KJELLERUP
EN LILLE STORBY MED
MODERNE KULTUR- OG
IDRÆTSFACILITETER

DET ALLERBEDSTE VED
KJELLERUP ER ...
KJELLERUP FORENER LAND OG BY

HER KAN DU BLIVE
EN DEL AF NOGET!
I den mere end 100 år gamle
idrætsforening kan man altid blive
en del af noget – om det så gælder
juniorfodbold og skolefodbold eller
pokalkampe, hvor klubbens tophold
med stor dygtighed og boldsnilde
slår de kendte ligahold. Der er et
væld af foreninger og aktiviteter fra
kogræsserlaug over kunstudstillinger til
kirkeliv. Alt i alt stor lyst til at få alle med
og bruge hinandens stærke sider.

KJELLERUP ER
FULD AF ILDSJÆLE
Kjellerup vrimler med ildsjæle, hvilket
præger byens ånd – vi kan og vi gør det.
Ildsjælenes handlekraft har bl.a. ført til
opførelse af Arena Midt med plads til
store sports- og musikarrangementer,
møder, fitness mv. Ildsjæle fylder
Mosaikken, som er et kultur- og
læringshus med skole, bibliotek og
møde- og undervisningslokaler, med liv
og arrangementer.

Kjellerup er en dynamisk by og et
attraktivt midtpunkt for den nordlige
del af Silkeborg Kommune.
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Kjellerup er en tryg by, hvor man
kommer hinanden ved og hvor det er
godt at være barn, voksen og ældre.
Erhvervslivet er dynamisk med gode
virksomheder, der bidrager til byens liv
og sammenhold.
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Kjellerup er “den lille by i den store”,
med den lille byes kvaliteter og den
store bys muligheder. Hele pakken
indeholder et bredt udbud af boliger
til gode priser, alt til en god hverdag
for familien med handelsliv, skole,
daginstitutioner, moderne idræts- og
kulturfaciliteter, et bredt foreningsliv
og masser af arrangementer og
begivenheder.
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KJELLERUP HAR
HELE PAKKEN

KJELLERUP
ER TÆT PÅ ...

Da

Tange Å og et grønt naturbælte
“Krabbes Grønne Ring” omkranser
Kjellerup, og binder by og natur
sammen. Det grønne går ind og tager
fat om byen – så man meget hurtigt er
ude i naturen, og har mange rekreative
udfoldelsesmuligheder tæt på. I Krabbes
Grønne Ring er der plads til både fysisk
udfoldelse og den stille stund i naturen.
Her er sansehave, græsningslaugets
køer, shelters, bænke og meget mere.
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HER BOR

FORÆLDRE
MED TID
FORENINGSFOLK OG ERHVERVSDRIVENDE
DER SKABER MIRAKLER SAMMEN

UNGE MED MULIGHEDER

KULTURFREAKS
MED IDEER
FAMILIER MED DET HELE
INDENFOR BYGRÆNSEN

KJELLERUP FORDELE
EN STÆRK BY I VÆKST
Vi er 5787 borgere – om 10 år
forventer vi at være 1000 flere.
ATTRAKTIVE HUSPRISER
Kjellerup har både attraktive huspriser,
naturen tæt på og faciliteter til hele familien.
SKOLE OG INSTITUTIONER
Børnene går i Kjellerup Skole, som
har 692 elever i 0. – 9. klasse.
PERFEKT FOR PENDLERE
15 minutter i bil – så er du i Silkeborg
og på 38 minutter er du i Aarhus C!
TOP 3 FACILITETER
Torv, butiksgader og dagligvarebutikker.
Mosaikken – Hus for kultur, kunst og læring.
Arena Midt – Hus for idræt og erhverv.

HANDELSDRIVENDE MED HANDLEKRAFT

BØRN MED PLADS
TIL HULEBYGGERI
BYENTUSIASTER MED AMBITIONER

HUSEJERE MED
GRØN UDSIGT

PLEJEHJEMSBEBOERE MED STJERNESTUNDER

SPORTSFOLK
MED FÆLLESSKAB

RING TIL OS
Vi står klar, hvis du vil høre mere om Kjellerup eller have en
rundvisning i området. Ring til os og lav en aftale.
FINN TRANGBÆK
30 74 32 63

NILS ARNE IVERSEN
60 88 03 24 / 28 69 37 19

LENE SIV
23 36 00 30

Jeg er 72 år og har arbejdet
som arkitekt i Kjellerup og
Silkeborg. Jeg bor i eget
hus fra 1987. Jeg dyrker
badminton, tennis og er formand for Kjellerup Kogræsserlaug. Natur- og kulturinteresseret med særlig fokus
på “Krabbes Grønne Ring”.

Jeg har stort kendskab til
Kjellerups historie, og var en
årrække lærer på den lokale
skole. Jeg var gennem 4 år
ansat på Museet i Thorning
som kulturformidler, og er
fortsat tilknyttet museet på
frivillig basis.

Jeg flyttede til Kjellerup i
2001, da jeg købte Demstrup Gartneri som blev
solgt i 2005. Jeg har i dag
Siv Foto i Kjellerup. Jeg er 46
år, uddannet jordbrugsteknolog, væksthusgartner og
fotograf. Jeg har 2 voksne
sønner på 19 og 21 år.

VI HAR

BUTIKSGADER

NATUR
SHELTERS
TORV
SVØMMEHAL
DEN GAMLE BIOGRAF

BJERGET
FODBOLDFANS

RIDESKOLE

EN REKREATIV NATURRING RUNDT OM BYEN

IDRÆTSARENA
LEGEPLADS
SKYTTEHUS

KOGRÆSSERLAUG

SKULPTURPARK MED BLICHERSTEN

KIF
BYFEST MARKER

SANSEHAVE
DEN KREATIVE
SKOLE

MIDTJYSK KOR

FOLKESKOLE

CYKELLØB MED INTERNATIONALE STJERNER

MOSAIKKEN KULTURHUS
KÆLKEBAKKE

BRANDMUSEUM

ERHVERVSNETVÆRK

