GODE STEDER

T R A N B J E R G N AT U R C E N T E R
Tranbjerg Naturcenter ligger lige bag
Center Syd, og her kan man besøge dyr,
lege på legepladsen og teste den Junglesti,
som er blevet anlagt af Tranbjerg Børnenes Venner. I weekenderne holder frivillige
åbent og laver bål med pandekager eller
snobrød. Se mere på:
www.facebook.com/Frivillige-vedNaturcenter-Tranbjerg
UDENDØRSTRÆNING
Lige efter tunellen under Østerby Allé, ved
stien mod Laurbærvænget ligger der et fint
område med udendørs træningsfaciliteter
til fri afbenyttelse.
LEGEPLADSER
Mange af grundejerforeningerne i Tranbjerg har etableret superfine legepladser.
Nogle af de nyeste findes på Børupvej
(bag Netto), mellem Skovgårdsvænget og
Jegstrupvænget (ved institutionen Spilloppen) samt i Obstrup - området.

VÆRD AT VIDE

I Tranbjerg har vi vores eget lokalblad, som
udkommer 7 gange om året. Her finder du
alt hvad der er værd at vide om arrangementer, byens historie og hvad der sker
hvor. Bladet husstandsomdeles hvis man
ikke har sagt “nej tak” til reklamer, og ellers
kan det hentes på biblioteket. Se mere på
www.tranbjergtidende.dk

IDRÆTSLIVET

AIA Tranbjerg er byens idrætsforening, og
har til huse på Grønløkke Alle, hvor man
både har en hal, gymnastiksal, klubhus og
boldbaner.
Foreningen tilbyder masser af spændende
aktiviteter.
Se mere på www.aia-tranbjerg.dk eller på
de enkelte underafdelinger:
Fodbold: www.aiatranbjerg-fodbold.dk
Håndbold: www.aia-haandbold.dk
Gymnastik: www.aiatranbjerg-gymnastik.dk
Tennis: www.aiatennis.memberlink.dk
Svømning:
www.aiatranbjergscom.klub-modul.dk
(Svømmesalen som AIA benytter på skolens afd. Kirketorvet er desværre ikke
offentlig tilgængelig).
Badminton:
www.aia-tranbjerg.dk/badminton
Løbeklub: www.tranbjerg-lober.dk
ØVRIGSPORT
Derudover har vi 2 private træningscentre: Loop Fitness ved Netto på Børupvej
og Motion og Liv ved Fakta på Skovgårdsvænget.
SPEJDERE
Tranbjerg huser hele 3 spejder grupper;
Tranerne og 1. Tranbjerg som holder til på
Skovgårdsvænget og FDF spejderne, som
bor i huset bag Kirken. Se mere på:
www.tranerne.dk, www.1tranbjerg.dk og
www.fdf.dk/Tranbjerg

VELKOMMEN TIL
TRANBJERG
K Æ R E T I L F LY T T E R
Tranbjerg er en skøn oplandsby med
masser af muligheder for både for børn og
voksne.
I denne folder finder du lidt om det meste,
og ellers er det bare at gå på opdagelse i
resten.
Der findes også diverse Facebook-grupper, hvor folk i byen plejer at være søde til
at besvare evt. spørgsmål!
Vi håber du/I vil nyde at bo her

BIBLIOTEKET

ET TILBUD MED ANDET END
BØGER
Tranbjerg Bibliotek finder du i Center Syd
på Kirketorvet.
Her arrangerer de aktive medarbejdere
sjov og hyggeligt samvær for alle. Så er du
til strik, højtlæsning, krea, foredrag, lokalhistorie, eller nogle af alle de andre spændende tiltag de laver, så se med på:
www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg
KIRKETORVET 10
På Kirketorvet 10 finder man byens nye
Medborger/Bylivshus. Her har byens borgere gode muligheder for at indgå i fællesskaber, samarbejde, netværke og deltage i byudvikling.
ANDREGRUPPER
På Faceook findes en række grupper, som
er dannet af borgere med fælles interesser.
For at nævne et par stykker:
”Tranbjerg Bli’r Vild” har fokus på at blive
vild natur tilbage i byen.
”Ta’ skraldet, Tranbjerg” arbejder på at
holde byen ren og fin.
”Tranbjergs hjemmebagere” deler surdej
og lækre opskrifter.
#SAMMENOMTRANBJERG
Sammen om Tranbjerg er en sammenslutning af
repræsentanter fra alle byens foreninger. Vi arbejder for
at skabe mange flere fælles arrangementer og tiltag for
byens borgere. Du kan finde os på Facebook.
(søg på #sammenomtranbjerg)

TRANBJERG KIRKE
Tranbjerg Kirke ligger højt og smukt beliggende ved indkørslen til Center Syd på
Kirketorvet. Kirken tilbyder aktiviteter for
alle aldersgrupper med fokus på sjov, tid til
fordybelse, fællesskab, leg og musik.
Se mere på www.tranbjergkirke.dk
T R A N B J E R G FÆ L L E S R Å D
Tranbjerg Fællesråd agerer talerør for
byens foreninger, skole, institutioner, kirke
og andre foreninger, når det gælder dialog
med kommunen/myndighederne.
Derudover arbejder Fællesrådet med at
skabe overblik og kommunikere omkring
forskellige arrangementer i byen.
Se mere på www.tranbjerg.dk
TRANBJERGLOKALCENTER
På Lokalcenteret på Torvevænget er der
rig mulighed for fællesskab. Der er næsten
ikke den aktivitet man ikke kan finde på
programmet, Banko, hatte damer, strik,
dans, madlavning, foredrag og billard mm.
Se mere på: www.lokalcentre.aarhus.dk/
vaelg-lokalcenter/8310-tranbjerg/lokalcenter-tranbjerg
ANDRE FORENINGER
For at understøtte vores skole og dagtilbud, har en gruppe frivillige dannet en
støtteforening for børn og unge.
Hovedformålet er at skabe bedre rammer
for udendørs aktiviteter og leg. Se mere:
www.tranbjergbørnenesvenner.dk

Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes
Venner

I N ST I T U T I O N E R/PAS N I N G
I Tranbjerg Dagtilbud har vi 8 institutioner,
samt dagpleje. Du kan læse mere om hver
enkelt afdeling her: www.tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger eller
booke et besøg ved at ringe til den enkelte
institutionsleder.
(Generelt er belægningen i dagtilbuddet
høj, og det kan derfor være en god ide at
kontakte pladsanvisningen og høre hvor
det er mest realistisk at få en plads til dit
barn). Ud over det kommunale tilbud findes der også nogle private pasningstilbud:
www.privatdagplejeaarhus.dk/find-enselvstaendig-boernepasser
(kig under Tranbjerg) og
www.privatpasningsordning-tranbjerg.dk
S KO L E / S FO / K LU B
Den lokale folkeskole fordeler sig på 2 matrikler: Indskoling (0.-5. kl) på Kirketorvet
og udskoling 6.-10.kl) på Grønløkke Allé.
I alt går der cirka 1.000 elever på skolen,
og der kører som regel 4 spor i 0. klasse.
Se mere på:
www.tranbjergskolen.aarhus.dk
På indskolingen finder man også SFO for
0.-3.kl, mens Klub for hhv. 4.-6.kl og Klubben Ungemiljø for 7. kl til 18/21 år har til
huse hos udskolingen på Grønløkke Alle og
på Naturcenter Tranbjerg.
Se mere på:
www.ungiaarhus.aarhus.dk/fritidsklub/
klubben-tranbjerg og
www.ungiaarhus.aarhus.dk/ungdomsklub/klubben-tranbjerg

