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rengøring efter behov.

Boyschau@get2net.dk

Byen blev udnævnt til Årets Landsby i

               Priser.
Branderup Aktivcenter

Hallen pr. time                    165 kr. Faciliteter udlejes !
Mødelokale højst  3 timers varighed     200 kr.
Mødelokale over 3 timers varighed         400 kr.
IT lokale/møderum 
højst 3 timers varighed      200 kr.
IT lokale/mødelokale 
over 3 timers varighed              400 kr. Branderup Aktivcenter blev bygget næsten
Foyer, køkken, omklædningsrummene: 100 % af frivillige for indsamlede og offent-
pris efter aftale lige midler. Det blev taget i brug marts 2006.

Branderup ligger midt i Sønderjylland og har
Hele Aktivcenter: Pris efter aftale. ved fælles hjælp etableret Friskole og 

Børnehus i 2008.
I alle lejemål skal der betales for STEDET, HVOR RIGTIG MEGET SKER.

Ang. forplejning – Ring og hør nærmere.        -Idrætshal på 750 kvadratmeter, med
        trægulv, som kan rumme 550 personer.

Kontakt vedrørende udlejning:        -Foyer, opholdsarealer og toiletter.

Gitte Boyschau        74831226 / 24424995        -Mødelokaler i flere størrelser.

       -IT lokale med fjernundervisning
Kirsten Willadsen                        74835137         og video konferenceudstyr.
Kirsten@willadsen.nu Tønder Kommune  og modtog Landbrugets

initiativpris i 2008.        -Anretningskøkken med opv. mask.

       -Flere udendørs boldbaner.

       -Handicapvenligt toilet og elevator.

       -Gode parkeringsforhold.

       -Selvfølgelig røgfri.
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projektor muliggør parallel undervisning, 
video konference m.m.

er der 2 dobbelte glasdøre ud til p-pladsen.

Mødelokalet på 1. sal ved the køkkenet.
Naboen til hallen har service udlejning.

Branderup Aktivcenter ! It-mødelokalet !  
Friskjærvej 4A, Branderup

Vi har de fysiske rammer med indrettet 
undervisningslokale i Aktivcentret, hvor 
smartboard, video konference udstyr og 

På førstesalen er der: Billard, bordtennis,
balkon, airhockey, thekøkken og mødelokaler.

Branderup Aktivcenter er et fritids og
sports center bestående af ½ hal som
yderligere kan deles via hejsevæg til to
særskilte mindre lokaler. Hallen rummer
bla. 4 badmintonbaner, håndboldmål, tove,
ribber, volleyballbane, bomme, lille klatre
væg samt gymnastikredskaber.  Hallens
bander kan bruges som borde eller scene.
Der må være 550 personer i hallen. I hallen og foyer'en er der ovenlys, i hallen Der er trådløst netværk i hele centeret.
Der kan lejes lydopsætning i huset.

Foran hallen har vi et friareal i tilknytning
til køkkenet med adgang til flere toiletter,
hvoraf det ene er handicapvenlig. Køkkenet
rummer køleskab, fryser og industriopv. Se mere på www.branderup.dk klik på
maskine samt service til ca. 100 personer. menu punkt: Aktivcenter.


