MOLS-LINKS

... mange dejlige muligheder

molsiudvikling.dk

molsportalen.dk

Borger
Som tilflytter til Mols og Helgenæs får du både dagpleje,
vuggestue, børnehave, naturbørnehave, skole og sportshal
i området og i Rønde ligger et gymnasium — så, som
børnefamilie er man velserviceret. I området er også et
ældrecenter, læger, tandlæger, frisører, apotek, bank, træningscenter/fysioterapi, dagligvarebutikker samt en masse
spændende småproducenter af vin, kød, frugt, grønt, oste,
øl og kaffe. Udenom det hele og alle vegne er der fri adgang til den skønne natur. Her har du rigtig mange muligheder for at leve et godt og aktivt liv i alle livets faser.

syddjurs.dk

molsarkivet.dk

Arbejde
Erhvervslivet er meget alsidigt. Det byder blandt andet på
mindre erhvervsdrivende, iværksættere, landbrug og offentlige institutioner. I den nærmeste omegn er der større
virksomheder og større byer, det er nemt at pendle til.
Fibernet er implementeret mange steder og billige boliger
kan give mulighed for mere luft i økonomien.

borgerforeningen-mols.dk mols-helgenaes.dk

Transport
Der er gode transportforbindelser fra Mols og Helgenæs.
Fra Tirstrup går der fly ud i verden og fra Ebeltoft og
Aarhus sejler Mols-Linjen til Odden. Der er busforbindelser
både lokalt og fra Rønde. Desuden tilbydes en velfungerende Flex-taxa ordning. Der er også god basis for samkørselsordninger.

molsskolen.skoleporten.dk molsvinterbadere.dk
knebelvig.dk

molshallen.dk

syddjurserhverv.dk

ifmols.net

naturcentersyddjurs.dk

skoedshoved.dk

visitdjursland.com

sletterhagefyr.dk

syddjursportalen.com

nationalparkmolsbjerge.dk

QR kode: fortælling om
Mols og Helgenæs

MOLS - det er da
langt væk og øde!

Sport
Mols og Helgenæs er et paradis for vandsport, sejlsport,
cykelsport, vandreture, løb, mountainbiking, ridning, badning, jagt og fiskeri. Idrætsforeningen Mols byder på en
bred vifte af sportstilbud for alle aldre.

molsspejderne.dk

Langt væk fra hvad?
Fantastisk natur, spændende
kulturliv, fred og ro og højt til
himlen - NEJ!

Kultur
Her er engagement og et rigt foreningsliv. Her er mange
småproducenter, et spændende kunstmiljø med mange
gallerier, hyggelige overnatnings- og spisesteder. Koncerter og anden underholdning finder du også i stor stil.
Natur
Naturen på Mols og Helgenæs er uovertruffen med sin
blanding af bløde bakker og rå kystlinje; en kystlinje der er
geologisk interessant. Naturen byder på rige muligheder
for et aktivt og sundt liv — lige midt i Nationalpark Mols
Bjerge. Måske møder du en paraglider eller svæveflyver på
din travetur i bakkerne eller langs kysten, og madpakken
kan fx nydes i Madpakkehuset ved Sletterhage Fyr.

Denne brochure er udarbejdet af arbejdsgruppen
Erhverv-Turisme-Bosætning under Mols i Udvikling

Mols i Udvikling er støttet af:

flyt til

RANDERS
ca. 45 min

Her er bare dejligt, og her er ...
Hvorfor flyttede I til området?
Ja, jeg var overbevist om, at vi kun
ville bo her midlertidigt. Men nu har vi
købt drømmehuset
her på Mols, endda
som studerende

Jeg er kommet
på Mols som
barn og er blevet draget hertil
igen. Heldigvis
ville Ida med

Transportmuligheder for Mols og omegn
Som eksempel tager vi udgangspunkt i Knebel, som er den
største by på Mols, og som ligger ret centralt for området

RØNDE
ca. 15 min

De orange ca.-tider er med bil
men busserne kører også tit

Egens
Kalø Vig

Grønfelt

Vi tager tit på ture, surfer og fisker. Naturen er en vigtig del af hverdagen — ikke et weekendprojekt. Vi håber, at der er flere børnefamilier, der flytter herud. Familier, som har lyst til at engagere sig
i lokalsamfundet. Man lever lidt på en anden måde her — for os
er det et mere meningsfuldt familieliv. Vi tror, vi bliver her altid

Vrinners

Niels Holm Pedersen, Ida Weidner og lille Gry (flyttet dec 2014)

Knebel Vig

Dejret

Tved

w

Jeg er for nylig flyttet tilbage til
Mols efter at have været ude at
opleve verden i ca. 25 år. Det er
den skønneste plet på jorden. Det
er det ideelle sted for mig at slå
mig ned med min lille datter. Her
er naturskønne omgivelser, gode
børnetilbud, som for eksempel
naturbørnehaven, fornuftige
huspriser samt en god følelse af
fællesskab i lokalmiljøet

AARHUS C
ca. 45 min

Torben Larsen og Lisbeth Støttrup
(flyttet aug 2015)

Femmøller Strand
EBELTOFT
ca. 20 min

Knebel

Vistoft

Knebel Bro
Strands

Eg

Femmøller

Agri

FLEX-TAXA

Fuglsø

Ebeltoft Vig

yderligere
ca. 5 min
EBELTOFT-ODDEN

Begtrup

Landborup/
Bjødstrup
Begtrup Vig

Kongsgårde
Stødov

Mimi Grønbech
(flyttet dec 2014)

Vi er bare vilde med Mols — naturen er betagende, hvor man end
kigger hen. Andre ting, der tæller positivt er gode busforbindelser,
så vores unge mennesker kan komme hertil på egen hånd, det
kulinariske og kunstneriske virke og røre, der er markant herude
Når jeg, som pendler,
drejer fra i Rønde, så tæller
resten af turen ikke — her
kommer man helt ned i
gear — bogstaveligt talt!

GRENAA
ca. 40 min

TIRSTRUP
ca. 25 min

Borup

Esby

SJÆLLAND
Ørby

SJÆLLAND

MOLS
- det er udkant!

Her er masser af kant
og masser af vandkant.
Mange boliger ligger charmerende og har den smukkeste
udsigt til bløde bakker, marker,
skov og vand

