
Vi skaber

sammen
FREMTIDENS NORDFYN

Fri· Luft· Liv 



2

Unikt håndværk & alm. tømrerarbejde
BO’S VÆRKSTED

Rødegyde 2, Harritslev
5400 Bogense
Bo Christensen  
Tlf.: 22 24 97 07Snap 

video
Cinemagraph Foto-  

galleri
Webikon360º- 

panorama

GoZee: Sådan kommer du i gang på  
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Fri· Luft· Liv 

Fri· Luft· Liv – det er Nordfyn 
Hjertelig velkommen til toppen af Fyn, velkommen til Nordfyn! 

Vi har lidt af det hele her på Nordfyn. 

Vi har en helt fantastisk natur, en unik kystlinje, hyggelige byer, en 
spændende kulturhistorie og oplevelser for alle, både store og små. 

Følelsen af frihed er inden for rækkevidde her på Nordfyn. 

Frihed til at leve et liv med højt til himlen og kort til kysten. På Nordfyn får 
du luft til hjernen og til tæerne – og byens larm er skiftet ud med bølgers 
behagelige brusen og fuglefløjt i skovbrynet. 

På Nordfyn er naturen lige uden for døren – bakker, dale, fantastiske 
vidder, skove, søer og Fyns længste kystlinje på hele 154 km. Elsker du 
en tur i de blå bølger, så hører vores skønne strande ved Kattegats 
kyster til Danmarks bedste. Du kan også tage et dyp ved Bogense 
Søbad, gå eller cykle en tur på den 7 km lange fredede Enebærodde. 
Foretrækker du at prøve lykken med fiskesnøren, så er Nordfyn et sandt 
eldorado for lystfiskere. 

Fyns største naturgenopretningsprojekt, Gyldensteens Strand, ligger 
øst for Bogense. Hvor der tidligere var landbrugsjord, er der i dag 
kystlagune, ferskvandssø og rørskov, et fantastisk fugleliv, udsigtstårne 
og gode vandrestier. Befinder du dig i Bogense, Danmarks hyggeligste 
købstad, så læg endelig vejen forbi og gå en tur langs det gamle dige. 
Tag på en dagsudflugt til Æbelø, den øde ø på toppen af Nordfyn. 
Æbelø har en enestående natur og et mangfoldigt dyreliv. 

Nordfyn har rigtig meget at byde på. Gå på opdagelse i denne 
brochure og følg endelig op med en opdagelsesrejse på Nordfyn. 
God fornøjelse med begge dele! 

Hvis du forelsker dig i Nordfyn for alvor, så har  
vi masser af attraktive byggegrunde til salg!
Morten Andersen 
Borgmester

Odensevej 73, 5471 Søndersø
Tlf.: 64 89 30 01

soendersoe@bene-fit.dk
bene-fit.dk/soendersoe

”Du behøver ikke 
have ondt for at 
få det bedre”

Her finder du 
FYSIOTERAPI & 
FITNESS under 
samme tag.

Vi tilbyder behandling, 
sundhedsfremme, 
virksomhedsordning, 
vanecoaching og 
personlig træning.
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Gyngehesten
er ikke bare et legetøj 
men et kvalitetsmøbel.

Børnestolen
er udført i sunde 
materialer af højeste 
kvalitet, som gør den 
holdbar igennem 
generationer.

Køb møblerne på vores webshop – www.hindevadgaard.dk – Tlf. 64 83 16 17 

DANSK
MØBELDESIGN
I SÆRKLASSE

Trappestigen
er en sikker 
hjælp til at nå 
op i reoler og 
høje skabe.  
Med vægbe-
slag til op-
hængning.

Vi dyrker 
enkeltheden

Vi lever for 
sundhed – 
hele livet

Vi griber 
idéerne og 
nyttiggør 

dem

Vi skaber et 
samlet og 

stærkt Nordfyn

Vi skaber 
mindeværdige 

øjeblike

I Nordfyns Kommune 
værner vi om det gode 
liv, og vi tror på, at 
vi skaber de bedste 
rammer for hinanden, 
når vi skaber dem med 
hinanden.

Derfor er visionen klar: Vi 
skaber fremtidens Nordfyn 
– sammen.

Nordfyns Kommunes 
vision består af fem 
temaer, som du kan 
dykke mere ned i på de 
kommende sider.

Fri· Luft· Liv 

Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn
Vand, skov, åbne vidder og frisk luft. Den skønne nordfynske natur er svær at komme uden om,  

og derfor har vi en mission om at være Danmarks bedste friluftskommune for familier.

Vores attraktive muligheder under åben himmel er værd at flytte efter, og derfor har kommunen  

udarbejdet en strategi, der skal styrke Nordfyns Kommunes brand. 

Under konceptet Fri · Luft · Liv søger Nordfyns Kommune at øge opmærksomheden om de mange fordele,  

der er ved at bosætte sig i kommunen. Læs mere om de mange muligheder på de næste sider.
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www.amu-fyn.dk

VI UDDANNER FOLK

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Petersmindevej 50 • 5000 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

AMU-Fyn er ...
et af landets største AMU-centre med et bredt udvalg af uddannelser og kurser specielt  
udviklet til at imødekomme lediges og erhvervs livets behov. 

Vi har kurser inden for fx bl.a.: 
Personbefordring, godstransport, farligt gods, taxi, kran, truck, 

bygge/anlæg, svejsning, rengøring, IT, ergonomi 
samt erhvervsuddannelserne serviceassistent og struktør.

Kontakt en af vores kursussekretærer på tlf. 66 13 66 70 og hør mere om dine muligheder. 
Vi står altid klar til at hjælpe dig videre!

2.

1.
Vi skaber et samlet  
og stærkt Nordfyn
På Nordfyn tackler vi udfordringer og 
griber mulighederne sammen. Vores 
nære demokrati er stærkt, og vi skaber 
nye løsninger på fremtidens udfordringer 
sammen. På den måde sikrer vi de 
bedste betingelser for erhvervslivet, 
bosætningen, uddannelse og turismen 
på hele Nordfyn.

Vi griber idéerne  
og nyttiggør dem

Nordfyn er idéernes væksthus. Vi understøtter 
innovationen, deler vores viden med hinanden 

og udvikler idéer i nye partnerskaber. Vi har 
modet til at tænke nyt, gribe idéerne og 

nyttiggøre dem – både de gode, de vilde og 
de skæve. Vi knytter stærke bånd og omsætter 

idéer til virkelighed sammen.



Fri· Luft· Liv 
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Alt i tømrer-, snedkerarbejde & maskinsnedkeri

Østrupskovgårdvej 3 · 5450 Otterup · Tlf: 20 12 47 21 · firma@vintherweb.dk · www.vintherweb.dk

Tømrer- og Snedkermester 
Kaj Madsen Eftf. ApS
v/ Morten Vinther

Vi lever  
for sundhed  

– hele livet

4.

3.

Hos os er det sunde valg altid let. 
Sundhed giver overskud, og vi udvikler 

de allerbedste rammer for, at alle 
kan leve et godt, sundt og aktivt liv på 
Nordfyn – fra starten af børnelivet og op 

gennem generationerne. 

Vi skaber 
mindeværdige 

øjeblikke
Nordfyn er fællesskaber for alle. 

Foreninger og de frivillige trives, og den 
nordfynske natur og kultur er hjemsted 
for mindeværdige øjeblikke. Sammen 

skaber vi enestående oplevelser – og de 
bedste betingelser for, at initiativer, dialog 

og fællesskaber kan spire i og mellem 
lokalsamfund. Vores nye fællesskaber  
og alt det, vi deler, øger livskvaliteten  

og trivslen på Nordfyn.



Fri· Luft· Liv 
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Sinus-pendlen, nu i LED-udgave Se wallstickers på www.piethein.dk

5.
Vi dyrker 

enkeltheden
Det er overskueligt at være borger 

på Nordfyn – og nemt at være 
erhvervsdrivende. Vi dyrker enkeltheden, 

og der er sammenhæng i både den 
fysiske og digitale infrastruktur. Det styrker 

vores kommune og binder os sammen 
som borgere, foreninger, institutioner og 

virksomheder.
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Rasmus Nielsensvej 15 · 5471 Søndersø · www.rude-hommelgaard.dk

Vi udfører alle former arbejde inden for tømrer- og snedkerbranchen. 
Uanset om det er nybygninger, ombygninger, tagarbejde, hoved- eller 
totalentrepriser eller andet snedker- og tømrerarbejde, er vi leverings-
dygtige i Bogense, Otterup, Søndersø og på resten af Fyn.

Snedker og Tømrer 

med vægt på kvalitet

At være danmarksmester i 
friluftsliv forpligter. Det er noget, 
vi skal lykkes med i fællesskab. 
I byerne, foreninger ne og i 
erhvervslivet. Måske forelsker 
du dig i Nordfyn, fordi vi har 
byggegrunde med enestående 
beliggenhed til attraktive priser. 

Følelsen af frihed er inden for 
rækkevidde her på Nordfyn. Frihed 
til at leve et liv med højt til himlen 
og kort til kysten. Hvor bylarm er 
udskiftet med bølgers behagelige 
brusen og fuglefløjt i skovbrynet. 
Fri for byens stress og jag. 

Nordfyn er som skabt til dig, 

der vil have luft til mere. Luft 

til hjernen og til tæerne. Luft 

til at købe drømmeboligen 

i smukke omgivelser, hvor 

dine børn kan vokse op i 

fred og ro. 



Nuevas oficinas - 1985

Det nordfynske livsbånd
Nordfyn vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier. For 
vores attraktive muligheder under åben himmel er nemlig værd at 
flytte efter. 

Det er en meget ambitiøs plan, men ikke desto mindre det, vi arbejder 
efter hver dag, og vi er godt på vej. Det stiller store krav til os selv. 
Nøjagtig den samme ambition, som vi har for vores natur og friluftsliv, 
har vi også for os selv som kommune. Naturen er ikke bare noget, der er 
derude på den anden side af rådhusene, skolerne, daginstitutionerne, 
bibliotekerne og plejecentrene. Det er en del af os selv og sætter sig 
spor i alt det, vi gør.

Vi vil have færre klodser og flere haletudser i daginstitutionerne. Vi rykker 
klasseværelset udenfor. Og tager på svampejagt med gangstativ og 
støttestok. Det er ambitionen.

Det nordfynske livsbånd fortæller det hele. Det bølger sig igennem hele 
Nordfyn, smitter alle mennesker i alle aldre med friluftslivets glæder og 
er det nordfynske dna. Vores mange frivillige og borgerambassadører 
brænder for at invitere alle indenfor – eller rettere udenfor. De 
tilbyder naturens frugter og grøntsager fra vejboder langs de smukke 
snoede cykelstier og landeveje, og friluftsambassadører står på spring 
for at invitere på sightseeingture til herlige Enebærodde, smukke 
Gyldensteen Strand og vores naturperle, ubeboede Æbelø eller andre 
af vores smukke attraktioner.

I Danmarks bedste friluftskommune er naturen det dejligste, vi har. Og 
her er alle tænkelige slags: Marker, parker, skov og eng. Øer, søer og 
Fyns længste kystlinje. På toppen af Fyn er du altid tæt på vilde eller 
stille friluftsoplevelser, fra rå adventures på havet til små opdagelser i 
buskadset.

Vi rykker naturen tættere på dig med stier, skilte og grønne 
fodspor. Så du har let adgang til bynære friluftsstationer, 
overnatning i shelters og en fantastisk udsigt fra fugletårnene 
på Vigelsø, Lammesø og Gyldensteen Strand.

Måske forelsker du dig i Nordfyn, fordi vi har byggegrunde 
med enestående beliggenhed til attraktive priser. Måske fordi 
du her får omgivelserne til et liv med mening midt i naturen. 
Måske fordi storbyen aldrig er mere end 30 minutter væk. 
Måske er det hele pakken. Vi vil så gerne dele den med dig. 
Velkommen til Nordfyn!

Mette Landved Holm
Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
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Fjernvarmen i Bogense er grøn og billig 
Bogense Forsyningsselskab producerer miljørigtig 
fjernvarme på biomasse og overskudsstrøm

Bogense Forsyningsselskab
Fynsvej 5, 5400 Bogense
Tlf.: 64 81 16 10
post@bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere på 
bogensef.dk
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Antons Hus
Vi er en institution for børn og unge med betydelig og varigt 
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Vi tilbyder:
•	 Aflastning	til	hjemmeboende	børn	og	unge.	
•	 Bosteder	til	børn	og	unge,	der	skal	anbringes	udenfor	hjemmet.

Vi ønsker:
•	 At	give	børnene/de	unge	en	tryg	dag	sammen	med	voksne,	der	
	 kender	dem	og	forstår	deres	behov.	
•	 At	sikre,	at	børnene/de	unge	passes	i	små	grupper.	
•	 At	have	fokus	på	udvikling,	relationer,	venskaber	og	fællesskab.
•	 At	lave	meningsfulde	aktiviteter	med	børnene/de	unge.
•	 At	være	en	institution,	hvor	faglighed	og	samarbejde	er	i	højsædet.
•	 At	være	en	institution	i	udvikling,	hvor	tværprofessionalitet	og	
	 faglig	refleksion	sikrer	en	høj	kvalitet	i	tilbuddet.

Se	hjemmesiden	www.antonshus.dk eller	skriv	til	leder	
Jeanette	Dyrup	jd@antonshus.dk for	mere	information.	

Er du til fart over feltet og vind i håret, er en tur på vandet med en drage i hånden 
helt sikkert noget for dig. Uanset om du er begynder eller ekspert, er Flyvesandet det 
perfekte sted at kitesurfe. Her findes store lavvandede områder, hvor man kan ligge i 
læ af Æbelø, men der er også områder, hvor bølgerne vokser, når vinden er i nordøst.
Kast dig ud i bølgen blå med en drage på.

FRA VANDSIDEN 
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Har rammen til en 
vellykket familiefest
7 timers arrangement fra kr. 459,00

Mulighed for overnatning.

Ring for et godt tilbud !

Adelgade 56 ·  5400 Bogense
Tlf. 64 81 11 08 · info@bogensehotel.dk

www.bogensehotel.dk

Kitesurfing er en 
vandsport, hvor du 

bruger en drage og et bræt 
til at surfe på vandet. Det er ikke 

nødvendigt med store bølger, 
derimod er vind nødvendigt for 

at kunne kitesurfe med 
succes. Bogenses 

kyststrækning er særlig god 
til kitesurfing - faktisk 

en af de bedste
 i Danmark!
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Et paradis for

Med en kyststrækning på 

154 kilometer 
er Nordfyns Kommune et sandt eldorado for folk, der ynder at begive sig ud i waders med en fiskestang over 

skulderen. Det gode fiskevand omkring Nordfyn er fyldt med fisk, og der er gode muligheder for at få en 
torsk eller måske den eftertragtede havørred på krogen. 

Så pak fiskegrejet og kom ud i naturen! 

LYSTFISKERE



FAMILIERESTAURANT

INDENDØRS BADELAND

SE PRISER OG ÅBNINGSTIDER PÅ HASMARK.DK
STRANDVEJEN 205, 5450 OTTERUP 

CYKELUDLEJNING

DU ER MEGET 

VELKOMMEN

- OGSÅ SELVOM 

DU IKKE BOR PÅ 

PLADSERNE

Fitness SvømmehAL

MINIGOLFUdenDørs-
Pool

Se priser og åbningstider 
på bogensecamping.dk

Vestre Engvej 11 
5400 Bogense

Aloha!

LEGEPLADSER
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Bogense
Østergade 16   ·   5400 Bogense   ·   Tlf. 64 81 19 13   ·   E-mail 541@edc.dk

Vi har boligerne!
Se mere på edc.dk eller kig ind og hør, 

hvad vi har i ”skuffen”

En tur på 

HESTERYG
Sadl op og forbered dig på en

 fantastisk naturoplevelse til hest
At opleve Nordfyn på hesteryg er en helt særlig oplevelse. I et roligt tempo 

bevæger du dig igennem det naturskønne landskab og ser Nordfyn på ny.

Visit Nordfyn tilbyder guidede rideture fra juni til august, og resten af året er det 
muligt at lave en aftale med din lokale rideskole.
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davnordic.dk +45 86 82 29 00 info@davnordic.dk Tietgensvej 12 - 8600 Silkeborg      Pilebækvej 5 - 4632 Bjæverskov

KVALITET 
SIDEN 1928

DIN TROVÆRDIGE PARTNER

Gennem stærk projektledelse, montage og teknisk rådgivning skaber vi mest mulig værdi for vores kunder.

Udforsk det 
nordfynske terræn på 

MOUNTAINBIKE 

Rul ud i naturen og udforsk det kuperede 
nordfynske terræn på mountainbike. Ved 

Langesø-skoven finder du ca. 25 kilometer 
mountainbikespor, hvor du kan få pulsen op, 

mens du nyder den smukke natur.

Området ved Langesø-skoven er privat, men 
kan benyttes med licens eller adgangskort. 

Begge dele kan købet på stedet.
Læs mere på www.langesoe.dk

langesoe.dk
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Mosegyden 55
5450 Otterup/Lunde

Tlf.: 65 95 57 58
info@dim-aps.dk 
www.dim-aps.dk

Specialfremstillede 
stål- og plastløsninger
Vi leverer løsninger til både 
virksomheder og privatpersoner

De nordfynske 

STRANDE

1. LÆR AT SVØMME 
Når du kan svømme, kan du ofte redde dig selv og andre fra at drukne. 
Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et 

sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

2. GÅ ALDRIG ALENE I VANDET
Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget 

går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet,
 og råb aldrig om hjælp for sjov.

3. LÆS VINDEN OG VANDET
Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold, 

og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og 
luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er 

der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

4. LÆR STRANDEN AT KENDE
En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte 

øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går 
i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden 

kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, 
som påvirker strømmen?

5. SLIP IKKE BØRNENE AF SYNE
Hold dig tæt ved dine badende børn, så I kan se og høre hinanden, og 

du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, 
der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder 

i mødet med havets strøm og bølger. Hold derfor godt øje med 
børn, og sørg for ikke at blive distraheret.

Kilde: TrygFonden

         5 Baderåd:De

Hvis du er fan af en tur i bolgen blå, 
vil du elske de nordfynske strande

 På Nordfyn finder du nogle af landets bedste badestrande, 
som sikrer optimale betingelser, når du hopper i vandet. De 

smukke kyster og det rolige vand gør området ideelt til en 
badetur uanset alder og svømmefærdigheder.
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• Erhvervsrengøring
• Vinduespolering
• Ventilationsrens

• Håndværkerrengøring
• Industrirengøring
• Graffitifjernelse

Klar til at rykke ud til opgaver af enhver størrelse!

Vi samarbejder m
ed 

Nordfyns Kommune

Lumbyvej 19B · 5000 Odense C · Tlf.: 66 16 22 01 · danren@danrenbogdol.dk · www.danrenbogdol.dk

Det kolde 

GYS
VINTERBADNING

Selv når temperaturen falder, er der 
gode muligheder for at nyde det 

nordfynske hav. En tur i det kolde vand 
sætter gang i blodomløbet og skaber 
velvære. Det er, hvad vi på Nordfyn 

kalder det gode liv.

bogense-vikingelaug.dk
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Tlf. 64 81 14 26 • Mobil: 21 62 62 56

 www.elnielsen.dk
Damsbovej 11 . 5492 Vissenbjerg
Tlf. 62 62 47 47 . www.skovdyrkerne.dk/oer

Skovdyrkerforeningen Øerne
• Flis
• Skovdrift
• Skovrejsning
• Naturpleje

• Juletræer & pyntegrønt
• Ejendomsudvikling
• Etablering af søer, læhegn 
 og vildtbælter

De enestående 

ØJEBLIKKE

ROSENFESTIVAL 
 

Hvert år den første weekend i august byder Bogense 
velkommen til Nordfyns Rosenfestival. Ud over smukke 

blomster og god stemning byder Rosenfestivalen 
også på livemusik, kunsthåndværksboder og 

fødevaremarked.

Over 
30.000 gæster  

lægger vejen forbi den nordfynske by for 
at kigge på og dufte til de

mere end  
100.000 roser 

der pryder bybilledet

Nordfyns Kommune bugner af kulturelle tilbud, 
events og arrangementer. Vi stræber efter 
at skabe enestående øjeblikke – både for 
kommunens borgere og for turister. På de 
følgende sider kan du læse mere om, hvad 
Nordfyns Kommune har at byde på af events og 
arrangementer.
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Er dit hus ikke tilsluttet fjernvarme?
Er du flyttet til Morud, Søndersø eller Otterup, kan du med 
stor sandsynlighed blive tilsluttet fjernvarme. Kontakt os og 
hør om dine muligheder. 

65 47 30 00
kontakt@fjernvarmefyn.dk
www.fjernvarmefyn.dk

Fjernvarme Fyn holder dig varm

nordfynsvikingemarked.dk

Den første weekend i september 
er der mulighed for at folde sin 
indre kriger ud, når Nordfyns 
Vikingemarked finder sted i 
Glavendruplunden, der er 
et vigtigt mindesmærke om 
vikingetiden med den store 
Glavendrupsten som centrum.

Vikingemarkedet byder på 
vikingekampshows, guidede 
rundture, ture på hesteryg 
og mulighed for at lege i 
den store halmborg. 

VIKINGEMARKED

rosenfestival.dk



20

fjordensdag.dk

FJORDENS DAG
Hvert år afholder Kerteminde, 

Odense og Nordfyns Kommune 
Fjordens Dag, der er et af Danmarks 
største naturarrangementer. Formålet 

med Fjordens Dag er at fremme 
fynboernes kontakt med naturen og 

skabe nye friluftsoplevelser.

Fjordens Dag byder på oplevelser 
for hele familien, og der er bl.a. 
mulighed for en tur på vandet 

eller en guidet tur i den 
fynske natur.
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NORDFYNSSPILLENE
Nordfynsspillene blev stiftet i 2015 og har siden da begejstret 

og betaget en masse teaterinteresserede mennesker.

Hvert år opsætter en flok teaterglade mennesker 
scenekunst af høj kvalitet, og ud over den traditionsrige 

sommerforestilling byder Nordfynsspillene også på en
 børne- og ungdomsforestilling hver vinter.

nordfynsspillene.dk

palbyfyncup.dk

PALBY FYN CUP
Bogense Sejlklub arrangerer hvert 

år Danmarks største kapsejlads med 
flere hundrede både. Banen er 135 

sømil og har start og mål i Bogense på 
Nordfyn.

Alle kan deltage – både professionelle 
og amatører, og det er også muligt at 

være med uden at sejle kapsejlads. 
Palby Fyn Cup er et arrangement, der 

SKAL opleves på egen hånd – enten 
fra land eller i båd.
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Holmevej 41 · 5471 Søndersø · Carsten: 5330 1866 · Tommy: 2028 3929 
tommy@fyns-gulvmontage.dk · www.fyns-gulvmontage.dk

FYNS GULVMONTAGE APS
ALT I GULVBELÆGNING

H.E.W. A/S har fokus på miljø,

bæredygtighed og innovation indenfor

affaldsbranchen. 

Familiedrevet med lokale medarbejdere

i mere end 30 år på Nordfyn.

H.E.W. A/S

Sunekær 6

5471 Søndersø

6489 1985 - www.hew.dk

LOKALRÅD OG DE 
FRIVILLIGE KRÆFTER

Fællesskaberne blomstrer på Nordfyn, og der 
popper jævnligt nye initiativer og projekter frem. 

De frivillige kræfter er stærke, og nordfynboerne er 
gode til at få ting til at ske. 

I Nordfyns Kommune arbejder vi hele tiden på at gøre 
det endnu nemmere at blive en del af fællesskabet.

Derfor har landdistriktsrådet og kommunen i 
fællesskab arbejdet sammen om oprettelse af

 en landsbyapp, hvor fællesskaberne kan 
blomstre. Her informerer lokalrådene om 
de aktiviteter, som sker i okalområderne 

- store som små - som  binder 
kommunen  sammen.

DE NORDFYNSKE 
NATURPERLER

På Nordfyn er der gode muligheder for at 
komme ud i naturen. Ud over de mange 

skovområder, hvor man kan nyde roen og 
fuglesangen, har vi også det nordfynske øhav. 

Her trives dyrelivet særdeles godt, og området er 
derfor særligt attraktivt for fiskere og ornitologer.

Er man mere til bølgeskvulp, er den nordfynske 
kyst tætpakket med fine, små lystbådehavne. I 
Bogense Havn og Marina kan man nyde synet 
af de gamle træskibe, mens man i Klintebjerg 

Havn kan nyde den fantastiske udsigt ind 
over fjorden.

www.minlandsby.dk
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Med mere end 8.600 boliger på hele Fyn 
tilbyder FAB en mangfoldighed af kvali-
tetsboliger til alle – unge, seniorer, singler 
og børnefamilier. 

I FAB lytter vi til vores beboere og gør os 
umage med at servicere dem bedst muligt 
– effektivt, ansvarligt og medmenneske-
ligt. For os er en bolig nemlig mere end 
mursten. Den er rammen om det gode liv.

I FAB vil vi gå forrest i forhold til at skabe 
attraktive, grønne og bæredygtige boliger.

Vi arbejder derfor på at skabe boliger og 
boligområder, der indtænker grønne og 
miljørigtige løsninger, og boliger, der er 
sunde at bo i.

Derfor renoverer vi også løbende vores 
boliger, og vi har fx en større renovering i 
gang i Otterup. 

Vi arbejder også på at opføre nye boliger i 
Nordfyns Kommune, som også indtænker 
bæredygtige løsninger.

FAB tilByder 
AttrAktive Boliger
på NordFyn

VESTRE STATIONSVEJ 5, 5000 ODENSE C 
63 12 56 00      FABBO.DK

Bryggerivej - Otterup Damløkkevej - Otterup
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I vores hovedkvarter i Haarslev,
med over 470 engagerede medarbejdere

søger vi altid dygtige kolleger,
der vil bidrage til en bæredygtig verden

WWW.HAARSLEV.COM

I vores hovedkvarter i Haarslev,
med over 470 engagerede medarbejdere

søger vi altid dygtige kolleger,
der vil bidrage til en bæredygtig verden

WWW.HAARSLEV.COM

I vores hovedkvarter i Haarslev,
med over 470 engagerede medarbejdere

søger vi altid dygtige kolleger,
der vil bidrage til en bæredygtig verden

WWW.HAARSLEV.COM

FLYT TIL 
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www.hca-airport.dk

Vi sørger for, at rejsen starter godt

•	 Gratis	parkering
•	 Hurtig	check-in
•	 Rolig	og	tryg	atmosfære
•	 Hyggelig	café

Nordfyn byder på en masse muligheder - både i byerne og ude på 
landet. Vi er den kommune på Fyn, der sælger flest byggegrunde, 
og vi har altid et bredt udvalg af attraktive byggegrunde til salg med 
gode beliggenheder og til fornuftige priser til både private og erhverv. 

Derudover arbejder vi med grønne udstykninger og med at etablere 
bærdygtige boligområder, hvor der er ekstra god plads og gode 
rammer til at komme tæt på naturen. Du kan bygge dit drømmehus 
på Nordfyn, du kan flytte ind i et af de skønne huse i vores idylliske 
købstadsmiljøer, eller du kan finde en bolig placeret i det åbne land 
med masser af muligheder og højt til himlen.
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Kiropraktisk 
Klinik Søndersø

Odensevej 22 • 5471 Søndersø • Tlf.: 64 89 33 89
www.kiropraktisk-klinik-soendersoe.dk

Kiropraktor  •  Massør  •  Røntgen
Konsultation dagligt efter aftale

magnus truelsen  
buch&tømrer - sned

ke
r

www.magnus-truelsen.dk

E-SPORT PÅ  
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Gaming og e-sport er mere end blot at sidde og 
spille computerspil. Det kræver stor strategisk 
forståelse og mental styrke, hvis man skal være 
gamer på konkurrence- og eliteniveau. 

På Nordfyn findes flere lokale foreninger med 
e-sport på holdplanen, og på Nordfyns Efterskole 
er det muligt at vælge e-sport som linjefag. Her 
undervises eleverne i spilteknikker, spilforståelse, 
strategisk tænkning og mental forberedelse med 
henblik på at kunne blive professionelle gamere.

League of Legends, Fortnite og CS:GO. 
Er du hurtig med mus og tastatur, byder 

Nordfyn på flere gode gaming-muligheder 
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Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense 
Tlf.: 40 44 21 19 

info@malerbjarne.dk · www.malerbjarne.dk

UDDANNELSE bringer dig videre

UN
G

E 
I B
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Æ

G
EL

SEVi har alt det, et 
gymnasium skal have 
– og lidt til...

facebook.com/
nordfynsgymnasium

Nordfyns Gymnasium
Højagervej 25, 5471 Søndersø
www.nordfyns-gym.dk

stx

nordfynskommune.dk/Erhverv/Task-Force-Erhverv

I Nordfyns Kommune vil vi gøre det nemt at være 
erhvervsdrivende. Derfor har vi etableret Task Force Erhverv, der 
står til rådighed for nystartede og etablerede virksomheder 24-7.

Task Force Erhverv kan hjælpe med alt fra at etablere 
virksomheder og finde lejemål til at ansætte medarbejdere og 
søge godkendelser. Task Force Erhverv er til for erhvervslivet,
og uanset hvilke udfordringer din virksomhed står overfor, er de 
klar til at hjælpe dig videre.

Har du brug for hjælp til din virksomhed, er du velkommen til at 
kontakte Task Force Erhverv. Du kan læse mere på kommunens 
hjemmeside. 

SÅDAN HJÆLPER VI 
KOMMUNENS VIRKSOMHEDER

Vi støtter   

ERHVERVSLIVET
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61 20 10 73
Diana@nykjaermaler.com 
www.nykjaermaler.com

NYKJÆRS
MALERFIRMA

Rasmus Nielsensvej 29 ·  5471 Søndersø 

Tlf.: 20 48 13 82 
post@yndgaard.dk · www.yndgaard.dk 
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GYLDENSTEEN STRAND
Ved Gyldensteen Strand på Bogensekanten er 
det via et naturgenopretningsprojekt lykkedes 
at udvikle et naturreservat ved at oversvømme 
inddæmmet landbrugsjord. 

Efter fjernelse af digerne mod Kattegat er der 
genskabt mere end 350 hektar vådområder, 
der forbedrer betingelserne for dyre- og planteliv. 
Resultatet er et helt område, hvor flora og fauna er 
i fokus, og hvor naturen får plads til at leve.

Vi er stolte af den natur, Nordfyns Kommune kan byde på, og 
derfor sørger vi for at passe godt på den. Igennem en række 
projekter arbejder vi for naturbevarelse, -genopretning og 
–optimering af vores områder. 

Den særegne  

NATUR
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ØLUNDGÅRD
Efter næsten 200 års tørlægning er det lykkedes 
at genskabe et af Fyns vigtigste yngleområder for 
vadefugle. Ved Ølundgård på den vestlige side af 
Odense Fjord har man genskabt vådområder ved 
at hæve grundvandsspejlet- og dermed skabt en 
ideel yngleplads for bl.a. ænder, måger og gæs. 

Fuglelivet kan inspiceres fra de to opstillede 
fugletårne, der skaber et godt overblik over 
vådområderne.
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Byggeri og teknisk rådgivning  •  Kontroleftersyn 
Drift og vedligeholdelsesplaner  •  Energimærkning 

Sunekær 1   ·   5471 Søndersø   ·   Tlf.: 64 80 11 08   ·   info@raevdal.dk   ·   www.raevdal.dk

RÆVDAL APS
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI

Den særegne  

NATUR
ÆBELØ
Lige ud for den nordfynske kyst ligger den 
ubeboede perle Æbelø. Her er det naturen, der 
råder, hvilket gør øen til et enestående sted for 
naturgenopretning og -pleje. 

På Æbelø findes gamle egetræer, der har været 
fredet siden 1924, imponerende kystskrænter med 
flotte, forhistoriske lerlag og et rigt og uforstyrret 
dyreliv. Øen kan tilgås til fods fra Lindøhoved, når 
der er lavvande.
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GOD MAD, SKÆGGE TIMER,
SJOVE SPIL OG FAMILIEHYGGE

HOS BIELERS.DKRESTAURANT · MAD UD AF HUSET
BIELERS
B O W L I N G

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP · BIELERS.DK
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KULTURARV
I Nordfyns Kommune værner vi om den 
lokale kulturarv, der gør vores område helt 
unikt. Der findes kulturmiljøer i alle afkroge 
af kommunen, som man kan udforske på 
egen hånd eller i fællesskab med andre. 
På de næste sider kan du læse mere om 
de kulturmiljøer, der gør Nordfyn til Nordfyn.

DET NORDFYNSKE 
KULTURLANDSKAB
Nordfyn er præget af en helt særlig natur, der har sat sit præg på kommunens 
landskab. Bevæger man sig igennem kommunen, støder man på tre karakteristiske 
landskaber: 

· Højfyn med skove, afgrænsede marker og små landsbyer.
· Sletten med store landsbyer, store gårde og stationsbyer.
· Kysten med kystnære herregårde, sommerhusområder og campingpladser.

Det varierede landskab er kendetegnende for Nordfyn og er med til at gøre 
området helt særligt.
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Tlf.: 26 15 82 10
info@ungekonsulenten.dk
www.ungekonsulenten.dk

Ungekonsulenten 
Vi er en professionel konsulentvirksomhed, som varetager specialiserede 
støtte-/ kontaktordninger for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Vi repræsenterer en autentisk og respektfuld tilgang og er af den overbe-
visning, at ethvert menneske kan udvikle sig i en positiv retning med den 
rette støtte. I Ungekonsulenten ApS arbejder vi ud fra fire grundlæggende 
værdiprincipper: respekt, tillid, håb og udvikling. 

Fri· Luft· Liv 

KULTURARVSATLAS
Som led i kommunens kulturarvsstrategi er der 

blevet udarbejdet et kulturarvsatlas. Atlasset er 
en håndbog for kommunens forvaltning og 

for borgere, turister og erhvervsliv med 
interesse i kulturarbejdet. I efteråret 2020 

udkommer et nyt kulturarvsatlas som  
formidler den nordfynske kulturarv 

og indeholder handlingsplaner for, 
hvordan vi i fællesskab kan styrke 

og bevare vores fælles
kulturelle arv.

BEVARINGSVÆRDIGE 
KULTURMILJØER

Vores historie går mange hundrede år 
tilbage, og i Nordfyns Kommune synes 

vi, det er vigtigt at bevare historien. 
Derfor er der udpeget en række 

særligt bevaringsværdige kulturmiljøer 
i kommunen. Et kulturmiljø er defineret 

som et afgrænset område, som ved sin 
fremtræden afspejler væsentlige træk 
af den samfundsmæssige udvikling. 
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Camping
Pak telt eller campingvogn, 
og tag på ferie i det 
nordfynske. I Nordfyns 
Kommune har vi Danmarks 
bedste campingpladser, 
hvor man kan nyde både 
de idylliske skove og de 
uspolerede strande, mens 
man slapper af. 

Skal der lidt mere fart 
over feltet, har flere 
af campingpladserne 
badeland og legepladser 
til legebørn i alle aldre.

Sommerhuse
Er du mere til fire vægge 
og et tag over hovedet, er 
et sommerhus løsningen. 

På Nordfyn findes 
sommerhuse til ethvert 
behov og i alle størrelser, 
så uanset om du 
drømmer om et lille 
træhus med havkig eller 
et luksussommerhus med 
egen spa, findes det her.

TURISME OG CAMPING
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Hoteller
Nyd en afslappet ferie 
på et af de nordfynske 
hoteller. 

Her slipper du for 
madlavning og rengøring 
og kan i stedet bruge al 
din tid på at slappe af og 
lade op.

Nordfyn er skøn, og det er der heldigvis mange mennesker, 
der har opdaget. Hvert år besøger tusindvis af danske og 
internationale turister toppen af Fyn for at koble af og nyde 
den smukke natur og de gode stunder i fællesskab med andre. 
Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) arbejder for at fremme 
erhvervslivet og turismen i kommunen, så vi sammen kan 
skabe de bedste rammer for kommunens gæster. Som turist på 
Nordfyn har du et stort udvalg af overnatningsmuligheder  
at vælge imellem, læs mere herunder.

Fri· Luft· Liv 

neet.dk
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visitnordfyn.dk

Det er muligt at købe lækkert kød i forskellige udskæringer fra flere lokale 
gårde, og vil man hellere gå den grønne vej har Nordfyn en enorm 
produktion af frugt og grønt.

I områdets mange plantager er det muligt at plukke sine æbler og 
blommer selv i sæsonen. Det er selvfølgelig også muligt at slippe for 
arbejdet og blot købe den friskplukkede frugt med hjem. 

Uanset hvad man er til, er man garanteret smagsoplevelser i særklasse i 
Nordfyns Kommune. 

SMAG PÅ Landbrug og 
lokale fødevarer! 
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Friske fisk, kæmpe græskar, knasende asparges, lækker chokolade 
og saftige bøffer. Nordfyns Kommune er, modsat mange andre 
kommuner, et landbrugsområde, og vi lever af vores afgrøder. 
Derfor er udvalget af lokalt producerede fødevarer på Fyn enormt, 
og det pibler hele tiden frem med nye småproducenter, der sælger 
deres varer – enten i de lokale supermarkeder eller fra de mange 
gårdbutikker og vejboder.

Fri· Luft· Liv 
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Fri· Luft· Liv 
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf.: 64 82 82 82
post@nordfynskommune.dk

nordfynskommune.dk


