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FREDERICIA KOMMUNE I TAL

FREDERICIA BLEV 
GRUNDLAGT I ÅR

1650

443.000

1,4
KM 

GÅGADER

46
KM KYST

120
butikker og 

spisesteder i 
midtbyen

kvm grønne
områder i midtbyen

Lillebælt har 

VERDENS 
STØRSTE 
koncentration 

af marsvin

+500
FORENINGER

Fredericia ligger midt i 
landet, midt i naturen og 
midt i Trekantsområdets 

vækstcentrum. Her er du tæt 
på job- og karrieremuligheder, 

vand, strand, skov, 
kultur og shopping.

Indbyggere

51.000
Huspriser gns. pr. m2

11.150,-

Arbejdspladser

26.628

Fredericia har 
overskud af  
arbejdspladser

104 
ARBEJDSPLADSER
pr. 100 personer i  

alderen 25-64

Fredericia havn er  
Danmarks største  
målt på lastet gods

1.271.000
ton i 2. kvartal 2017

Arbejdspladser inden  
for 1 time fra Fredericia

847.000
Største byer

FREDERICIA 40.500

TAULOV 3.400

SKÆRBÆK 2.100

2.800 
flyttede til Fredericia 
kommune i 2016
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DEN RIGTIGE BOLIG ER DER,  
DU FØLER DIG HJEMME
I FREDERICIA KOMMUNE kan du finde 
præcis den bolig, der passer til dig og din 
familie. Vi har børnevenlige parcelhuse,  
charmerende landejendomme og strand- 
villaer med udsigt over Lillebælt. Du kan bo 
midt i Fredericias historiske centrum i et 
hyggeligt byhus. 
Du kan bære flyttekasserne direkte ind i en 
nyistandsat almen bolig med Hannerupskoven 
som nærmeste nabo. Og hvis boligdrømmen 
tager udgangspunkt i din helt egen plantegning, 
er der flere attraktive udstykninger – i natur-
skønne omgivelser.

CENTRALT I FREDERICIA kan du få frisk 
luft og indsnuse atmosfæren på det 20 hektar 
store område Kanalbyen, som ligger mellem 
den historiske bykerne og Lillebælt. Her ska-
bes en kanalby med 1200 boliger, der på én 
gang binder by og bælt sammen og danner 
rammen om det gode liv. Kanalbyen bringer 
samtidig Fredericia på forkant med nyska-
bende klimasikring, der skal inspirere resten 
af Danmark. Partnerskabet FredericiaC, som 
ejes af Realdania By og Fredericia Kommune, 
står bag projektet, som skaber en levende 
bydel med op mod 2800 arbejdspladser.

FAKTA

Pendler du allerede til et 
job i Fredericia, så skal 
du vide, at de største 
boligforeninger har et 
særligt tilbud til dig, der vil 
konvertere din transport-
tid til et hjem i Fredericia.

628
BOLIG- 

DRØMME
TIL SALG

Villaer 275

Lejligheder 30

Byggegrunde 45

Rækkehuse 24
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I FREDERICIA DYRKER  
VI FÆLLESSKABER
BÅDE GENNEM DE UTALLIGE sportsklub-
ber og foreninger, blandt venner – men også 
med dem, vi endnu ikke kender. Flytter du for 
eksempel til landsbyen Herslev, bliver du budt 
velkommen med blomster, og i Bredstrup- 
Pjedsted sørger beboerforeningen for at give 
dig  overblik over de lokale muligheder og 
invitere dig med.
 
HAR DU BRUG FOR AT SNUSE lidt til 
Fredericia, så har du en åben invitation til at 
være med, når de i sommerhalvåret tænder 
grillen til fællesspisning ved byhaverne i 
Kanalbyen. Mens kanalbyen ved Lillebælt 
tager form, vokser det urbane fællesskab 

Grow Your City, hvor mennesker mødes og 
grøntsager spirer og gror. På få år er projek-
tet vokset til mere end 700 plantekasser, 
insekthoteller, fuglekasser, drivhuse - og 
sågar et alderdomshjem for burhøns.

DU KAN OGSÅ gøre brug af de lokale 
ambassadører i vores “Del din by med en ny” 
projekt. Her står fredericianere klar til at tage 
imod dig og din familie og vise jer deres 
lokalområde. De kender det, bor der selv og 
er klar til at svare på jeres spørgsmål.

443.000 
KVADRATMETER
GRØNNE OMRÅDER 
I MIDTBYEN

BESØG FREDERICIA  
BIBLIOTEK OG VELKOMSTCENTER

Få inspiration til at mærke mere. Her kan du få  
overblik over kulturelle oplevelser, bestille en  
guidet tur eller leje en cykel for en dag.
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GLADE BØRN LÆRER BEDST
DERFOR HANDLER EN SKOLEDAG i  
Fredericia Kommune om meget mere end 
A-B-C og 1-2-3. Vores børn skal løbe, lege, 
hoppe. De skal være venner, blive uvenner og 
lære at løse konflikterne. De skal have plads 
til at udfolde deres potentiale og samtidig se 
hinanden. De skal udfordres og være trygge, 
og hver dag skal de udvikle sig - uanset det 
udgangspunkt de kommer med.

DET STILLER STORE KRAV til vores skoler, 
børnehaver og dagtilbud, og derfor arbejder 

vi hver dag med at skabe de bedste rammer 
for vores børn og unge i kommunen. Blandt  
andet gennem profilskoler og profilbørnehaver.  
Du kan for eksempel få dit barn ind i idræts-
børnehaven Ta’ Fat, som ligger ved Fredericia 
Idrætscenter. Her er der fokus på fysisk akti- 
vitet og bevægelse.

FREDERICIA HAR OGSÅ TRE privatskoler, 
som ligger centralt placeret inden for voldene.

KOM OG SE VORES  
SKOLER OG DAGTILBUD

Mød de voksne, snus på gangene og mærk efter.  
Send et par ord om din familie og jeres behov  
til tilflytter@fredericia.dk

241
PLADSER TIL BØRN 
DER GERNE VIL GÅ I
IDRÆTSBØRNEHAVE
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FREDERICIA  
RUMMER OGSÅ  
DET KREATIVE  
OG KANTEDE
I FRITIDEN ER DER masser af plads at boltre sig på for 
børn og unge. Åbne vidder, smukke strande og et hav af 
foreninger. Faktisk har vi langt, langt flere foreninger, end 
vi burde have, hvis vi kigger på antallet af mennesker, der 
bor i kommunen og sammenligner med billedet af resten 
af foreningsdanmark. Måske er det derfor, du ofte vil 
høre fredericianere tale om de stærke fællesskaber.

FORENINGS- OG FRITIDSLIVET i Fredericia  
Kommune byder på meget mere end sved på panden og 
stærke boldspillerben. Vi har også Den Kreative Skole, 
der tilbyder undervisning i musik, drama, billedkunst  
og dans. 

I De Orange Haller - en kold hal med skaterramper – er 
der fri adgang til sug i maven, nye venskaber og sikkert 
også et par hudafskrabninger eller fire. På byens gamle 
Gasværksgrund er der lavet en udendørs idrætslege- 
plads med skøjtebane om vinteren. Og så har vi Ungdom-
mens Hus, som vibrerer af musik, graffiti og kunst. 

DERUDOVER HAR UNGDOMSSKOLEN oprettet  
ungemiljøer for skolernes ældste elever, hvor de kan  
hygge sig og deltage i aktiviteter. 

KOM OG SE VORES  
SKOLER OG DAGTILBUD

Mød de voksne, snus på gangene og mærk efter.  
Send et par ord om din familie og jeres behov  
til tilflytter@fredericia.dk

10.722  ALLE 
FOLKESKOLER  
I FREDERICIA  
HAR LINJER I  
OVERBYGNINGEN

ERRITSØ FÆLLESSKOLE

- International Global
- Innovation og design
- Science
- Idræt

AKTIVE  
BØRN OG UNGE
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MÆRK LIVET BAG DE  
SMUKKE BYPORTE 
BAG FREDERICIAS GRØNNE volde åbner  
sig en levende handelsby - med masser af 
oplevelser og aktiviteter i de snorlige gader 
og på byens pladser. Blandt andet sommer-
rock og kulturnat. Kigger du forbi, har du også 
en ret god chance for at møde 6. Juli Garden, 
som ofte er med til at understrege stemningen 
i garnisonsbyen.

BYLIVET UDFOLDER SIG i enestående 
rammer. Fredericia er Danmarks første 
arkitekttegnede by. Den blev grundlagt i 
1650 af Frederik 3., som ville gøre den til 
Danmarks nye hovedstad. Derfor er den 
anlagt i majestætisk vælde med de snorlige 

gader og et imponerende voldanlæg, der 
skulle beskytte mod landets fjender. 

VOLDENE RUMMER i dag både fortid og 
nutid. Her formidles den fascinerende 
fortælling om Fredericia i samme grønne 
ramme, hvor forældre strækker benene, og 
ungerne får fart på løbecyklerne. Her er 
443.000 kvadratmeter bypark og voldgrav, 
som indbyder til motion og picnic – et 
stenkast fra gågaderne og tæt forbundet  
med planerne om den kommende kanalby, 
hvor et spirende nyhavnsmiljø er ved at få 
greb i fredericianerne.

Fredericia har Danmarks 
største gratis legepark:
Madsby Parken

Østerstrand: Bynær, 
børnevenlig badestrand 
med blåt flag

120
BUTIKKER OG 
 SPISESTEDER  

I MIDTBYEN

PARKERINGS-
BÅSE I 

MIDTBYEN

+1000
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NAM NAM! ET KULTURLIV  
I SÆRKLASSE
FREDERICIA TEATER HAR de senere år 
brilleret med fantastiske musicalopsætninger, 
der har trukket hele Danmark i teateret.  
Teateret har flere gange samarbejdet med  
Disney,  senest med Klokkeren fra Notre 
Dame. I 2017 opførte teateret bl.a. musicalen  
SEEBACH, som tog dig med på en musikalsk 
rejse gennem de sidste 50 års musikhistorie 
og fortællingen om den musikalske familie. 
Fredericia har Danmarks eneste uddannelse 
til musicalperformer. Det årlige showcase- 
arrangement, hvor nyuddannede performere 
præsenteres for talentspejdere fra ind- og 
udland, er blevet en populær begivenhed for 
fredericianerne.

EN AF DE STORE SPILLERE i kulturlivet er 
Tøjhuset (tidligere Det Bruunske Pakhus),  
der trækker danske og udenlandske musik-
navne til byen og arrangerer mere end 200 
koncerter og sceneoplevelser årligt. Det er 
også Tøjhuset, der står bag en stor udendørs 
Jazz & Blues Festival, som hvert år ligger i 
forbindelse med byens traditionsrige fejring 
af 6. Juli-dagene. En sommertradition, der 
vækker byens historie til live med kanon- 
salutering, march, koncerter, soldaterlejr og 
oplevelser for hele familien. Et must for 
enhver fredericianer – og en oplagt mulighed 
for dig, der vil lære byen bedre at kende. 

Sommerrock Fredericia: 
Livemusik i juni måned fra 
8 forskellige scener

FAKTA

Fredericia Teater har  
eksporteret musicaloplevelser 
i særklasse til scener som 
Operaen, Østre Gasværk  
og Musikhuset Aarhus

200
ÅRLIGE 

KULTUROPLEVELSER 
I TØJHUSET
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FREDERICIA HAR DET IDEELLE 
UDGANGSPUNKT
DET ER DERFOR, virksomhederne vælger 
at placere sig her. At bo i Fredericia, Erritsø, 
Taulov eller en af landsbyerne giver dig sam-
me fordele i din karriere. Dels fordi der er 
mange job og virksomheder i vækst. Dels 
fordi du med en times kørsel kan nå knap 
850.000 arbejdspladser.

VI ER HJEMSTED for store virksomheder 
som Arla Foods, Carlsberg, Energinet.dk, 
DONG Energy, Post Danmark, Bankdata  
og Forsvaret. 

Og flere virksomheder, der tilsammen tæller 
hundredevis af nye job, har meldt deres 
ankomst. 

I FREDERICIA BLIVER DU en del af 
væksten, som rykker i hele Trekantområdet 
– et samarbejde med ambition og øje for de 
kompetencer, der er brug for i fremtiden. Der 
er 26.628 arbejdspladser alene i Fredericia  
Kommune. Det vil sige, at vi har over 100  
arbejdspladser per 100 indbyggere i alderen 
25 til 64.

FAKTA 

Fra banegården i Fredericia 
er der lige så  mange daglige 
afgange, som der er fra Aarhus

25
ERHVERVS-
UDDANNELSER

FREDERICIA ER DET 
ENE AF TO STEDER I 
DANMARK, DU KAN 
BLIVE GULDSMED
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UDFOLD DIT POTENTIALE
FREDERICIA ER EN BY, der vokser. Ikke 
kun i antal indbyggere - også mentalt. Her er 
plads til at pleje og dyrke potentialer, og til at 
talenterne kan folde sig ud. Vi har gode facili-
teter til rådighed for de, der kan og vil. Vi har 
blandt andet et tæt samarbejde med Team 
Danmark som Eliteidrætskommune, hvor 
unge kan gennemføre folkeskole, ungdoms-
uddannelse og lærepladser på særlige vilkår. 
Så de kan uddanne sig og samtidig tilgodese 
udviklingen af deres idrætstalent. Satsningen 
trækker metal til byen. Blandt andet har 
triatleten Emil Deleuran Hansen, der går på 
Fredericia Gymnasium, været med til at 
bringe guld hjem fra Ungdoms OL.

MEN TALENT OG POTENTIALER handler 
om meget mere end sport og medaljer. I 
folkeskolen har vi linjer, der skal vække de 
unges lyst til innovation, iværksætteri og 

science. Ligesom vi giver plads til at dyrke de 
kreative fag. I Fredericia arbejder vi ud fra, at 
der skal være en rød tråd og sammenhæng i 
tilbuddene fra 0 til 18 år – så alle får de 
bedste betingelser for succes – og for at leve 
livet på egne præmisser.

ALLE FEM TYPER af gymnasiale uddan- 
nelser findes i Fredericia (STX, HHX, HTX, 
EUX og HF) med et væld af linjer. F.eks. HF 
Kreative og æstetiske fag, hvor de studerende 
har en unik mulighed for at fordybe sig i 
drama, musik og kunst

ET GODT CAMPUSMILJØ er højt på dags- 
ordenen, og der arbejdes målrettet på at  
tiltrække flere videregående uddannelser til 
byen. Der er allerede 500 studerende på  
videregående uddannelser - hovedparten på 
Maskinmesterskolen.

FAKTA 

Restaurant Ti Trin Ned fik sin 
første Michelinstjerne i 2017. 
Restauranten har tidligere 
vundet årets kok i 2011 og 
2015 samt årets kokkeprofil 
i Den Danske Spiseguide.

120
ELEVER I TEAM DANMARK- 
SAMARBEJDET FREDERICIA ELITEIDRÆT



HVAD ER VIGTIGT AT VIDE 
FOR DIG OG DIN FAMILIE? 
Du kan få hjælp og vejledning hos kommunens  
tilflytterservice. Det er også her, du kan blive matchet  
med en “Del din by med en ny”-ambassadør.

Kontakt vores tilflytterservice på tlf. 7210 7200 
eller tilflytter@fredericia.dk.  
Læs mere på www.flyttilfredericia.dk, og  
følg os på Facebook/Flyt til Fredericia.

På www.detskerifredericia.dk kan du blive opdateret på
aktiviteter, underholdning og mange andre spændende ting.

Gothersgade 20 - 7000 Fredericia 

Tlf.: 7210 7000 - kommunen@fredericia.dk

www.fredericia.dk


