FÅRVANG
EN BY I VÆKST
MED ILDSJÆLE,
HJERTEVARME
OG EGEN SKOLE

DET ALLERBEDSTE VED
FÅRVANG ER ...

Fårvang er en ”international” by med
plads til borgere med udenlandsk
baggrund. Det har givet byen nye
udviklingsmuligheder og nye idéer.
Foreningsliv og borgere gør således
meget for at få de nye borgere med
i foreninger og byens liv, bl.a. ved at
oversætte vigtigt informationsmateriale
til diverse sprog og arrangere
international fest.
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FÅRVANG ER
FOR ALLE ALDRE
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FÅRVANG
CENTRUM
Hal 3 min

Her er tilbud og faciliteter til alle
aldre med dagpleje, børnehave, skole,
ungdomsklub, idrætsfaciliteter,
samlingssteder, ældrecenter osv.
Børnehavebørn og de ældre mødes på
plejehjemmet og hygger sig sammen.
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Fårvang ligger midt i det hele med gode
trafikforbindelser til både Aarhus og
Viborg. Med beliggenheden midt mellem
Viborg og Aarhus, tæt på hovedvejen,
tager køreturen fra Fårvang til Aarhus
eller Viborg blot 30 minutter. Fårvang
er således en slags forstad, hvor man
bor godt og samtidig hurtigt kan nå en
arbejdsplads i Aarhus eller Viborg.
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Fårvang er præget af stærkt
sammenhold, mod til at tage fat og
skabe nyt. Det giver synlige resultater
og endnu mere dynamik. Fårvang er
årets lokalområde 2016 i Silkeborg
Kommune – et lokalområde, hvor man
hjælper hinanden på kryds og tværs,
og hvor nye modtages med åbne arme,
uanset hvor man kommer fra. Byen
har mange arbejdspladser inden for
træ- og møbelindustri, som beskæftiger
mange medarbejdere med udenlandsk
baggrund. I Fårvang vil man integration,
så nye tilflyttere kommer hurtigt
med i f.eks. fodboldklubben. Byens
forsamlingshus Skovhuset bygger også
på lokal vilje og handlekraft og blev kun
til noget, fordi en gruppe borgere tog
initiativ, fik mange med, samlede midler
ind og frivillige stod for byggeriet.

fast

FÅRVANG HAR
ALLE FORSTADSFORDELENE

I FÅRVANG
BEHANDLER
VI ALLE MED
RESPEKT

Fårvangs mange foreninger har
i generationer sammen med
forretningsdrivende og andre ildsjæle
været en vigtig drivkraft for byens liv
og dynamik. Her er borgerforening,
jagtforening, motorcykelklubber,
idrætsforeninger, spejdere, fest- og
markedsudvalg og andre, som bidrager
til et godt hverdagsliv og stærke
traditioner, som f.eks. fastelavnsfest,
Fåremarked, Sct. Hans fest, flagallé og
juletræsfest.

Bed

FÅRVANG KAN
HVAD FÅRVANG
VIL!

FÅRVANGS
MANGFOLDIGE
FORENINGER
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HER BOR

FAMILIER MED
ÅBNE ARME
FRITIDSLANDMÆND MED EGNE MARKER

FORENINGSFOLK
DER TAGER ANSVAR
PENDLERE – KORT AFSTAND TIL AARHUS OG VIBORG

FODBOLDSPILLERE
I ALLE ALDRE

LANDSBYTOSSER MED SKÆVE IDÉER

NYBYGGERE
DER KAN SELV
TILFLYTTERE
FRA HELE VERDEN
LOKALE ILDSJÆLE DER FÅR
NÆRMILJØET TIL AT BLOMSTRE

FÅRVANGS FORDELE
ET STÆRKT LOKALSAMFUND I VÆKST
Vi er 2217 borgere – om 10 år forventer vi at
være mange flere.
TOP 3 FACILITETER
Indkøbsmuligheder, fællesarealer og
byens forsamlingshus, Skovhuset.
EGEN SKOLE OG BØRNEHAVE
Egen skole fra 0.- 9. kl. og ny børnehave som
indvies i 2017.
PERFEKT FOR PENDLERE
18 minutter i bil – så er du i Silkeborg og
på 30 minutter er du i Aarhus og Viborg.
ATTRAKTIVE HUSPRISER
I Fårvang får du et hus tæt på både Silkeborg
og motorvej (uden støj) til en attraktiv pris.

RING TIL OS
Borgere fra Fårvang står klar, hvis du vil høre mere om
Fårvang eller have en rundvisning i området.

AKTIVE MENIGHEDSFOLK OG GLADE KIRKEGÆNGERE

BØRN MED VENNER
FOR LIVET

ERHVERVSDRIVENDE DER BAKKER OP

OLE FRANDSEN
23 37 43 75

BIRTHE BLOHM
40 84 18 33

LISBETH KAUFMANN
61 37 68 76

Ole har i mange år været
formand for fodboldafdelingen i byen. Han er 50 år,
afdelingsleder i DBU Jylland,
gift med Anne Mette og har
to børn på 18 og 22.

Birthe er 56 år og har
boet i Fårvang siden 1983
sammen med sin mand
Torben. Hun har arbejdet
som dagplejer i 22 år og har
to voksne børn.

Lisbeth er 61 år, arbejder på
Aarhus Universitet og er gift
med Djuka. Hun har boet
her siden 1975, har to voksne børn og har været aktiv
i byens skole- og fritidsliv.

VI HAR

FÅREMARKED

SKOLE

HAL
SKOV, SØ, STIER

RUNNING DINNER OG MADVÆRKSTED

BRUGSEN
LØBEKLUB

OG SHELTERS

VENSKABER PÅ TVÆRS AF ETNICITET

GUDENÅEN
FÆLLES ARBEJDSDAGE OG VEJFESTER
BRANDSTATION

IDRÆTSFORENING

FODBOLD PÅ STADION MED 100 TILSKUERE, PØLSER OG ØL

BANKO

MØBELFABRIK
TVILUM BRO

KIRKER
OG
KROER
SPEJDERNES NYTÅRSPARADE

A26

SOLCELLEANLÆG

INTEGRATION DER LYKKES

MOTORCYKELKLUBBER, RALLY OG SPONSORCYKELLØB

