Velkommen til
FOR ALLE DER VIL
Korning ligger
centralt i Østjylland,
tæt på Horsens,
Vejle og Aarhus

KORNING
lille landsby – stor aktivitet

Korning ligger i naturskønne omgivelser med å, skov og marker. Der er
kun 3 km til motorvejen og vi er tæt på Horsens og Vejle med storbyens
faciliteter.
Her findes både skole, daginstitution og dagpleje – og et mangfoldigt
foreningsliv. Vi har overkommelige huspriser og billige byggegrunde.

www.korningby.dk

Frikvarter på Korning Skole

Naturstien – for motion og oplevelser

Godt miljø for børn
Sisse, Christian, Phillip, Benjamin, Victoria,
Alexander og Josefine bor på Oluf Lerches Vej i
Korning.

”Husene har et passende prisniveau, og vi har glæde af det tætte
landsbymiljø, skole, børnehave og dagpleje, som ligger inden for
en radius af 500 meter. Vi bor nær arbejde, handelsliv og motorvej,
og synes, at det er fantastisk at bo her; alle er imødekommende,
når man kommer som tilflytter. Miljøet blandt børnene er ikke som
i større byer – alle leger med alle. Det er en aktiv landsby med
mange aktiviteter.”

Aktiv landsby med central beliggenhed

Linda, Karsten, Jonas og Mathias bor på
Fredsbovænget i Korning.

”Vi har bygget hus her, tæt på skolen. Her har vi vores netværk, og
vi holder af det stille og rolige liv. I forhold til vores arbejde er
byen centralt placeret tæt ved motorvejen og Vestvejen. Vi har et
aktivt foreningsliv med idrætsforening, borgerforening, tennisklub
m.m., og som børnefamilie vil vi fremhæve vores gode skole, der
drives efter den såkaldte landsbymodel med børnehave, SFO og
skole i samme bygning.”
Fotos: Steffen Stamp

Korning er en lille landsby, hvor man kommer hinanden ved - her ved
Gadekæret, der er ét af byens samlingssteder for børn og voksne.

Tæt på alt
Motorvej: 3 minutter
Indkøb: 4 minutter
Idrætscenter: 10 minutter
Horsens: 10 minutter
Vejle: 20 minutter
Aarhus: 35 minutter
Strand: 20 minutter
Lufthavn: 30 minutter
Der er mange jobs i køreafstand, og også erhvervsdrivende i selve
Korning. Byen har ca. 600 indbyggere, så de fleste kender hinanden.
Her er dagpleje, børnehave og skole (se korning-skole.dk). I Korning
er der mange børnefamilier – ca. 1/5 af indbyggerne er under 15 år.

På www.korningby.dk kan du læse mere
om de mange aktive foreninger og se en
oversigt over årets arrangementer.
Har du spørgsmål om livet i Korning?
Så kontakt Lokalrådet på info@korningby.dk

