
Velkommen
til vores

lokalområde!

KORT OVER VORES LOKALOMRÅDE 



Distrikt Feldballe og Omegn er centralt placeret i
Syddjurs Kommune og er et godt og smukt sted at
bo, leve og arbejde.
Vi er ca. 1400 personer, som bor i lokalområdet
 fordelt i seks landsbyer: Feldballe, Rostved, Tåstrup,
Kejlstrup, Bjødstrup og Korup. Derudover er Skårup,
Essig og Møllerup en del af området.
Naturen, roen og Nationalpark Mols Bjerge er lige
uden for døren.
Feldballe er den største landsby i området, og her
findes økolandsbyen Friland. Friland er landskendt
fra TV og bidrager til bæredygtig inspiration af
 samfundsudviklingen.
Vi har en dejlig innovativ friskole i Feldballe, en
sportshal, en børnehave, dagplejemødre, ældreklub
og desuden et overflødighedshorn af fritidsaktivite-
ter, fx fodbold, badminton, basketball, skateboard,

ridning, løbeklubber, cykelhold og stavgang. I de
 enkelte landsbyer er der velfungerende beboer -
foreninger og et righoldigt udbud af kulturelle arran-
gementer året rundt. Alt sammen inden for 5-10
minutters transport.
Vi håber, at du har lyst til at deltage aktivt i lokal -
områdets udvikling og det lokale nærdemokrati. 
Her er højt til loftet, og mulighederne for indflydelse
er store.

Indkøb
Vi har en købmand med et stort udvalg af varer, og
mangler der noget i butikken, bestiller han det gerne
hjem til dig. Desuden indeholder købmandsbutikken
apoteksudsalg og postbutik. 

Hvis du har brug for at gøre større indkøb, er der
kort afstand til både Rønde og Ebeltoft, som begge
har mange specialbutikker. Savner du storbyen,
tager det kun 25 minutter i bil til Aarhus eller Grenå
og 30 minutter til Randers. 

Nogle vigtige links fra vores lokalområde
•Distriktsrådet for Feldballe og Omegn: dffo.dk
•Skolen: feldballe-friskole.dk
•Bjødstrup: Bgob.dk
•Rostved: rostved-by.dk
•Kejlstrup: kejlstrupby.dk
•Forsamlingshusene: rostved-by.dk og 
taastrup-forsamlingshus.dk

•Børnehave: feldballe-boernehave.dk
•Friland: friland.org
•Tåstrup Gymnastik Forening: taastrup-gf.dk
•Kirken: thorsager-bregnet-feldballe.dk
•Husmoderforeningen: www.toh.dk

Transport
•Bus: Busnummer 122 og 123 stopper flere steder 
i området, og derudover har vi skolebusser 

•Lufthavn: Aarhus Lufthavn er placeret 7 km fra
Feldballe

•Færge: Fra Ebeltoft til Odden på Sjælland 17 km
fra Feldballe

•Taxi: Flere firmaer servicerer lokalområdet
•Flextur: Vigtigt supplement til den kollektive trafik
(se mere på: midttrafik.dk/specialkørsel/flextur)

•Cykel: Masser af cykelstier og små veje

Allle personer, som bor i området, er automatisk
medlem af Distriktsrådet.

Vi glæder os til at se dig 
som ny nabo
i vores lokalområde!

Vi bor meget forskelligt


