Hvorfor tager du hjem?
Når du kan




Bo i dit sommerhus hele året
)ÀO\QKXUWLJWƬEHUQHW
Undgå de laaaange køer
Være i tæt kontakt med
naturen hver dag
)ÀURWLODWXGIROGHRJIRUG\EHGLJ
Være en aktiv del i lokalsamfundet
Nyde et af landets højeste
RƪHQWOLJHVHUYLFHQLYHDXHU

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION
TLF. 2712
| sa@visitlaesoe.dk
TLF.
24 809403
24 79
| san@laesoe.dk

Læsø Turist- og
Erhvervsforening

FÅ M
ERAT
FÅ MERE
VIDE
EA
T VID
Konta
E
kt
St Kontakt

Det er fantastisk og bo på Læsø!
Smuk varierende natur, en spændene kulturhistorie, et mangfoldigt
foreningsliv, en bred vifte af boligtilbud og et sundt ervhervsliv med
mange muligheder.

På Læsø er der er rigt
kulturliv, og øen har
altid været et trækplaster for kunstere og
kunsthåndværkere.
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Læsø er et trygt sted for børn at
vokse op, og du får de bedste forudsætninger for at balancere et godt
arbejdsliv med familielivet.

muligheder
for at få glæde af det
alsidige foreningsliv,
Der er idrætshaller,
ridehaller,
og
eller til at skabe netværk blandt øens mange erhverv.

masser af stier rundt om i naturen,
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og vandre-,
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dine
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i Læsø kommune. Stina er dit bindeled
rideog løbeture.
til virksomheder, institutioner mv. og hjælper også
Det er nemt at komme i dialog
med de lokale politikere, og der er
ikke langt fra tanke til handling. Du
kan møde dine lokalpolitikere i din
dagligdag, når du gør dine daglige
indkøb eller henter dine børn.

Der er et veludbygget pasningsLæsø Tang er en virksomhed på Læsø, der høster, forarbejder ogDer
sælgerer lægehus, sundhedscenter.
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Tang: atforedrag,
guidede ture, kurser og workshops.
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komme
Læsø Tang er en del af Kulturbutikken Tofteladen, der også beskæftiger sig
rundt
på
øen.
Det
er
gratis
at
køre i
med kunsthåndværk, brugskunst og litteratur.
bus og bilkøer skal man kigge langt
LÆS MERE I VORES
efter.

Tofteladen � Læs� Tang

v� Rie og Leif Ladefoged
Hverdagen hænger godt
sammen
Doktorvejen
16 · 9940 Læsø
Tlf.: dagligvare2023 4911 / 2925 0919
med et bredt udvalg af
tl@tofteladen.dk
butikker, restauranter,www.tofteladen.dk
frisør, apotek
www.laesoetang.dk
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www.laesoe.dk/borger/tilﬂytning

