Borgerforeningen for Hundslund og Omegn
Med 130 medlemmer og en aktiv bestyrelse
arrangeres forskellige aktiviteter som fx besøg
på Horsens Statsfængsel, øl smagning ved lokalt
bryggeri, foredrag m.m. (kun for medlemmer).
Der er også faste årlige arrangementer, som fx
Sct. Hans bål.
Desuden følger foreningen op på forskellige
lokale emner, som vedligehold af naturlegeplads, anlægning af stisystemer, kloakprojektet
m.m.
Borgerforeningen samarbejder også med
Lokalrådet 8350 omkring sager af almen
interesse for borgere i 8350 området.

Naturen
Området er rigt på dyreliv, da vi har flere skove,
Uldrup Bakker, Udsigtshøjene ved Trustrup og
Sondrup Plantage tæt på. Derfor ses dagligt
råvildt og af og til kronvildt krydse marker og
skovstier. Her er ræve, hare, grævling, egern,
spættefugle, agerhøns og fasaner tæt på.
Vi har både hav og fjord med et enestående
fugleliv, som fx mange andearter, mågearter,
svaner, vadefugle og trækfugle, som især ses
ved Alrø og Gyllingnæs.
De senere år er foruden, Tårnfalke, Lærkefalke,
Spurvehøge og Musvåger, også jævnligt set Rød
Glente og Havørne som nu har rede på Vorsø.
Alt dette kan nydes fra de mange naturstier i
området.

Østjyllands naturperle
Velkommen til Hundslund
og omegn

Holder du af:
 Enestående natur med skov, strand, fjord og
småøer, åbne vidder og et varieret og rigt
dyre-, fugle- og planteliv
 Plads til både børn og voksne i et overskueligt og aktivt lokalsamfund, hvor vi kommer
hinanden ved

Har du lyst til at vide mere om os, så klik ind på
vores hjemmeside, hvor du også kan finde
kontaktpersoner m.m. www.hundslund.dk

 Ro og tryghed i et sundt miljø
 Masser af fritidsmuligheder inden for rækkevidde

Andre adresser og www adresser:
Lokalrådet 8350 med kontakt til Odder
kommunen.
www.odder.dk

 Mulighed for selvstændig småvirksomhed

 Miljøvenlig fjernvarme og lokalafledning af
regnvand
Borgerforeningen for Hundslund og Omegn

Så er Hundslund og omegn noget for dig

Fakta
Vores område består af den tidligere Stationsby
Hundslund, med omliggende småbyer Oldrup,
Sondrup, Trustrup, Hadrup, Tendrup, Svinballe,
Kjærsgårde og Torup.
Her findes helårsboliger, sommerhuse, ældreboliger, nedlagte landbrug og slægtsgårde samt
udstykning til boliger.

Skole og børnehave
Hundslund har dagpleje, en børnehave som
ligger i skoven, og en privat pasningsordning i
Skomagerhuset. Her er skole til 6. klasse,
hvorefter børnene fortsætter i Odder, hvor der
også findes et gymnasium.

Afstande
Vi ligger i et smørhul, med kort afstand til større byer, fx er der 10 km til Odder, 14 km til Hou,
20 km til Skanderborg, 16 km til Horsens og 36
km til Aarhus.
Indkøbsmuligheder
Hundslund Købmandsgård ”Let Køb”, med
”Posthus” og ”Apotek” samt afhentning/indlevering af forskellige pakkerforsendelser.
”Let Køb” drives b.la. ved hjælp fra frivillige
borgere.
Her er flere gårdbutikker fx Økoged, flere
spændende spisesteder samt selskabslokaler.
Læger og hospitaler
Her er lægehuse i Odder, Regionshospital i
Horsens, samt kvik røntgen m.m. i Skanderborg. Desuden er der fra Odder letbane til
sygehusene i Aarhus samt Skejby sygehus.

Fritidsmuligheder
Sportshal med mange indendørsaktiviteter bl.a.
gymnastik for børn og voksne, badminton, fodbold, håndbold, bordtennis, volleyball samt
spinning, fitness og motionscenter.
Sportsplads til udendørsaktiviteter som fodbold, håndbold, krolf, multibaner, m.m.
For børn er der spejder, parkour, kajak, m.m.
Desuden findes en løbeklub, en vandreklub, der
køres mountainbike, en skytteforening samt en
vinterbadeklub
I Odder kommune er der svømmehaller, motionscentre, golfbane, bowlinghal, fiske- og
sejlsportsmuligheder samt mange kulturelle
tilbud, som biograf, musikcafé, teaterforening,
museer, m.m.

Befordring
Bussen har stoppested tæt ved ”Let Køb” mod
Odder og på modsatte side mod Horsens.
Der er gratis skolebus til skolebørnene, bussen
kan benyttes af andre mod betaling.
Ellers findes der flexkørsel eller koordineret
samkørsel til arrangementer uden for lokalområdet.
Fra Odder er der gode bus og letbaneforbindelser bl.a. til Aarhus.
Fra Hou havn sejler færger til Samsø og Tunø.
Foreningsliv og årlige begivenheder, m.m.
Hundslundhallen benyttes til forskellige fritidsaktiviteter, der holdes bl.a. private fester og
udenbys arrangementer som fx fjerkræ udstilling. Desuden afvikles der et årligt loppemarked og en juletræsfest, som spejderne og
private hjælpes om.
Hundslund idrætsforening afholder HIF-sportsfest, og der arrangeres Sondrup Marked med
ca. 100 stande, tivoli, musik og dans over 3
dage.
Ved Kirken er et menighedshus, der bl.a. bruges
af seniorforeninger.
En gruppe kvinder har startet ”Oldrup Q”, for
hyggeligt samvær og fælles tiltag.

