
VELKOMMEN TIL 
ALLINGÅBRO
- tryghed og trivsel for alle

Find mange flere billeder på Facebook 
eller Instagram. Søg på #allingåbro

»Allingåbro er en god by at være selv- 
stændig erhvervsdrivende i, lav husleje 
og et godt sammenhold virksomhederne 
imellem, er nogle af de største fordele«

Erik Jensen, Direktør COB Shipping Ltd 
Allingåbro 

»For os er Allingåbro det helt perfekte 
sted at bo. Her er en fantastisk Børneby, 
som rummer både dagtilbud, SFO og 
skole - det skaber rammen for en tryg 
og lærerig opvækst. Samtidig er det et 
lokalsamfund i positiv vækst, tæt på 
både Randers og Aarhus. Allingåbro er 
en by, som det er fantastisk at være en 
del af.« 

Jonna Madsen, Strategi– og ledelseskonsulent, 
Aarhus Kommune

 

www.allingaabro-portalen.dk
På vores hjemmeside kan du læse 
meget mere om, hvad der sker i byen, 
og leder du efter en bolig er siden altid 
opdateret.
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Hvad er Allingåbro?
Det der kendetegner Allingåbro er engage-
ment og sammenhold. Hvad enten du er til 
idræt, håndarbejde, motorcykler, golf, kunst- 
håndværk eller er driftig iværksætter - så 
har vi et fællesskab til dig!

Ud over at ligge ualmindeligt naturskønt 
med Gl. Estrup som nærmeste nabo mod 
syd, og de dejligste badestrande mod nord, 
ligger byen, som kortet øverst på siden 
viser, i god køreafstand til både Randers 
og Aarhus.
- og så får du meget for pengene ifølge 
bosætningsmodellen fra Dansk Ejendoms-
mæglerforening har familier i Norddjurs 
Kommune 3600 kr. mere til rådighed pr. 
måned end familier i Aarhus.

Hvad får du ud af  
at flytte til Allingåbro?
Der er mange muligheder for at finde drøm-
meboligen i Allingåbro, hvad enten du leder 
efter et håndværkertilbud eller en færdig 
løsning. I Allingåbro får du:

· Et konkurrencedygtigt prisniveau  
 på ejerboliger, der har været stigende 
 de seneste 2 år, men stadig i et   
 leje hvor mange kan være med.
· Prisrigtige byggegrunde og hurtig  
 byggesagsbehandling
· Gode lejemuligheder og andels- 
 boliger
· Engagerede og visionære grund-  
 ejerforeninger
· Naboer der glæder sig til at tage imod  
 dig og hjælpe dig tilrette i byen

Men allervigtigst...
Allingåbro er fuld af netværk og ildsjæle som 
på kryds og tværs, gør hvad de kan for at 
byen udvikler sig. Og uanset dit engagement 
er der også en plads til dig!

Kontakt os hvis du har brug for en rundvisning i 
byen, eller måske gerne vil have formidlet kontakt 
til udlejere, foreninger eller andet.

Børnenes by
Omdrejningspunktet for børnenes hverdag 
er Børnebyen, et fantastisk tilbud som 
består af dagpleje, vuggestue, børnehave 
og skole. Overgangene fra dagpleje/vugge- 
stue til børnehave og fra børnehaven til 
skolen bliver meget lettere for børnene, når 
de har deres daglige gang i huset og de 
kender de andre børn og deres forældre 
- Vi har glade og trygge børn i Allingåbro! 
Som forældre bliver du også en del af 
børnebyen, hvor alle kender hinanden.

Gode indkøbsmuligheder
I Allingåbro har vi flere dagligvarebutikker. 
Vi har bager, slagter, bryghus og en bod 
der sælger lokale grøntsager. Skulle du 
mangle andet, fx el-artikler, hobbyting eller 
en blomst til værtinden, finder du det også 
i Allingåbro. Og stedet til den næste fest er 
også klaret, Allingåbro Hotel er attraktivt, 
så du skal huske at booke i god tid.
De erhvervsdrivende i Allingåbro er gode til 
at samarbejde og bakker op om initiativer 
i byen.
Det Kreative Hus giver blandt andet 
mulighed for, at nye iværksættere kan få en 
hjælpende hånd til at komme godt i gang.

Kontakt os:
kontakt@allingaabro-portalen.dk
Besøg os på internettet:
www.allingaabro-portalen.dk


