
Brønderslev 
Tid til dig og din familie
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I Brønderslev er alt tæt på, uanset om du vælger at gå, cykle 
via byens mange stisystemer eller køre i bil. du kan på blot 
5 minutter nå:

Tid til dig og din familie

 Gode, lokale arbejdspladser
 Moderne pasningstilbud 
 3 gode skoler
 Gymnasium og HF
 Nordjyllands Idrætshøjskole
 Bibliotek
 Rhododendronpark

 Vildmosemuseum
 Idrætshaller med bowlingbane
	Svømmehal med 50 meter bassin
 Golfbane med 27 huller og Pay & Play
 Gode butikker og spisesteder 
	Hotel, café og restauranter
 Motorvej, tog og busser

Brønderslev

Brønderslev giver dig  mulighed for at  
køre til det meste på en halv time!

Tæt på hele verden

OG ALT DET ANDET…
 Danmarks skønneste strande
 Smukke naturoplevelser 
 Aalborg Zoo
 Kunsten
 Og meget, meget mere…

Aalborg Lufthavn

Løkken

Vidste du at...
Brønderslev populært 

kaldes Vendsyssels 
hjerte?

Hjørring

Blokhus

Sæby

Aalborg

Fårup Sommerland

Nordsøen Oceanarium
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Mere plads for færre penge 

Uanset om du vil eje eller leje, bo i hus, lejlighed eller bygge 
helt nyt, får du i Brønderslev meget mere for dine penge  
– ikke mindst plads!

spar tid og shop lokalt 

Med 8 supermarkeder på stribe og mere end 100 special-
butikker i charmerende gader, har Brønderslev alt samlet 
centralt.

du sparer tid og kan endda parkere gratis lige ved døren!

ejerlejligheder
Brønderslev Kommune
Pris pr. m2: kr. 7.276,-

Frederikshavn Kommune
Pris pr. m2: kr. 15.234,-

Aalborg Kommune
Pris pr. m2: kr. 16.013,- 

Kontakt en af Brønderslevs mange mæglere eller boligforeninger
– de har også en bolig til dig!
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Dametøj
Herretøj
Sport
Børnetøj
Lædervarer
Legetøj
Isenkram

Ure
Sko
Smykker
Bøger
Møbler
Ost
Vin og tobak

Blomster
Slagter
Bagerier
Byggemarkeder
Hårde hvidevarer
Skræddere 
Garn

Dyr
Radio/tv
Fotograf
Optikere
Frisører
Negletekniker
Jysk

Matas
Apotek
Cafeer
Pizzeriaer
Restauranter
Hotel
Bilforhandlere

Vidste du at...
Brønderslev var først med 

både Open by Night og  
Le Mans – 24 timers  

shopping?

villaer
Brønderslev Kommune
Pris pr. m2: kr. 7.515,-

Hjørring Kommune
Pris pr. m2: kr. 10.118,-

Aalborg Kommune
Pris pr. m2: kr. 12.459,- 

lejeboliger
Brønderslev Midtby, 4 vær.
Pris pr. m2: kr. 820,-

Aalborg Midtby, 4 vær.
Pris pr. m2: kr. 920,-

Hjørring Midtby, 4 vær.
Pris pr. m2: kr. 1.017,- 

Eller  
171 m2 i et plan og  

800 m2 grund centralt 
beliggende og tæt  

på skole

1.395.000 kr.

Kilde: Boligsiden.dk
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F. eks.  
140 m2 i et plan og  

1003 m2 grund centralt  
beliggende og tæt  

på skole

1.395.000 kr.

Brønderslev:  Byggeri fra 2012
Aalborg/Hjørring: Byggeri fra 2002
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  Kendt jordemoderordning – samme jordemoder med hele vejen
  Utallige aktivitetsmuligheder for småbørnsforældre
  Pasningsgaranti i vuggestue samt privat eller kommunal dagpleje
  Splinternyt sundhedshus på 5.000 m2

  7 børnehaver – bl.a. en skovbørnehave og en idrætsbørnehave
  3 store skoler med egne idrætshaller
  Alsidigt idræts- og foreningsliv
  Gymnasium og HF

det handler om dig  
og din familie
som forældre vil man sine børn det allerbedste helt fra  
begyndelsen, og det handler for mange om at have tid nok 
samt alt inden for rækkevidde i alle livets faser. derfor er 
Brønderslev det perfekte valg for familier med børn!

Uanset om du er til sport,  
kultur eller natur
Mulighederne i Brønderslev er enorme!

Babysvømning

Badminton

Basketball

Golf

Bordtennis

Ridning

Judo

Svømning

Motocross
Floorball

Gymnastik

Boksning

Fodbold
Fitness

Tennis

Løb

Bordhockey

HåndboldSkydning

Volleyball

Zumba

Dans

Brønderslev

Forfatterskole Brønderslev Amatør Scene

Marked

Kulturskole

Gallerier Parkfestival
Revy

Biograf

Børneteater

Bibliotek

Kunstudstillinger

Le Mans Open by Night

Musikskole

 Komponistskoven

Nordeuropas største Rhododendronpark

Jyske Ås

 Verdens Ende

Grindsted Plantage

Put’n’take søer og fiskeparker

Vidste du at...
Brønderslev har leveret rigtig mange  

eliteidrætsudøvere? f.eks. søren  
Kjeldsen og Morten Hedegaard,  
som er professionelle golfspillere  

og fodboldstortalenterne  
Jakob og Viktor  

ahlmann.
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Brønderslev 
Alt du behøver!

www.bronderslev.dk
www.borger9700.dk

www.broenderslevhandel.dk
www.brondersleverhverv.dk
www.visitbroenderslev.dk

www.hjemmeibronderslev.dk
www.fredensbo.dk
www.bolig-pm.dk
www.bonord.dk

www.landbonord.dk
www.brslev-gym.dk

www.nih.dk
www.parkfestival.dk
www.bas-teater.dk

www.edc.dk
www.estate-maeglerne.dk

www.nybolig.dk

vil du vide mere?
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dkAdvokathus Nord • AP Facader • Boligforeningen Fredensbo • Boligforeningen PM • Bo Nord • Bredbånd Nord

Brønderslev Antennelaug • Brønderslev Erhverv & Turisme • Brønderslev Golfklub • Brønderslev Grundejerforening
Brønderslev Gymnasium • Brønderslev Kommune • Brønderslev Handel • Cafe Kox • Danske Bank • EDC Jesper Hardahl

Estate John Andersen • Hotel Phønix • Janne Jacobsen • Jyske Bank • Jørns Busrejser • LandboNord • Nordea • Nordjyllands Idrætshøjskole 
Nordjyske Bank • Nybolig • Nyfors • Nørresundby Bank • Restaurant Hedelund • Sparekassen Vendsyssel • Spar Nord


