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Engsøen

Vi glæder os til at vise dig rundt

Velkommen til Billund Kommune
· Børnenes Hovedstad

· En af Danmarks bedste erhvervs- og turistkommuner
· Nordeuropas sjoveste legeplads

Centralt placeret på grænsen mellem Øst- Syd, Midt og Vestjylland er Billund Kommune et strategisk
godt sted at bosætte sig, hvis man har fokus på job- og karrieremuligheder og samtidig ønsker at bo i
en kommune, hvor rammerne for familielivet er trygge og byder på uanede muligheder.
Billund er Børnenes Hovedstad, og vi har i Billund Kommune et helt særlig fokus på at skabe de bedste
muligheder for børn og deres familier, uanset om det handler om at træde de første spændende skridt
ind i dagpleje/vuggestue, de næste vigtige skridt i skole og på ungdomsuddannelse eller de mange
forskellige og udviklende skridt i fritiden.
I Billund Kommune har vi dagpleje og vuggestuer, vi har moderne daginstitutioner og syv
kommuneskoler i forskellig størrelse. I kommunen er der også international skole- og børnehave
samt private børnehaver og skoler. Alle steder er der fokus på leg, læring og kreativitet.
Samtidig er vi uden tvivl Nordeuropas sjoveste legeplads med LEGOLAND, Lalandia, LEGO House
og WOW Park, foruden et hav af mindre attraktioner og legemuligheder.
Velkommen til Billund Kommune

Ib Kristensen

Borgmester
Grindsted, april 2021

billund.dk
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Tilflytterservice

Billund Kommune
Billund Kommune blev dannet med kommunalreformen
i 2007. Det var Grindsted og Billund Kommuner, der fandt
sammen i Billund Kommune, der hører til i Region
Syddanmark. Med sine 26.500 indbyggere og et areal på
540,18 km2 hører kommunen dermed til blandt de mindste
af de 98 kommuner i Danmark.
De gamle Billund og Grindsted Kommuner var forskellige
men med markante fællestræk som er båret ind i den fælles
kommune. Det gælder blandt andet iværksætterånden som
gennem godt 100 år har gjort to små pletter på Danmarkskortet til en af landets mest fremgangsrige kommuner.
Grindsteds vækst begyndte for alvor, da det første tog i 1914
dampede ind på den nybyggede station. Byen blev på få år
et jernbaneknudepunkt, og det skabte vækst på hele egnen.
I Grindsted har vi i dag samlet kommunens ungdomsuddannelse, hvilket har skabt et spændende Campusområde med
busforbindelser til resten af kommunen.
Billunds udvikling begyndte for alvor i 1930’erne.
Dengang boede der ca. 250 borgere, hvoraf 7 arbejdede
på legetøjsfabrikken. I dag har LEGO alene i Billund over
4.200 medarbejdere og byen er et unikt eksempel
på en såkaldt Company Town i Danmark med mange
internationale borgere og en international skole.

Er et tilbud til alle tilflyttere
i Billund Kommune
Hvis I lige er flyttet hertil
– eller overvejer at flytte
til Billund Kommune – er I
velkomne til at kontakte
bosætningskoordinator
Marianne Thomsen på
+45 2269 2498 eller
mkt@billunderhverv.dk

Gode tilbud til en god start
Vores hjælp består blandt andet af gode
råd og vejledning. Vi er hele familiens
sparringspartner og vejleder, som
hjælper med at bevare overblikket i
alle de opgaver, der altid vil være
forbundet med et jobskifte og ikke
mindst en flytning. Vores rådgivning
og vejledning omfatter blandt andet:
• Hjælp med job til ægtefælle
• Rådgivning om boligmuligheder
• Oplysning om pasningstilbud,
uddannelse, fritid, oplevelser og kultur
• Hjælp til opbygning af nye netværk
Billund ErhvervsFremme udfører
opgaverne for og i tæt samarbejde
med Billund Kommune.

Byggegrunde til
private og erhverv
billund.dk/grundsalg
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Scan koden og se mere...

Velkommen til Billund Kommune
Vi håber, at du hurtigt falder til i det område, du har valgt at flytte
til og har derfor udarbejdet denne brochure, hvori du kan finde
kontaktoplysningerne på DIN lokale tilflytterambassadør.
Om du har spørgsmål ang. hvordan du kommer af med juletræet,
hvor man spiller skak, håndbold osv. eller hvad der findes af
lokale arrangementer/netværk i din by, så er du velkommen
til at række ud til dem. Derudover er det en god idé at kigge
på den lokale hjemmeside/bynet for at holde dig opdateret
omkring, hvad der sker i dit område.
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Billund
Kommune
– et godt sted
at bo

Tilflytter ambassadører
Du er velkommen til at kontakte din tilflytterambassadør, hvis
du har diverse spørgsmål angående den by du er flyttet til.
HEJNSVIG-DONSLUND

GRINDSTED

Ove Møberg

Lisbeth Bennetzen

Janni Sørensen

dina.moberg@yahoo.dk
www.hejnsvigbynet.dk

lisbeth@hbz.dk

janni_n@yahoo.com

 4036 5408

 5120 4048

 5217 0748

STENDERUP-KROGAGER

Leif Kruse

 2088 8965

l.kruse@altiboxmail.dk
www.stenderupkrogager.dk

URUP-EG-NOLLUND

SDR. OMME-BØVL

SKJOLDBJERG-ALMSTOK

FILSKOV

Uffe Brun Jensen

Ulrik Christensen

Hans P. Kristiansen

Helle Schmidt

uffe.brun.jensen@mvb.dk

uc@youseerne.dk
www.sdr-omme.dk

skjoldbjerg57@gmail.com

 2033 3211

 2064 2252

Har du yderligere spørgsmål omkring det
at være flyttet til Billund kommune og
dine muligheder her, er du
velkommen til at kontakte
Bosætningskoordinator

Marianne Thomsen
 2269 2498
mkt@billunderhverv.dk
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BILLUND

 2381 9000

VORBASSE-FITTING-NEBEL

Jeremy Watts

 6061 4329

jeremy@watts.dk
www.vorbasse.dk

 5137 7608
hds@vestjysk.dk
www.filskov.infoland.dk
VESTERHEDE

Claus Markvardsen

 2234 4520
ccmarkvardsen@gmail.com
www.vesterhedeby.dk

Børneliv
Hvem vil ikke gerne være barn i Billund kommune? LEGOLAND, Lalandia og LEGO House, men også en
kommune og LEGO Fonden, der sammen arbejder på at gøre Billund til Børnenes Hovedstad, så alle børn
i kommunen har de bedste forudsætninger for at lære gennem leg og blive skabende verdensborgere.
Og hvem vil ikke gerne være forælder til et barn, der bor i Billund Kommune. Her kan du følge dit barn i
børnehave eller skole på cykel, og her er nærhed en del af puljen, når man køber hus eller flytter i lejlighed.
Billund kommune har de senere år investeret over 400 millioner i nye
daginstitutioner, om- og udbygning af skoler og i nye idrætsfaciliteter overalt i kommunen.

”Vi flyttede til Billund fra
Skanderborg i sommer, fordi min
far arbejder på LEGO, og fordi vi ikke
syntes, vi havde tid nok sammen.
Her er LEGOLAND og Lalandia, og min
far følger mig i skole og kan cykle hjem
fra arbejde, og jeg er bedste venner
med min fars kollegas søn”

Men der investeres ikke kun i mursten,
legepladser og dejlige idræts- og naturfaciliteter. Der investeres også i at give
dagtilbud og skoler mulighed for at
hæve overliggeren og virkeliggøre
ambitionen bag visionen om
Børnenes Hovedstad.
Det er en proces med mange
ting, der skal spille sammen,
men tingene bevæger sig i den
rigtige retning. Det viser blandt
andet de tørre tal, når CEPOS
måler på kvaliteten af undervisning i skolerne i hele landet.

– Citat fra Jydske Vestkysten,
marts 2017
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Børnenes Hovedstad
Leg er en af de vigtigste ingredienser i at udvikle
kreative, sociale og problemløsende børn – og voksne
– som tager del i en global og foranderlig verden og
skaber gode liv for sig selv og deres omgivelser.
I 2012 etablerede Billund Kommune og LEGO Fonden
selskabet Børnenes Hovedstad A/S, der sammen med
en lang række forskellige interessenter arbejder ud fra
visionen: Billund er Børnenes Hovedstad! Her lærer
børn gennem leg og er skabende verdensborgere.
Udgangspunktet for Børnenes Hovedstad er Billund.
Byen og kommunen er rugekasse for projekter og
aktiviteter inden for leg, læring og kreativitet,
byudvikling i børnehøjde og erhvervsudvikling.
Samtidig er det et klart mål, at den viden, der bliver
skabt i Billund Børnenes Hovedstad, også skal komme
børn regionalt, nationalt og internationalt til gode
gennem vidensdeling, netværk og samarbejde.

www.capitalofchildren.com
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Campus
Billund kommune har et af de mest spændende og sammenhængende Campusområder i Danmark.
I Tinghusgade ligger uddannelserne side om side omkranset af
et helt nyt udendørs aktivitetstorv, hvor der kan spilles basket,
bordfodbold eller bare hænges ud med musik i ørerne.
Indenfor i Kultur- og Idrætscenter MAGION, er der topmoderne
bibliotek, cafémiljø og motionscenter, tre haller, svømmehal og
et væld af koncerter og shows året igennem.
Tilsammen byder Campus Grindsted på stærke bud på en god
ungdomsuddannelse, og der er direkte busafgange til og fra
Billund til Campus, ligesom det politisk er besluttet at unge
skal kunne køre bus internt i kommunen for 400 kroner årligt.

• Grindsted Gymnasium & HF > www.grindsted-gym.dk
• Erhvervsgymnasiet Grindsted > www.eggrindsted.dk

• Syddansk Erhvervsskole > www.sde.dk

• TronsøSkolen > www.tronsoeskolen.dk

• Grindsted Landbrugsskole > www.grindstedlandbrugsskole.dk

• VUC Vest Grindsted > www.vucvest.dk
Campus Torvet i Grindsted

• FGU Trekanten > www.fgutrekanten.dk
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Bor du i Billund Kommune
kan du nå over

300.000

fuldtidsarbejdspladser i din bil på
under 1 time

Kærestetur til
Stockholm 80 min.

Shoppetur til
London 80 min.
Job i Aarhus
70 min.

Job i Herning
40 min.

Job i Vejle
35 min.
Job i Esbjerg
40 min.

Esbjerg

Job i Odense
70 min.

Job i Kolding
40 min.

Drengetur til
München 70 min.
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Facts

Billund er en erhvervsog turistkommune
Billund kommune er en af de mest succesrige
erhvervs- og turistkommuner i Danmark. Vi har flere
arbejdspladser målt pr. indbygger end de fleste andre
kommuner i landet. Samtidig ligger vi helt i top når
det gælder virksomhedernes evne til at skabe helt
nye arbejdspladser.
Dansk Byggeri kårede i 2019 Billund Kommune som
Danmarks mest erhvervsvenlige kommune for tredje gang,
og kommunen ligger i top 10 uanset, hvem der måler på
erhvervsklimaet i Danmark.
Det er vi faktisk ret stolte af. Ligesom vi er stolte af de
mange virksomheder og turistattraktioner – store og små
– som skaber konstant udvikling i Billund kommune.
I Billund kommune er der fra byrådets side konstant
fokus på erhverv- og turisme. Vi er et aktivt medlem
af Danmarks Produktionscentrum – Trekantområdet
Danmark, og vi har med Billund ErhvervsFremme
en professionel organisation til at understøtte de
forskellige aktører indenfor erhvervsområdet.
Samtidig er kommunens og borgmesterens
dør altid åben, uanset om det er nye eller
eksisterende virksomheder, der har ønsker.

• Billund Kommune er indenfor de seneste
år blevet kåret til Danmarks mest
Erhvervsvenlige kommune af både Dansk
Byggeri og Dansk Ejendomsforening
og vi er konstant i top ti, uanset hvem
der måler på erhvervsvenligheden
• Der er 139 arbejdspladser pr. 100
indbyggere. Gennemsnittet i
Danmark er 97 arbejdspladser
• I 2019 var 80,6% af de 25-64
årige i Billund Kommune i
beskæftigelse. Det er en af de
højeste beskæftigelsesfrekvenser i Syddanmark
•D
 er findes mere end 300.000
arbejdspladser indenfor 60
minutters kørsel
•A
 ntallet af turister stiger
hvert år. I 2016 var der mere
end 1,3 mio. overnatninger
på hoteller, campingpladser,
ferielejligheder og bed
& breakfast

Kontakt
Billund ErhvervsFremme
Tlf. 6915 2176
Direktør Marie Skov Lillelund
Tlf. 9282 3605 eller msl@billunderhverv.dk
Borgmester Ib Kristensen
Tlf. 7972 7207 eller ibk@billund.dk
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Nordeuropas sjoveste
legeplads for seniorer
Spændende boformer med adskillige nyopførte eje- og lejeboliger
overalt i kommunen samt uanede muligheder for fritidsliv i
forening eller på egen hånd i en kommune, hvor naturen er
lige uden for døren.
Det er seniorliv i Billund kommune, hvor vi kender
og drager omsorg for hinanden i fællesskab,
uanset om det er i foreningen, på vejen
eller etagebyggerierne.
I Centerbyerne Billund og Grindsted
er der alene de seneste 5 år opført
mere end 150 boliger i moderne
etagebyggeri tæt på bycentrum
med nem adgang til butikker med
mere, og der bygges forsat på livet
løs også i Billunds nye børnevenlige
kvarterer, hvor seniorboliger skyder
op lige ved legepladsen.
Søger I nærhed og fællesskab, byder
Billund kommune på 6 spændende
omegnsbyer med opland. Her er naturen
i bogstaveligste forstand kun få meter
udenfor døren.
Er der behov for sundhedsvæsnet, er Grindsted Sygehus
med skadeklinik og ny friklinik tæt på, og i Billund har
vi en af de landsdækkende lægehelikoptere.
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Bonusinfo
• Vi giver også succesgaranti
hos børnebørnene – når I
fortæller, at I bor nabo til
eller under 20 minutter fra
LEGOLAND, Lalandia, LEGO
House eller Museumsgården
Karensminde
• Vi har golfbane, der som
bonus ligger i det skønne
Grene Sande
• I kan – uanset hvor I bor
i kommunen – være i
lufthavnen på 15 minutter
• Natur med cykel- og gå
ruter til enhver form
• Hjertestier
• Over 500 foreninger, kun
fantasien sætter grænser og
ældreidrætten buldrer frem
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Anlægget i Grindsted

MTB i Grene Sande

Gyttegaard Golf Klub
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Museumsgården Karensminde

Fritids- og kulturlivet
LEGOLAND, Lalandia, LEGO House og
WOW Park samt en lang række mindre
attraktioner gør Billund Kommune til
Nordeuropas sjoveste legeplads.
Men fritids- og kulturliv i Billund Kommune
er også en af Danmarks bedste kulturskoler,
hvor du kan spille, synge og lave billedkunst,
og omkring 500 foreninger, hvor du kan
dyrke alt fra fodbold til fiskeri.
I de senere år er faciliteterne overalt i
kommunen blevet opgraderet, så byerne
byder på moderne idrætsfaciliteter,
naturcentre og meget mere.
Samtidig er kultur- og fritidsliv i Billund
Kommune også spændende events
fra Danske Ungdomsmesterskaber i
badminton, Internationale Børnekulturdage, Trekantområdets Festuge, Børnejournalistuddannelse i Børnenes Hovedstad
Billund, DM i Skoleskak, DM i Cykling (2017),
Musik i Gryden og meget mere.

Besøg de mange tilbud her:
• Billund Kulturskole > www.billundkultur.dk
• Børnenes Hovedstad > www.boerneneshovedstad.dk
• Museumsgården Karensminde med
besættelsessamling > www.billundmuseum.dk
• Kulturhuset Grindsted > www.grindsted-kino.dk
• Billund Centret > www.billundcentret.dk
• Vorbasse Marked > www.vorbasse-marked.dk
• MAGION Kultur & Idrætscenter > www.magion.dk
• Gyttegård Golf Klub > www.gyttegaardgolfklub.dk
• Billund Idrætscenter > www.billundidraetscenter.dk
• Musik i Gryden > www.musikigryden.dk

Over 500 foreninger
Med over 500 foreninger i Billund kommune
er der alle muligheder for at finde det rigtige
tilbud, uanset om det er idræt, sociale
foreninger eller seniortilbud man søger.
Der er moderne idrætsfaciliteter i seks byer,
Sdr. Omme, Vorbasse, Hejnsvig, Stenderup/
Krogager, Filskov og Vesterhede foruden
centerbyerne Billund og Grindsted.
Se mere på:

Scan koden og se mere...

• www.vorbasse.dk
• www.sdr-omme.dk
• www.hejnsvigbynet.dk
• www.stenderup-krogager.dk
• www.vesterhedeby.dk
• www.filskov.infoland.dk
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Biblioteker og borgerservice er din
indgang til Billund Kommune

Du finder borgerservice på Billund Bibliotek og
i Magion Biblioteket. Begge steder yder vi den
samme service – den eneste undtagelse er, at
du kun kan få lavet pas og kørekort i Magion
Biblioteket i Grindsted. På billund.dk kan du
finde adresser, åbningstider og telefontider
til borgerservice.
I Billund Kommune har vi fire moderne
biblioteker, der fungerer som mødested
for borgerne. Alle fire biblioteker fremstår
moderniserede med indbydende og
brugervenlige rum med plads til fordybelse,
inspiration, leg og kreativ udfoldelse.

På biblioteket finder du en lang række digitale
tilbud, der ligesom den fysiske materialesamling løbende opdateres. Størstedelen af
de digitale tilbud kan du tilgå hjemmefra.
På Billund Bibliotek og i Magion Biblioteket
kan du i den betjente åbningstid få hjælp af
faguddannet personale. På bibliotekerne i Sdr.
Omme og Vorbasse kan du få råd og vejledning
af det frivillige personale. På alle fire biblioteker
er der mulighed for selvbetjening.
I borgerservice og på biblioteket kan du
desuden få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger. Du skal blot huske dit NemID.
På billundbib.dk kan du læse mere om
bibliotekets mange spændende tilbud.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

creazone.dk

Billund Bibliotekerne & Borgerservice er for
alle. Uanset om du er studerende eller i arbejde,
småbørnsforælder eller pensionist, dansk eller
udenlandsk borger, så står vi klar til at hjælpe dig.
I borgerservice møder vi dig i øjenhøjde og
hjælper dig med at finde svar på dine spørgsmål
– og hvis vi ikke kan hjælpe dig, finder vi en
anden medarbejder i kommunen, der kan.

