
Bo og leve hele året
hele livet



Snap videoWebikon360º-panorama

Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,  
fotogallerier, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play, 

og download appen på din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

Velkommen til Læsø 
– Kattegats perle

Fotogalleri



Læsø er en helårsø, som har masser at byde på! Smuk 
varierende natur, en spændende kulturhistorie, et 
mangfoldigt foreningsliv, en bred vifte af boligtilbud og 
et sundt erhvervsliv med mange muligheder. 

Beliggende midt i Kattegat, omgivet af frisk saltvand og 
havluft, er her idéelle muligheder for alle der søger et 
indholdsrigt liv, med masser af plads – både til udfoldelse 
og til fordybelse. 

På Læsø værner vi om vores kulturhistorie, samtidig med 
at vi følger med udviklingen. Her finder du alle funktioner, 
der er i andre kommuner, bare mindre, let tilgængelige 
og overskuelige. 

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.

Det er nemt for alle at komme rundt på øen, de korte 
afstande og den lette trafik gør det nemt og sikkert at 
cykle, og du vil aldrig opleve at holde i kø på vejene. Det 
er gratis at køre i bus på Læsø, og det er nemt at komme 
både frem og tilbage. 

Du finder alt du behøver på Læsø, og med faste 
færgeforbindelser til Frederikshavn og flyforbindelse til 
Roskilde i sæsonen, er der aldrig langt til fastlandet.

Vi har hele tilflytningspakken klar, og sørger for at du 
hurtigt kommer til at føle dig hjemme på Læsø.

Vi ønsker alle nye borgere hjertelig velkommen.



Læsø – et levende samfund  
hele året rundt



På Læsø lever vi det gode liv, hele livet hele året. Det er 
de trygge rammer og herlighedsværdien ved at bo på en 
ø i tæt kontakt med naturen, der får mange til at bosætte 
sig på Læsø.

Nogle tilflyttere er født på øen og føler det derfor helt 
naturligt at vende tilbage til det sted, hvor de har trådt 
deres barnesko. De kender miljøet, elsker de vekslende 
årstider og har livet igennem holdt forbindelsen ved lige 
til slægt og venner.

Andre søger til Læsø for at få opfyldt drømmen om det 
enkle liv med mindre stress og mere tid til at dyrke egne 
interesser. Det gør selvfølgelig ikke drømmen mindre, 
at det er muligt at købe en god ejendom på øen til en 
overkommelig pris.

På Læsø hænger hverdagen godt sammen, vi har et bredt 
udvalg af dagligvarebutikker, restauranter af høj kvalitet, 
frisør, apotek med håndkøbsudsalg – apotekervarer 
leveres fra Svaneapoteket i Frederikshavn. På Læsø kan 
du gøre alle dine nødvendige indkøb.

Vi har et rigt og blomstrende foreningsliv med mange 
etablerede foreninger, der samler børn, unge og ældre til 
fælles og sunde interesser. 

Drømmer du også om et trygt og harmonisk ø-liv med 
godt naboskab og frit udsyn til himmel og hav? 
Så er Læsø en oplagt mulighed. 

Vi er måske 
ikke størst…
Advokat Nicolaj Horn  ·  Danmarksgade 49  ·  9900 Frederikshavn  ·  Tlf: 98 42 34 11
www.hornadvokater.dk  ·  Mail: advohorn@hornadvokater.dk

Østerby Havnegade 1E  ·  9940 Læsø  ·  Mobil: 3048 0156 / 4045 0322  ·  hbrulle@mail.tele.dk

Besøg os på 

www.røgetlæsøfjæsing.dk

eller find os på Facebook



Bo godt på Læsø  
– leje, eje eller bygge sit eget?

w w w. d ro n s p a r. d k

Dronninglund Sparekasse på Læsø 
Byrum Hovedgade 67 · 9940 Læsø · Tlf. 98 49 18 22

Vi konkurrerer på prisen, men aldrig på kvaliteten:

•	 Få	seriøs	rådgivning	af	dygtige	kunderådgivere.	

•	 Få	den	rigtige	pris	FØRSTE	gang,	både	på	udlån	og	indlån.	

•	 Vi	kommer	gerne	hjem	til	dig,	når	du	har	tid.

•	 Hos	os	får	du	hurtigt	svar	-	vores	beslutningsveje	er	korte.

Rådgivning menneske til menneske

Anja H. Larsen
dir. tlf. 9647 1728



Skal du leje en bolig? Eller hvad med at købe en? Men 
du kunne jo også bygge dit eget hus? På Læsø kan du 
få dine drømme indfriet uanset om du ønsker at leje 
eller eje.

Køb hus
Bor du allerede nu i en større by, vil du blive 
glædeligt overrasket over hvor meget mere bolig og 
udendørs-areal du kan få for dine penge på Læsø. 
Det gør Læsø ideelt for førstegangskøbere. Tag 
kontakt til øens lokale banker og hør nærmere om 
dine muligheder for at købe bolig på Læsø. 

Byg nyt 
Der er gode muligheder for at bygge dit eget 
drømmehus på Læsø. Der er flere byggegrunde, der 
ligger i naturskønne omgivelser og samtidig tæt på 
byerne. Alt du skal bruge til at bygge findes på øen, 
uanset om det er rådgivning, lokale håndværkere 
eller byggematerialer du har brug for. Der er altid 
masser af inspiration, råd og vejledning at hente hos 
Læsøs ejendomsmæglere og hos kommunen. 

Lej en bolig
Hvis du har fået arbejde på øen og har et akut 
behov, er du meget velkommen til at kontakte 
Stina Andersen, som har et bredt netværk og højst 
sandsynligt vil kunne skaffe dig en midlertidig eller 
vedvarende lejebolig.

Hvis du drømmer om et sted, hvor du kan slå dig ned 
og bo i et levende og engageret lokalsamfund og 
have masser af plads er Læsø ideelt. Hvis du har brug 
for en tryg og stabil hverdag til at sikre børnene en 
god opvækst, findes det ikke bedre. Serviceniveauet 
på øen er højt, og børnepasning og skole prioriteres i 
særlig grad, så de unge får den bedste ballast, når de 
skal videre ud i verden.

•  VVS
•  Varmeteknik
•  Vedvarende energi
•  Kloakarbejde
•  Smedearbejde
•  Blikarbejde
•  Oliefyrsservice
•  Varmepumper

           Øens VVS 
Læsø Oliefyrsservice

9849 9100
Plantagevej 22  ·  Vesterø  ·  9940 Læsø

www.ops.dk  ·  oeensvvs@ops.dk

FÅ MERE AT VIDEKontaktStina Andersen på27 12 94 03eller påsa@visitlaesoe.dk



På Læsø får du de bedste forudsætninger for at 
balancere et godt arbejdsliv med familielivet. Der er 
en særlig ro og stemning på øen, som giver kvalitetstid 
både på arbejdet og i fritiden. På Læsø er der næsten 
aldrig bilkø, og du skal sjældent vente på, at det bliver 
din tur. Det giver dig mere tid i hverdagen, til alt det du 
holder mest af.

På Læsø hænger hverdagen og familielivet sammen, 
og det er en af de mange kvaliteter, der gør Læsø til et 
fantastisk sted for børn at vokse op.

Der er mange spændende jobmuligheder på Læsø 
inden for mange forkellige erhverv, og samtidig gode 
muligheder for at starte egen virksomhed.
 

Der er allerede mange iværksættere på Læsø, og du har 
rig mulighed for at få gode råd fra det 
etablerede iværksættermiljø 
på øen. Der er også hjælp 
at hente hos Læsø 
Kommune eller Turist 
og Erhvervsforeningen, 
hvor du gennem 
initiativet StartUp 
Club kan få værdifuld 
sparring til din 
virksomheds udvikling. 
Overalt på øen er der 
indlagt fibernet, som 
sikrer din virksomhed den 
bedste forbindelse.

God mulighed for at balancere 
arbejde og familieliv

PÅ LÆSØ ER DER 
LEDIGE STILLINGER 

INDEN FOR

• Social og sundhed
• Håndværkere
• Restauration

• Folkeskole
• Kommunal administration

• Fiskeindustrien

DIN LOKALE REVISOR MED  
INDLEVELSESEVNE
- både for private og offentlige virksomheder.

BDO i Aalborg: Tlf.: 96 34 73 00, e-mail: aalborg@bdo.dk
BDO i Frederikshavn: Tlf.: 96 20 76 00, e-mail: frederikshavn@bdo.dk
BDO i Sæby: Tlf.: 99 89 14 00, e-mail: saeby@bdo.dk

I BDO får du det bedste af to verdener – kompetent nærværende  
rådgivning fra vores mange lokale kontorer og adgang til et netværk  
af revisorer, rådgivere og konsulenter i BDO’s netværk. 



Kom med som udlejer hos DanCenter 
i Byrum og få: 
• Rengøring og service i top
• En stabil udlejning og god lejeindtægt
• En stærk markedsføring af dit sommerhus
• professionel og kompetent rådgivning
• gratis tryghedsforsikring

Bliv kontaktet: Annette.bertelsen@dancenter.com el. 9133 9142
Byrum Hovedgade 55, Byrum

9940 Læsø •  9621 0044

Kan du undvære dit sommerhus i blot 4 uger 
i højsæsonen?
De første 40.000 kr. af din samlede lejeindtægt er 
skattefri, det er 40% af resten i øvrigt også

2095_Ann_Aalbaek_185x90_sep2018.indd   1 05/09/2018   12.34



Juridisk rådgivning til 
private og erhverv

HOS HJULMANDKAPTAIN møder du 
et engageret hold af mennesker med 
kompetencer og viden inden for alle 
væsentlige juridiske fagområder.

Du er altid meget velkommen til 
at kontakte os i forbindelse med 
spørgsmål eller rådgivning på telefon 
7015 1000 eller mail@70151000.dk.

På Læsø er der et rigt kulturliv, og øen har altid været 
et trækplaster for kunstnere og kunsthåndværkere.
Kunstnere og kunsthåndværkere har flere steder på 
øen etableret værksteder, og mange finder inspiration i 
Læsøs alsidige natur og det rige dyreliv, når de fremstiller 
unikaprodukter.

Gennem årene har mange kendte kunstnere opholdt sig 
på Læsø og især Asger Jorn og Per Kirkeby har sat deres 
præg på kunsten fra Læsø. I 2018 blev et af Per Kirkebys 
sidste værker, Vinduestårnet, rejst på Østerby Havn.

I Byrum ligger et lille hus, som hedder Luddes Hus. Her har 
Læsø Kunstforening fast udstillingssted, med jævnligt 
skiftende udstillinger. Kunstforeningen får hvert år 
henvendelser fra mange kunstnere, der gerne vil udstille 
i Luddes Hus. 

Det er kunstnerne selv, der passer deres egne udstillinger, 
så de besøgende får således både kunst og kunstner til 
samme pris, og der er fri entré.

Det er også stadig muligt at opleve Læsøs autentiske 
kultur, når lokale folkedansere trækker i den traditionelle 
læsødragt, og danser Læsøs egen folkedans ved festlige 
lejligheder.  

Henover året afholdes mange kulturelle begivenheder, 
som både tiltrækker læsøboer og gæster til øen. Der 
afholdes markedsdage, festivaler som f.eks. den årlige 
jomfruhummerfestival, jazzfestivalen eller kajfesten 
på Vesterø Havn. De mange kulturelle begivenheder er 
drevet frem af glade frivillige og lokale kræfter, som i 
fællesskab skaber gode oplevelser for alle på Læsø.

Kunst og kultur 
på Læsø



MUSEUMSHUSET I BYRUM
I sommeren 2017 åbnede det nye Museumshus i Byrum. 
Der er nu  flere af Museets aktiviteter samlet. Søfarts- og 
fiskeriudstilling om ’Læsømanden og havet’, sølvskatten 
fra  Bogøgård, en af Danmarks største sølvskatte, fundet  
på Læsø i 1982, er udstillet i sin helhed for første gang på 
Læsø.

MUSEUMSGÅRDEN
Museumsgården, eller Lynggården, er et frilandsmuseum 
på sit oprindelige sted. Med sit enorme sølvgrå tangtag 
med bevoksning af blomstrende planter, er den et af de 
efterhånden få eksempler på de tanghuse, der tidligere var 
så almindelige på Læsø - og som ikke findes andre steder 
i verden. Skriftlige kilder fortæller, at det har boet men-
nesker ”På Lynget” fra 1630´erne, og gården var beboet 
indtil 1949, af Sine Krogbæk. Sine ændrede ikke meget 
i stuerne, så indboet er stadig placeret, som da hendes 
forældre overtog gården omkring år 1860; med åbne 

ildsteder, alkovesenge, uden elektrisk lys og med brønd på 
gårdspladsen. 

Staldene står også som dengang og fortæller om den 
enorme forandring, der er sket inden for landbruget i 
løbet af en relativ kort årrække. Et besøg på gården, er en 
enestående chance for at opleve et læsøhjem med egen 
stubmølle, fra dengang mændene var på havet en stor del 
af året, og hvor kvinderne tog sig af landbruget, og gårde-
ne. I gårdens udstillingsdel kan man blandt andet: Orien-
tere sig om konstruktionen af tangtage og se de mange 
planter, der kan vokse på tagene. Se nogle af museets 
læsødragter og samlingen af sølvtilbehør til dragterne. Se 
kirkedøren fra den tidligere Hals Kirke, der måtte forlades 
i første halvdel af 1700-tallet på grund af sandflugt. Nyde 
malerier fra museets samling, bl a Læsøpige i Natio-
naldragt af Michael Ancher.

Byrum Hovedgade 68 • 9940 Læsø • Tlf.: 98 49 80 45 • laesoe-museum@laesoe.dk • www.laesoe-museum.dk

Læsø Museum_DKC066046_220x305.indd   1 20-09-2018   14:42:38



Hørby Gulv
- Kvalitets Gulvrenovering

Stadionvej 5, Thorshøj · 9750 Østervrå · Tlf. 22 32 36 60
jens@hoerbygulv.dk · www.hoerbygulv.dk

Byrum Hovedgade 79, Byrum
Tlf. 9633 5480
laesoe@nordjyskebank.dk
www.nordjyskebank.dk

Vi brænder 
for Læsø 

og for dig.

Det aktive fritidsliv  
på Læsø



Det aktive fritidsliv  
på Læsø

På Læsø har vi et rigt foreningsliv med masser af 
aktiviteter, for alle uanset alder. Vil du dyrke yoga, gå 
i strikkeklub, kitesurfe eller noget helt andet, er der 
mulighed for at indgå i fællesskab med andre med samme 
interesser.

Der er idrætshaller på øen, ridehaller og masser af stier 
rundt om i naturen, som indbyder til både cykel,- ride- og 
løbeture.

I idrætshallerne kan øens yngste dyrke tumlastik, og de 
ældre børn kan dyrke fodbold, dans, badminton eller 
håndbold – mulighederne er mange for dem som vil dyrke 
sport i fælleskab med andre. 

Der er alle muligheder for at udfolde interesser som jagt 
og fiskeri, i øens enestående natur. Uden for sæsonen er 
det oplagt at benytte skydebanen til træning. 

Naturen er en af de største kvaliteter på Læsø, og mange 
af øens beboer bruger naturen aktivt i fritiden. Der er 
mange aktive vinterbadere, som mødes til det kolde 
gys i havet, og naturens mange stier benyttes til bl.a. 
trailrunning. 

Har vi endnu ikke en forening for netop din interesse? Så 
fortvivl ikke. Der er mange på Læsø som mødes på eget 
initiativ, for at dyrke en sport eller interesse i fællesskab, 
og du kan gøre det samme. 

Kig forbi 
og se vores udvalg!

Tlf. 4021 9175
jenka98@godmail.dk 

www.mortensfiskehandel.dk
Find os på

Havnepladsen 3
9940 Læsø



På Mejeripladsen i Byrum, ved Læsø 
Museum og det gamle Mejeri, finder I 
Læsø Uldstue, som er lidt af et Mekka 
for alle med hang til strik og væv i uld 
og alpaka.

I Læsø Uldstue findes et bredt sortiment af uldvarer 
som dyner, plaider , filtsko, trøjer huer handsker 
halstørklæder og sjaler og meget meget mere. 
Enkelte produkter fremstilles specielt til Læsø Uldstue.

Det er derfor oplagt at lægge vejen forbi butikken 
hvis I er på udkig efter et lunt og uldent minde fra 
Kattegatsøen.

Vi glæder os til at hilse på alle.

Med venlig hilsen

Anette & Mathias

Mejeripladsen - Byrum Hovedgade 87 • Byrum • 9940 Læsø 
Tlf.: 98 49 83 30• laesoeuldstue@mail.dk • www.laesoeuldstue.dkLæsø Uldstue

Læsø Uldstue_DKC066098_220x305.indd   1 02-10-2018   11:06:10



LÆSØ VVS APS

VERNER LARSEN
AUT. VVS INSTALLATØR & KLOAKMESTER

TLF. 98 49 12 09 - MOBIL 21 42 12 09
www.laesoevvs.dk

Jarvis Cykler 
v/Kim Daugaard

CYKLER FOR HELE 
FAMILIEN

Vesterø Havnegade 29
9940 Læsø

Tlf.: 40 44 94 78
www.jarvis-laesoe.dk

Læsø byder på et godt og indholdsrigt liv for alle beboere 
på øen. Det er et trygt miljø at nyde sit otium i, og den 
friske havluft og unikke natur, giver gode muligheder for 
at nyde livet.

Der er rig mulighed for at mødes i fællesskaber på tværs 
af alle aldre. Det betyder at alderdommen på Læsø 
hverken er kedelig eller ensom. 

Der er et højt serviceniveau på Læsø, og det er almindeligt 
kendt at Læsø Døgnpleje står for høj kvalitet og yder 
en fremragende service, som øens ældre og svagere 
beboere nyder godt af.

Døgnplejen har desuden tilknyttet et brugerstyret 
aktivitetscenter, som afholder faste ugentlige aktiviteter 
og arrangementer, herunder fester, fællesspisninger og 
udflugter på øen med døgnplejens liftbus.

Der er et trygt miljø på Læsø, med lægehus og 
sundhedscenter. Ved akut behandlingskrævende sygdom 
kan patienten transporteres med lægebemandet 
helikopter til sygehus. Det betyder, at man trods 
geografisk afsondrethed har adgang til livsnødvendig 
behandling indenfor en betryggende tidsramme.

Et indholdsrigt liv
– også for ældre



FRITIDSHUSE

STENHØJ HUSENE
Industrivej 11 · Vangen · 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9847 9055 · www.stenhoj-husene.dk

Børn og unge 
på Læsø



Børn og unge 
på Læsø

Læsø stiller et veludbygget pasningstilbud til rådighed 
for forældre med behov for pasning af børn. Dine børn er 
garanteret pasning på Læsø, i det kommunale dagtilbud. 
De mindste børn bliver passet i Læsø Børnehus på 
Doktorvejen i Byrum, hvor der er masser af natur og 
udfoldelsesmuligheder. 

Naturen bruges aktivt i det pædagogiske arbejde – 
børnene er med til at passe institutionens høns, meget 
af tiden bruges udendørs og aktiviteterne tilpasses til 
årstiden. 

Børn i skolealderen indskrives på Læsø Skole, som er 
Læsø Kommunes eneste folkeskole, og har to spor fra 
0-6. klasse og et spor fra 7-9 klasse. Det er meget let at 
finde skolen på Læsø, den ligger lige midt i Byrum midt 
på øen. 

Fra både Vesterø og Østerby er der gratis busforbindelse 
til skolen og Skolepladsen er den centrale holdeplads for 
bussen fra begge retninger. 

Der er tilknyttet SFO til skolen, som består af to 
afdelinger, miniklubben for børn i 0., 1. og 2. klasse, 
og Fritidsklubben for børn fra 4.-6. klasse. Det er også 
muligt at lære at spille musik i musikskolen, hvor der er 
undervisningstilbud til børn i alle aldre. 

For de ældre børn i 6.-9. klasse er der masser af 
fritidsaktiviteter i Læsø Kommunale Ungdomsskole, hvor 
unge kan dyrke et bredt udvalg af fritidsinteresser og 
møde nye venner. Ungdomsskolen arrangerer skiture og 
events på øen, som f.eks. Robinson Challenge.

Efter 9. klasse skal de unge flytte fra øen for at gå i 10. 
klasse, på efterskole, eller for at videreuddanne sig på 
erhvervs- eller ungdomsuddannelserne på fastlandet. 
Som Læsøbo får de unge Ø-SU, når de flytter fra øen, 
og kommer forrest i køen til at leje ungdomsboliger på 
fastlandet.

Otto Nielsensvej 2 · 9940 Læsø 
21 94 25 13

laesoetoemreren@gmail.com 
www.læsøtømreren.dk

VI LAVER ALT INDEN FOR TØMRERARBEJDE

Hos Læsø tømrerne v. tømrermester Brian Jerup udfører 
vi alt arbejde inden for tømrerarbejde både til erhverv og 
private. Vi er en af øens mest erfarne tømrervirksomheder, 
og har derved stor erfaring inden for håndværket. Vores 
arbejdsopgaver strækker sig vidt, lige fra store reno-
verings projekter til isætning af vinduer, døre, carporte. 
Lægning af dit nye trægulv samt nybyg, tilbyg, eller 
totalentreprise.

– Vi klarer alt det, du ikke selv kan eller har lyst til, lige 
meget hvor lille eller stor opgaven er.

Vi udfører også gerne tømrerarbejde i resten af Danmark.

Kontakt os allerede i dag for tilbud. 



Trælast & Byggecenter
Vesterø Havnegade 70 

9940 Læsø
E-mail: info@xl-laesoe.dk

Tlf: 98 49 90 03

Åbningstider:

Byggemarked og trælast
      Mandag-Fredag 9.00 - 17.00
      Lørdag:  9.00 - 12.00

Alt til hus og have



Tofteladen / Læsø Tang 
v/ Rie og Leif Ladefoged
Doktorvejen 16 · 9940 Læsø 
Tlf.: 2023 4911 / 2925 0919
tl@tofteladen.dk 
www.tofteladen.dk 
www.laesoetang.dk

Læsø Tang er en virksomhed på Læsø, der høster, forarbejder og sælger 
spisetang til hele Danmark som tørret tang og færdigvarer bl.a. pesto, 
chips og knækbrød. Produkterne sælges fra egen gårdbutik, webshop 
og i udvalgte forretninger på fastlandet

Sundt, velsmagende og bæredygtigt.
Desuden tilbyder Læsø Tang: foredrag, guidede ture, kurser og workshops.
Læsø Tang er en del af Kulturbutikken Tofteladen, der også beskæftiger sig 
med kunsthåndværk, brugskunst og litteratur.

Kunne du tænke dig at flytte til Læsø, og få et liv med ro 
og plads, omgivet af masser natur i en tryg hverdag for 
både børn og voksne? Så er vi klar til at hjælpe dig godt 
på vej.

Uanset om du allerede er flyttet til Læsø eller overvejer 
det, kan vi hjælpe dig med at blive en aktiv del af 
lokalsamfundet. Vi kan rådgive om dine mange

muligheder for at få glæde af det alsidige foreningsliv, 
eller til at skabe netværk blandt øens mange erhverv.

Ring til Stina, hvis du søger oplysning og gode råd om 
dine muligheder i Læsø kommune. Stina er dit bindeled 
til virksomheder, institutioner mv. og hjælper også 
medflyttende partnere med at finde job.

Tilflytterservice 
– gør det nemt at flytte til Læsø

FÅ MERE AT VIDEKontaktStina Andersen på27 12 94 03eller påsa@visitlaesoe.dk
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Scan ikonet og læs mere om livet på Læsø


