
Tæt på det gode liv 
 
Hedensted. På vejen mellem Horsens og Vejle. I gamle dage hovedåren fra syd til nord. Sådan er det 
stadig, og motorvejen forbinder et af de stærkeste områder i Danmark med resten af landet. Her i et af 
Danmarks kraftfelter ligger tre gamle kommuner. Forbundet af natur, åer og fjorde, af skov og 
naturlandskaber. Her udspringer Gudenåen – og fra fjordene har vi adgang til havet. 
 
Derfor er vi Hedensted optagede af naturen. Fordi vi hver dag lever i, med og af den. Fra de stærke jyder, 
som gennem generationer har drevet landbrug til moderne fødevareproducenter. 
 
Et område, der både rummer bæredygtige landbrug, videns-virksomheder og produktionserhverv. 
Kendetegnet af nøgleord som logistik, infrastruktur og nem adgang til resten af Danmark og Europa. 
Vi er kendt for handlekraft og for at få tingene til at ske. Det har været vores præmis, fordi vi ikke har fået 
noget foræret. Vi har selv skulle skabe fremtiden og gribe mulighederne. 
Derfor er der i Hedensted ikke langt fra idé til handling. Og der er kort vej for dem, der udvikler ideen til 
dem, der kan skabe rammerne og gøre det muligt. 
 
I Hedensted kender vi hinanden. Vi er store nok til at løfte svære opgaver, men små nok til at gøre det 
sammen. Vi er forbundet, så vi ved, hvem vi skal tale med. Trods kommunesammenlægninger er der ikke 
langt fra borger til borgmester. Fra familien til de lokale kommunale politikere og embedsmænd. 
Kommunens ansatte er kun et kald eller et besøg væk. 
 
VI rummer godt 40.000 borgere, og over 4.000 kommunalt ansatte går hver dag på job for at skabe de 
bedste rammer for et godt liv for os alle. 
 
Vi hylder de lokale fællesskaber 
Styrken kommer fra de lokale fællesskaber. Med tre gamle centerbyer og 31 lokalområder er vi stærke på 
lokal forankring og fællesskab.  
 
Det kalder vi decentral struktur: Det betyder, at vi går mere op i, hvordan vi sammen gør lokalområdet og 
det nære større end, at alt skal sættes i på spil i en storby. Så er du til det nære, er Hedensted noget for dig. 
 
Vi bruger vores kræfter og penge lokalt. På den lokale skole og på det nære fælleskab. På byens multihus, i 
forsamlingshuset og den lokale hal. Her bakker vi op om alle dem, som hver dag giver en hånd for at skabe 
de bedste rammer for vores børn, unge og ældre. 
Når vi taler om, at vi er decentrale, er det fordi, vi tror, at det er noget særligt. Så dem, der vokser op hos os 
og tager videre på rejsen, kommer afsted med en særlig styrke og DNA i bagagen. Vi ved det, fordi de ofte 
vender tilbage til os senere i livet.  
 
Vi tager vare på hinanden 
I Hedensted ses vi over hækken, holder opmærksomt øje på naboens børn og giver en ekstra hånd, når 
nogen har brug for hjælp. Vil du helst være dig selv, er det også ok. Men vi skaber landsbyer og 
fællesskaber med omsorg, nærvær og engagement. Og når det ikke er nok, tager vi som kommune ansvaret 
for sundhed og tryghed. Vi går nye veje for at bakke op om forebyggelse, sundhed, pleje og omsorg. Så når 
du bliver syg, har brug for en ekstra håndsrækning og pleje – eller har særlige udfordringer som 
handicappet, er vi der for dig. 
 



For os handler det ikke kun om mængden af tilbud, men om den løsning, som passer dig bedst. Mest rigtigt, 
tættest på og i samarbejde med dig. Vi er ikke dem, der har flest penge, men vi er optagede af hele tiden at 
bruge dem mere rigtigt. 
 
Vi skaber de bedste rammer for dit arbejdsliv 
I Hedensted har vi en særlig tilgang til job og arbejdsliv. Fordi vi kender alle vores virksomheder, er 
samarbejdet stærkt og effektivt. Vi er optagede af at skabe de bedste vilkår, så vores virksomheder kan 
udvikle sig i konkurrence og møde fremtiden, så du kan passe dit arbejde. Bliver du arbejdsløs, handler vi 
hurtigt sammen. Derfor er Hedensted en af de kommuner, hvor vi hurtigst får dig tilbage i job. Det gør vi 
sammen med dig gennem en række stærke partnerskaber og med fokus på mennesker.  
 
Det vi lærer, tager vi med os gennem livet 
Livet begynder i børnehaven og på vores skoler. Modsat mange andre ligger de spredt ud over vores 
kommune. Nogle steder er kun 60 elever, og andre steder rummer skolen 24 klasser og 6 overbygninger. 
Men hos os hænger det sammen. Skolen for livet begynder der, hvor du bor og vokser op. Tæt på det lokale 
og på de mennesker, som former dit liv. Vi tror på, at børnehave, skole og SFO sammen med byens andre 
institutioner skaber sammenhængskraft og giver substans. Noget særligt og noget rigtigt. Derfor bruger vi 
flere kræfter på det lokale og på det nære. Selvom det var billigere at samle, holder vi fast i det spredte. 
Fordi det giver mening og skaber mere læring og mere fællesskab. For os handler skolen ikke kun om viden, 
men om særlige kompetencer opnået gennem tryghed og mennesker tæt på dig. Værdier, som former 
fremtiden og giver ballast i livets store hjul. 
 
Langtfra - og tæt på det hele 
Der er ikke langt til Odense eller Aalborg. Med kun 45 minutter til åen i Århus, og under 30 minutter til 
Trekantområdets stærke byer. Og en kande kaffe væk fra over en million arbejdspladser. Vi er forbundet af 
E45, som hvert år bliver udbygget og skaber endnu bedre forbindelser.  
 
Langt nok væk til, at hele bliver mere nærærende. 
Og tæt nok på til, at du kan holde fast i omverdenen. 
 
Velkommen til Hedensted  
– tæt på det gode liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  




