Velkommen til

Silkeborg

Flyt
til det
gode liv
Silkeborg Kommune har vokseværk. Vi er midt i en rivende udvikling
med mange nye boliger, og vi får hele tiden endnu flere kulturtilbud
og outdoorfaciliteter. Med en placering i det øst- og midtjyske får du
adgang til masser af jobmuligheder, natur ud over det sædvanlige og
mulighed for at finde et hjem, der passer til alle pengepunge og boligdrømme.
Læs med og bliv klogere på det gode liv i Silkeborg Kommune.
Og husk at tjekke ind på silkeborgkalder.dk, hvis du for alvor er
ved at blive forelsket i Silkeborg.

Se mere på silkeborgkalder.dk og på facebook.com/silkeborgkalder

Karrieremuligheder
Med bopæl i Silkeborg Kommune er der mange
og gode muligheder for at udleve dine karrieredrømme
Et stærkt etableret erhvervsliv
Vi har et bredt erhvervsliv med alt fra Danmarks tredjestørste bank, produktionsvirksomheder, offentlige institutioner, en blomstrende IT-branche og ikke mindst
en lang række virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger og energi.
600.000 arbejdspladser inden for en time
Længes du efter at prøve noget nyt, eller arbejder du i en omskiftelig branche?
Så er Silkeborg Kommune et oplagt sted at bosætte sig. Vi ligger lige midt i det
øst- og midtjyske, og herfra får du nem adgang til 600.000 arbejdspladser inden
for en times kørsel i byer som Aarhus, Herning, Viborg eller Horsens.

Se mere på silkeborgkalder.dk og på facebook.com/silkeborgkalder

Arbejdsliv

Har du iværksætterdrømme?
Iværksætteri og innovation står højt på dagsordenen i Silkeborg
Kommune. Her er plads til dig og din gode ide eller nystartede
virksomhed. Bliv en del af vores inspirerende iværksættermiljø G-Kraft, spar med kompetente rådgivere og mød andre
iværksættere, som bokser med de samme udfordringer som dig.
Se mere på silkeborgbusiness.dk

Vennneliv

Vi hjælper
hinanden
godt i gang!

Venneliv
Med så mange tilflyttere, synes vi, det er oplagt med
en ekstra indsats for at gøre det nemt at dele erfaringer
og knytte nye venskaber.
Silkeborg Kalders pigepanel
Det kan være svært at flytte til et nyt sted, hvis du ikke allerede har et
netværk i din nye by. Derfor har Silkeborg et pigepanel, hvor du – som pige –
får rig mulighed for at møde nye veninder. Gruppen består af mere end 1.000
kvinder mellem 20-40 år, og du finder den på facebook som ”Silkeborg
Kalders Pigepanel”. Her finder du madklubber, biografture, julefrokoster
og en masse andet, der gør det let at møde nye veninder. Det er også en
gruppe med et stort hjælper-gen, hvor du kan spørge om alt fra ”Silkeborgs
bedste tandlæge” til tips om, hvilken daginstitution, du skal vælge til dit barn.
Eller du kan dele erfaringer med andre kvinder, som også driver virksomhed.

Se mere på silkeborgkalder.dk og på facebook.com/silkeborgkalder

Venneliv
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Det gode hjemmeliv
Drømmer du om, at dit næste hjem skal være i Silkeborg?
Her finder du boliger til enhver pengepung og boligdrøm
Stort og varieret boligmarked
I Silkeborg Kommune oplever vi et regulært byggeboom. Nye bydele skyder
lige nu op midt i Silkeborg, og byen udvider sig mod nord med mange nye
byggegrunde og boliger på vej. Vi har et solidt udbud af både leje- og ejerboliger. Samtidig er der i midt- og sydbyen historiske kvarterer med patriciervillaer,
murermestervillaer og lejligheder. I de omkringliggende byer kan du opfylde
drømmen om at blive en del af et stærkt fællesskab eller finde ro og fred midt
i vores smukke natur.

Få mere for pengene
Søvillaen kommer selvfølgelig med et prisskilt, der matcher udsigten. Men faktisk
koster en villa i Silkeborg ret præcist Danmarks gennemsnitspris. Sammenligner
du med prisniveauet i Aarhus, så vil du opleve, at vores boliger pr. kvadratmeter
koster markant mindre, faktisk kan du i gennemsnit spare 9.000 kr. pr. m2.
Så det er ikke usædvanligt, at to sammenlignelige huse koster 1,5 mio. kr.
mindre, hvis du vælger det i Silkeborg. Sandsynligheden for at du kan opfylde
din boligdrøm i Silkeborg, er med andre ord rigtig god.

Hjemmeliv

Pendler du allerede til Silkeborg?
Så kan du komme foran i køen, hvis du gerne vil have
en lejebolig i Silkeborg Kommune. Læs mere om pendleraftalen på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Børneliv

Puslinge og poder
I Silkeborg Kommune går vi op i det gode børneliv – kom godt fra start som familie
Udvider I familien? Så kan I se frem til en barsel med rig mulighed for at tanke op på nye relationer og hyggestunder med dit
barn. Som førstegangsforældre får I mulighed for at være med i Familieiværksætterne, hvor vi sørger for, at I er klædt godt
på med den nyeste viden. Allerede inden barnet er født møder I sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger,
tandplejere, jurister og andre fagpersoner, der kan hjælpe jer godt fra start, når to bliver til tre.
Digital tænkning på skoleskemaet
I Silkeborg Kommune har vi et særligt fokus på digital dannelse. Vores børn vokser op i en tid, hvor der i stigende grad
bliver brug for at kunne navigere i og producere i en verden fuld af teknologi. Derfor har vi bl.a. udviklet det fælles
videnscenter, FabLab, hvor dit barn kan lære de nyeste digitale teknologier at kende – og både lære at bruge og
udvikle teknologien.

Elsker dit barn at være udenfor? At synge og danse? At bruge hænderne
til noget kreativt? Eller noget helt fjerde? I Silkeborg Kommune har vi et rigt
og varieret udbud af pasningstilbud. Vi tilbyder pasningsgaranti for børn i
alderen 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i kommunen, men
langt de fleste gange lykkes det at tilbyde en plads tæt på hjemmet. Vi har
også mere end pasning på programmet, mange af vores kulturinstitutioner og foreninger har målrettede tilbud til de små, fx Den Kreative Skole.

Se mere på silkeborgkalder.dk og på facebook.com/silkeborgkalder

Børneliv

Noget for alle børn

Frtidsliv

Når batterierne
skal lades op
Fritidsliv
Silkeborg ligger midt i Søhøjlandet, som byder på Danmarks bedste rammer for outdooraktiviteter. Søer og store skove fulde af bøgetræer kan blive din ramme for et sundt liv.
Danmarks Outdoor Hovedstad
Hopper I direkte i gummistøvlerne eller løbeskoene, når I kommer hjem? I Silkeborg har vi
let adgang til et væld af smukke, historiske vandreruter, nogle af Danmarks bedste mountainbikespor, ”Søsportens Hus” – et anlæg til vandentusiaster, Danmarks største skatepark,
masser af motionsarrangementer året rundt, sheltere spredt over hele kommunen og et
trailcenter og et helt nyt idrætsområde på vej. Vi er både udnævnt som den kommune i
Danmark med flest muligheder for skovidræt, og i 2017 blev vi kåret som årets friluftskommune. Samtidig arbejder vi med outdoor og bevægelse i vores velfærdsopgaver. Fra børnehavebørn, der bruger naturen som ramme for læring og bevægelse til plejehjemsbeboere,
der prøver en tur i en rickshaw for at mærke vinden i håret.
Lørdag formiddag for enhver smag
Elsker du at bruge en lørdag formiddag på at blive inspireret af nye oplevelser eller at shoppe og nyde atmosfæren i gågaderne? Både Silkeborg og vores skønne lokalområder bugner
af kultur- og handelsoplevelser. Her kan du opleve verdensanerkendte Museum Jorn, Aquas
vandunivers, teater, koncertsteder og i sommersæsonen festivaler for enhver smag. I gågaderne kan du finde alt fra hyggelige specialbutikker, glaspustere og cafeer til alle de kendte
mærkevarer.

Se mere på silkeborgkalder.dk og på facebook.com/silkeborgkalder

Fritidsliv

Et rigt og mangfoldigt foreningsliv
Vi kan lide at bevæge os og lave noget sammen. Det vidner kommunens hundredvis af
foreninger om. Du kan gå til fodbold, håndbold, curling, mountainbike, dykning, svømning,
ski, kajak, surf og SUP, spejder, rollespil, cykling, løb, skøjteløb og meget, meget mere.
Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Lokalliv

Sammenhold
og fællesskab
Silkeborg Kommune ligger lige i smørhullet af Jylland og midt i det smukke Søhøjland.
Vi er Danmarks 10. største kommune og hjem for 95.000 borgere – og har fortsat
vokseværk. Vi har en dynamisk hovedby med en bred vifte af uddannelsesinstitutioner
og et levende handels- og kulturliv. Men Silkeborg Kommune er meget andet end Silkeborg
by, vi har også 28 skønne lokalområder. Både nord, syd, øst og vest for Silkeborg ligger byer
og lokalsamfund med et stærkt fællesskab og sammenhold, ligesom de nødvendige
faciliteter er til stede.

Mød årets lokalområde:
Kragelund-Frederiksdal

Se mere på silkeborgkalder.dk

Lokalliv

Hvert år kårer Silkeborg Kommune årets lokalområde for at hylde alle de skønne fællesskaber, der ligger rundt omkring
i kommunen. I 2019 løb Kragelund-Frederiksdal med prisen, blandt andet fordi de med frivillige kræfter har formået at
genåbne områdets købmand og ved en fælles indsats har formået at få flere vuggestuepladser og en ny hal til området.
Samtidig er de særligt gode til at tage imod nye beboere og kommer på besøg med en lille velkomstpakke, når du flytter ind.
Kragelund-Frederiksdal har også en helt særlig evne til at få hyggelige arrangementer op at stå, og du finder ofte naboerne
til en gang fredagsøl på Kragelund Bryghus, Rock på Økogården eller på vej i friluftsbadet. Og sådan er det i hele
Silkeborg Kommune. Vores lokalsamfund har masser af styrker og fællesskab, som gør dem attraktive.

Silkeborg Kommune
– midt i det hele og tæt på resten
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Er du blevet nysgerrig på Silkeborgs muligheder, så er du mere
end velkommen til at kontakte os for en nærmere dialog.

Miljømærket tryksag
5041 0546

Silkeborg Kalder
2090 1368
silkeborgkalder@silkeborg.dk

Denne brochure er FSC- og Svanemærket.
Produceret af materiale fra bæredygtigt
skovbrug.

Silkeborg Kommune I Søvej 1 I 8600 Silkeborg

