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TANDERS HAVE

Ny attraktiv bydel med 
skøn natur og historisk sjæl

DAGINSTITUTION

SKOLE

UDDANNELSE

BIBLIOTEK

CAFE/RESTAURANT

SPORT

KULTUR

INDKØB

HOSPITAL

Tranders Have bliver en del af Tranders Høje, en ny 

spændende bydel i den sydlige del af Aalborg, der tager 

udgangspunkt i de mange arkæologiske jernalderfund, 

der lige nu bliver udgravet på grunden.

Som tidligere jernalderlandsby har Tranders Høje en særlig 

historie, der med fordel kan bygges videre på. Bydelen 

kommer derfor til at blive et attraktivt område for  

beboerne, hvor jernaldertemaet afspejler sig i de mange 

fællesområder med blandt andet legepladser, bålplads og 

udkigspunkt. De mange stisystemer indbyder desuden til 

løbe- og gåture i den smukke natur.

Ud over den spændende historie, der lurer lige under over-

fladen, ligger Tranders Have tæt på Aalborg Universitet, 

store sports- og kulturoplevelser i Gigantium og det nye 

supersygehus, der står færdigt i 2020. 

Der er kun 3 km til Gug Skole, hvor du også finder vug-

gestue og børnehave, og skal du shoppe mere end de 

daglige indkøb, er der kun en kort køretur eller 15 minutter 

i bus til Nytorv i hjertet af Aalborg. Her finder du et væld af 

spændende specialbutikker og et hyggeligt cafémiljø.

Skal du ud af byen, gør den nye omfartsvej syd om Aalborg 

det hurtigt og nemt – du kan for eksempel komme på  

motorvejen i løbet af fem minutter.


