
  

 

Tæt på Hedensted Kommune 
 
I Hedensted Kommune har vi en vision om det gode liv – for alle aldre. Vejen mod det gode liv 
finder vi sammen med borgerne, foreningerne og virksomhederne.  
 
Alle skal nemlig have mulighed for at tage et medansvar for fællesskabet, sundheden og de 
fælles rammer. Og sammen med vores organisatoriske værdier om dialog, ansvar og udvikling 
giver det gode betingelser for, at velfærd og politik er noget, som vi udvikler og skaber 
sammen.  
 
Det er blandt andet dét, vi mener, når vi siger, at borgerne i Hedensted Kommune er tæt på 
den kommunale velfærd.  
 
Geografisk kan kommunen betegnes som en mellemstor landkommune, der består af 31 
stærke lokalområder, hvoraf de tre betegnes som centerbyer. I vores markedsføring af 
kommunen kaldes de 31 lokalområder under ét for Hedenstederne for dermed at distancere os 
fra ”nabo-by-kommunerne” Horsens og Vejle.  
 
I Hedenstederne oplever man fællesskab og handlekraft samtidig med, at man har nem 
adgang til smuk natur. Beliggenheden i det østjyske vækstbånd let adgang til jobs, uddannelse 
og kultur. Sammen med de fornuftige priser på grunde og huse giver det optimale rammer for 
både store og små.  
 
For de lokale virksomheder er beliggenheden optimal for logistikken og adgangen til den rette 
arbejdskraft. Samtidig oplever virksomhederne, jævnfør Dansk Industris årlige måling, en 
service og et samarbejde med kommunen, som ligger – og fortsat skal ligge - i den absolutte 
top i Danmark. Det skyldes blandt andet, at korte kommandoveje giver mulighed for hurtige 
og konstruktive beslutninger. På den måde hjælper vi hinanden til vækst og sunde økonomier 
– til glæde og gavn for alle.  
 
De 31 lokalområder – med hver deres borgere, foreninger og virksomheder - har forskellige 
styrker og egenskaber. Kommunens udvikling og vækst skal bygge på de særlige muligheder, 
de enkelte steder har.  
 
Dette er grundlaget for det gode liv i Hedensted Kommune.  
 
 
 
 
 
 


