket at skifte adresse 
og bestille et nyt sygesikringsbevis. Men 
hvad med internet, TV-pakke og forsik-
ringer? Det er en smule surt at leve den 
første uge i din nye hybel uden internet. 

Og dumt at flytte fra dit gamle hjem uden 
at få afmeldt et tidligere abonnement. 
Policerne på dine forsikringer skal juste-
res efter den nye bolig, og TV er bare rart 
at have, når sofa og TV er det eneste fri-
sted mellem flyttekasser og rodebunker.

En flytning er en oplagt mulighed for at 
tjekke op på dine udgifter til internet, TV 
og forsikringer. Har du overskud, er det 
en god ide at finde ud af, om der er bedre 
og måske billigere løsninger til dit nye 
hjem.

PIZZA TRE DAGE I TRÆK
Gryder, tallerkener og knive ligger i en 
eller anden kasse. Men hvor? Du har 
travlt med at få pakket ud, så madlavning 
prioriterer du lavt. Derfor har du de sid-
ste tre dage bestilt en nummer 23 fra det 
nærliggende pizzaria. Det er en befrielse 
ikke at skulle bikse mad sammen oven i 
alt det andet, der skal ordnes. 

Med en pris på 70 kroner per pizza, kan 
det dog hurtigt løbe op. Prøv derfor om 
du kan komme det øgede indkøb af ta-
keaway i forkøbet ved at lægge lidt eks-
tra penge i madbudgettet. Ellers er rug-
brød og pålæg en nem og billig løsning, 
du kan skifte pizzaen ud med nogle af 
dagene.

HVOR LIGGER FITNESSCENTERET?
Er du vant til at tonse kalorier af i fitnes-
scenteret tre gange om ugen, så flytter 
den vane med. Det samme gælder afta-
ler ved frisøren, tandlægen, massøren, 
og hvad du ellers bruger af faste ser-
vices.

3, 2, 1. Nedtællingen er i gang. Ikke 
bare til du flytter adresse men også på 
din bankkonto. Alle dine tidligere vaner 
er pludselig sat til side til fordel for en 
masse nye. Ikke mindst, når det hand-
ler om dine penge.

Du spiser pizza tre dage i træk. Du kø-
ber flyttekasser og malertape i ét væk. 
Og du skal have flyttet dit internetabon-
nement, justere dit elforbrug og finde 
et nyt træningscenter.

Når du flytter, skal dit økonomiske 
kompas derfor genjusteres, så forbrug 
og regninger ikke kommer bag på dig. 

NY BY - NYT SUPERMARKED
De første par gange, du skal handle i 
den nye Netto rundt om hjørnet, bruger 

du på at lære butikken at kende. Det 
kan være stressende at skulle finde 
rundt, og du får sikkert lyst til hurtigt 
at kyle ting ned i indkøbskurven for at 
komme ud fra butikken i en fart.

Vil du undgå at impulsshoppe varer og 
bruge flere penge end nødvendig, så 
tag disse enkle trick med i indkøbs-
posen:

SÅDAN 
JUSTERER DU 

DIT ØKONOMISKE 
KOMPAS, NÅR 
DU FLYTTER

Af Rune Mai, Direktør i Spiir, www.spiir.dk 
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Lav en indkøbsliste hjemmefra og 
spørg butiksmedarbejderne, hvis du 
ikke kan finde det, du mangler. Vælg 
varer fra de nederste hylder, det er 
her lavprismærkerne er placeret. Husk 
også at være kritisk over for ‘køb-to for-
én-pris-tilbud’ og haps en lille kurv i ste-
det for en stor vogn. Jo mere plads du 
har til mælk, leverpostej og kartofler, jo 
mere køber du.

Vil du helt undgå at blive rundtosset i 
supermarkedet, så prøv et online super-
marked i stedet. Så kan du i ro og mag 
gøre dine indkøb fra sofaen og få det hele 
leveret til døren.

HOV, JEG MANGLER EN NY REOL
I din nye bolig er der en tom væg, selv ef-
ter du har pakket alle dine ting ud. Lige 
bortset fra en kasse med bøger. Så hvis 
nu du havde en fin reol, kunne den pas-
sende stå op ad den nøgne væg med dine 
bøger og måske et par potteplanter. Men 
hov. Så skal du ud at købe en reol og nog-
le planter.

Når du flytter, vil der altid dukke et el-
ler andet op, du får brug for at indkøbe. 
Bruseforhæng, lamper, knager og andre 
sager. Det kan derfor være en god ide at 
budgettere med lidt økonomisk luft lige i 
den første tid efter flytningen. Lav også 
en liste over de ting, du mangler, og pri-
oritér listen, så du kan købe de vigtigste 
ting, når du har penge til det.

ARG! INTET WIFI
Du har sikkert husket at skifte adresse 
og bestille et nyt sygesikringsbevis. Men 
hvad med internet, TV-pakke og forsik-
ringer? Det er en smule surt at leve den 
første uge i din nye hybel uden internet. 

Og dumt at flytte fra dit gamle hjem uden 
at få afmeldt et tidligere abonnement. 
Policerne på dine forsikringer skal juste-
res efter den nye bolig, og TV er bare rart 
at have, når sofa og TV er det eneste fri-
sted mellem flyttekasser og rodebunker.

En flytning er en oplagt mulighed for at 
tjekke op på dine udgifter til internet, TV 
og forsikringer. Har du overskud, er det 
en god ide at finde ud af, om der er bedre 
og måske billigere løsninger til dit nye 
hjem.

PIZZA TRE DAGE I TRÆK
Gryder, tallerkener og knive ligger i en 
eller anden kasse. Men hvor? Du har 
travlt med at få pakket ud, så madlavning 
prioriterer du lavt. Derfor har du de sid-
ste tre dage bestilt en nummer 23 fra det 
nærliggende pizzaria. Det er en befrielse 
ikke at skulle bikse mad sammen oven i 
alt det andet, der skal ordnes. 

Med en pris på 70 kroner per pizza, kan 
det dog hurtigt løbe op. Prøv derfor om 
du kan komme det øgede indkøb af ta-
keaway i forkøbet ved at lægge lidt eks-
tra penge i madbudgettet. Ellers er rug-
brød og pålæg en nem og billig løsning, 
du kan skifte pizzaen ud med nogle af 
dagene.

HVOR LIGGER FITNESSCENTERET?
Er du vant til at tonse kalorier af i fitnes-
scenteret tre gange om ugen, så flytter 
den vane med. Det samme gælder afta-
ler ved frisøren, tandlægen, massøren, 
og hvad du ellers bruger af faste ser-
vices.

3, 2, 1. Nedtællingen er i gang. Ikke 
bare til du flytter adresse men også på 
din bankkonto. Alle dine tidligere vaner 
er pludselig sat til side til fordel for en 
masse nye. Ikke mindst, når det hand-
ler om dine penge.

Du spiser pizza tre dage i træk. Du kø-
ber flyttekasser og malertape i ét væk. 
Og du skal have flyttet dit internetabon-
nement, justere dit elforbrug og finde 
et nyt træningscenter.

Når du flytter, skal dit økonomiske 
kompas derfor genjusteres, så forbrug 
og regninger ikke kommer bag på dig. 

NY BY - NYT SUPERMARKED
De første par gange, du skal handle i 
den nye Netto rundt om hjørnet, bruger 

du på at lære butikken at kende. Det 
kan være stressende at skulle finde 
rundt, og du får sikkert lyst til hurtigt 
at kyle ting ned i indkøbskurven for at 
komme ud fra butikken i en fart.

Vil du undgå at impulsshoppe varer og 
bruge flere penge end nødvendig, så 
tag disse enkle trick med i indkøbs-
posen:

SÅDAN 
JUSTERER DU 

DIT ØKONOMISKE 
KOMPAS, NÅR 
DU FLYTTER

Af Rune Mai, Direktør i Spiir, www.spiir.dk 

2-SIDET OPSLAG



NYD DEN SMUKKE 
NATUR I OMRÅDET
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LAD MINDERNE
FLYTTE MED

Med en videobog kan du tage minderne med, når du flytter 
til en ny kommune – så er de altid tæt på, når du vil mindes 

hyggelige stunder fra din gamle hjem.

En video-bog kan bruges af folk i alle aldre ligesom en fotobog 
– se de mange forskellige videobøger på www.videobog.dk

Hvad er en videobog?
• En fysisk bog med en skærm
• Kan afspille egne film og billeder
• Oplades nemt og har 2 timers batteritid
• Nemt at ændre indholdet 
• Har god lyd, så man får den rigtige stemning
• Gør dine minder levende
• Knapper med skru op og ned, start/ pause

  og næste film



FIND DEN RETTE
Valg af ny tandlæge er én af de første 
ting, du skal sørge for at få på plads 
efter en flytning. Tænderne er nemlig 
noget nær vores kæreste eje, og de 
skal holde hele livet. En sund tand
hygiejne er samtidig vigtig for vores 
overordnede velvære.

Når du skal finde din nye tandlæge, 
skal du dog være opmærksom på, at 
prisen for den enkelte ydelse ikke er 
alt. Det er vigtigt, at du finder en lokal 
tandlæge, som du kan stole på, og som 
udfører sit arbejde ordentligt.

HVORDAN SKIFTER JEG?
Kontakt den nye tandlæge og aftal et 
eftersyn. I forbindelse med tandlæge
skiftet vil din nye tandlæge indhente 
din journal fra din gamle tandlæge – 
med dit samtykke. Ifølge lovgivningen 
har din tandlæge pligt til at opbevare 

din journal i mindst 10 år efter sidste 
optegnelse. 

ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?
Hos tandlægen bliver du inddelt i en 
farvekode for at afgøre, hvor ofte du 
behøver at blive indkaldt. Grøn betyder, 
at du ikke har nogen aktive sygdomme, 
og du vil blive indkaldt med et interval 
på 1224 måneder. 

Gul betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som du selv kan være medvirkende til 
at komme til livs ved fx livsstilsændrin
ger. Du vil efter behov blive indkaldt til 
kontrolundersøgelser i løbet af året. 

Rød betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som din tandlæge vurderer, at du ikke 
selv kan forbedre. Du vil blive indkaldt 
efter behov – typisk oftere end en gul 
patient – og du kan få tilskud til mere 
end én tandrensning om året.

Din generelle sundhed hænger sammen med et godt
og sundt tandsæt. Sørg derfor for at finde en god tand
læge i dit lokalområde.

Kilde: altomtaender.dk og tandlaegeforeningen.dk

Har du styr
på bisserne?
vælg den rigtige tandlæge
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Gemmer du på et smil? - så finder vi det frem igen:-)

Haarby  Bøgevej 1                         tlf. 64 73 13 90 
Faaborg Raadhusgaarden 5           tlf. 62 61 34 02
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12  tlf. 62 21 46 84

Besøg os på www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk

Vælg Sydfyns store moderne tandlægehus

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE

FAABORG  • HAARBY • SVENDBORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 53 -16 C
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90

Bud på
tilpasset
logotype

”tænder for livet” har dybe
rødder - i Faaborgklinikker-
nes DNA,  - et empatisk og
sympatisk budskab som
rejser berettigede forvent-
ninger om sublim tandbe-
handling.
Og ved at bruge ordet 
”TANDLÆGERNE” - sætter
vi os ligesom automatisk
på ”tronen”

Når man skal lave lokal
segmenteret markedsfø-
ring-  på trøjer,  brevlinie,
annoncer. online bannere,
Google adwords m.m. så
kan man gøre brug af de 
respektive enheders 
tilpassede logo.

Jeg har prøvet efter bedste
evne at tænke på hvad der 
giver det bedste billede af
hvem i  er, og hvad I står for  
både i Faaborg,  Haarby og
Svendborg - og lander
altså her...

Kig på det med åbne øjne
og varme hjerter...

Vi skal videre.....

Dine tænder er flyttet med...

Husk at vælge tandlæge 

Velkommen til Glamsbjerg tandlægerne

Vi vil med glæde 
passe godt på 
dine tænder

Nørregade 52  •  5620 Glamsbjerg 
Telefon 6472 1666
www.glamsbjergtandlaegerne.dk
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Fra og med hæftets udgivelsesmåned december 2019 kan
fordelene i annoncerne benyttes i 12 mdr.

Udgives af:
nord advertising
Skanderborgvej 232, 2
8260 Viby J

Produktion:
nord advertising 
(id: 8643) 
Vi tager 
forbehold for trykfejl

Ansvarshavende:
Salgschef 
Kim Blom
kb@nord-ad.dk

Flytteguiden sendes til adresser, som for nylig har fået nye ejere, eller er 
sat til salg. Og i enkelte tilfælde til adresser med et sommerhus tilknyttet 
omdelingsområdet. 

Er Flytteguiden landet på en adresse, som ikke er omfattet af ovennævnte, 
kan det enten skyldes en fejl ved omdelingen eller i segmenteringsprocessen. 
Vi respekterer selvfølgelig Markedsføringsloven, som dikterer, at denne type 
udsendelse skal respektere ”Robinsonlisten” men ikke ”Nej tak til reklamer”.

www.assensforsyning.dk

Find information om

affald, vand og spilde-

vand og om dine 

muligheder for selv-

betjening på

WWW.FLYTTEGUIDEN.DKFØLG OS PÅ FACEBOOK, HVOR VI HAR MERE END 9.000 FØLGERE


