
  

 
 

Stadig flere vælger at bo i Hedenstederne 

Nettotilvæksten blev i 2016 tredoblet i forhold til året før, 
og de fleste tilflyttere kommer fortsat fra Horsens, Vejle 

og Aarhus, viser opgørelse fra Hedensted Kommune. 

Sidste år rullede flere flyttelæs ind i Hedensted Kommune end den 

modsatte vej. 2.969 personer valgte i 2016 at slå sig ned i Hedenste-

derne, mens 301 personer færre flyttede ud af kommunen. Det fremgår 

af en opgørelse foretaget af Hedensted Kommune, som samtidig viser, 

at størstedelen af tilflytterne kommer fra Horsens, Vejle og Aarhus. 

I Hedensted Kommune har man valgt at bevare folkeskolerne i de små 

bysamfund. Derfor er det glædeligt, at størstedelen af skoledistrikterne 

sidste år oplevede en reel vækst i indbyggertallet. Der var samtidig fle-

re familier med børn, der flyttede til kommunen end fraflyttere med 

børn.  

”Jeg noterer mig med tilfredshed, at vi i Hedenstederne har nogle stær-

ke lokalsamfund, hvor folk er tilfredse med at bo, og hvor også børne-

familier kan få deres krav til skoler og pasning opfyldt.  Vi arbejder hele 

tiden på at skabe attraktive rammer, som kan være med til at tiltrække 

nye borgere. Opgørelsen er et fingerpeg om, at vi stadig er på rette vej 

med de mange tiltag, som er gjort, og som er en forudsætning for fort-

sat vækst og byudvikling,” siger borgmester Kirsten Terkilsen. 

Størst nettofraflytning sker ikke overraskende i aldersgruppen 18-23 år, 

fordi de unge flytter til andre kommuner for at uddanne sig. Allerede ef-

ter 4-5 år er cirka hver femte af dem dog flyttet tilbage igen. 

Opgørelsen udpeger også de tre største demografiske udfordringer for 

kommunen; de forholdsvis lave fødselsrater, den lave andel af 15-24-

årige og den høje andel af 65+ årige. 

Af en ny tilflytteranalyse fremgår det, at det er den helt rigtige bolig 

(52 pct.) eller ønsket om at være tæt på familie og venner (43 pct.), 

der er den helt store magnet. Men også naturen, den geografiske place-

ring og boligpriserne spiller ind for mange af tilflytterne. Næsten halv-

delen (47 pct.) svarer samtidig, at de ikke overvejede andre kommuner 

end Hedensted Kommune. 

”Så det handler om, at få fortalt højt og bredt til endnu flere, at vi rent 

faktisk er leveringsdygtige i det, som folk efterspørger,” siger Kirsten 

Terkilsen. 

Tilflytterne er generelt tilfredse med at bo i kommunen, og 44 pct. for-

venter at blive boende i 10 år eller mere. 

Tilflytteranalysen er baseret på svar fra 620 (32,5 pct.) af de i alt 1913 

tilflyttere, der i januar modtog et spørgeskema fra kommunen. 
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