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BYEN MIDT I SKOVEN 

Med et støt stigende befolkningstal er Allerød en 
attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Vi 
ligger i hjertet af Nordsjælland tæt på S-tog og to 
hovedindfaldsveje til hovedstadens travle byliv.

Vores bystruktur, hvor by og natur indgår i ét 
stort netværk, er én af de primære grunde til, at 
mange vælger at bo og arbejde i Allerød. Befolk-
ningstallet stiger også i dagtimer, fordi virksom-
hederne tiltrækker arbejskraft og flere pendler 
ind end ud af byen.

I centrum af byen har vi bevidst arbejdet med 
gode parkeringsfaciliteter og en grøn struktur 
med træer langs gågade og torve, som er indby-
dende. 

I Allerød har vi et tæt samarbejde mellem bymid-
tens aktører. Derfor finder du en bymidte, hvor 
handel, fritid og kultur går hånd i hånd - velkom-
men!

MENNESKER
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Vi er en del af...

Landets laveste arbejdsløshed
I 2018 var andelen af arbejdsløse i Allerød 2.1 %. Siden 
2010 har Allerød haft landets laveste arbejdsløshed. 

Købestærke borgere
Gennemsnitsindkomsten for par i Allerød 
er 1.002.973 kr. årligt. På landsplan er gen-
nemsnitsindkomsten 767.247 kr. årligt.

Høj levealder
Allerød har med 83,1 år én af de længste levetider
i landet. Den gennemsnitlige disponible årsindkomst 
for personer over 65 år er 316.000 kr.

Børnekommune
29.5% af befolkningen er enten børn 
eller unge. Særligt andelen af 0-5 årige 
børn forventes at stige over den 
kommende periode. 
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Med venlig hilsen

Karsten Längerich
Borgmester
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RAMMER

Allerød bymidte har en solid grundstruktur og kon-
centreret bymidte med en stærk rygrad i M.D Mad-
sensvej, som rummer størstedelen af bymidtens 
butikker. M.D. Madsensvej ender i ’Øen’, som er 
Allerød Stations forplads. Her er der for nyligt byg-
get en ny torveplads, og yderligere et torv er plan-
lagt – Kulturtorvet – der skal binde de forskellige 
kulturaktiviteter sammen, og som blandt andet er 
hjemsted for Mungo Park. 

Ved Allerød Torv, som en sidegade fra M.D. Mad-
sensvej forgrener sig ud i, er der en hyggelig tor-
veplads med café og specialbutikker. Bymidten 
rummer en særdeles god parkeringsstruktur med 
parkering fordelt langs hele bymidten.  

Gode indkøbsmuligheder med store, velassortere-
de supermarkeder og rummelige parkeringsfacili-
teter samt hyggelige butiks- og cafémiljøer skaber 
således rammerne for liv i bymidten.

RAMMER
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Kommunalbestyrelsen har vedtaget et boligudbyg-
ningsprogram på 1.700 nye boliger, blandt andet 
derfor er der fremadrettet forventninger til at be-
folkningstilvæksten vil forsætte. 

Allerød Kommunes borgere er generelt kvalitetsbe-
vidste og økonomisk ressourcestærke.

Bymidten er stationsnær. Hver dag passerer 7.000 
personer byen med S-tog. 
I 2020 er der planlagt åbning af endnu en nær S- 
togsstation, som er Favrholm mellem Allerød og 
Hillerød. 

Allerød i runde tal og fakta 
• 67 km2 areal
• 25.000 indbyggere
• 1.500 virksomheder
• 8.500 fuldtidsbeskæftigede 

i det private erhvervsliv
• Kommuneskat 24,3 %
• Dækningsafgift 9 ‰
• Grundskyldsafgift 22,8 ‰

Allerød Kommune har vokseværk. Der bygges boli-
ger og der flytter flere familier og virksomheder til 
Allerød. 

I starten af 2017 passerede indbyggertallet for før-
ste gang 25.000. , og antallet forventes at stige til 
ca. 27.800 i 2027, svarende til en stigning på 10 %.

Allerød- en kommune i vækst

• Stigende indbyggertal
• Boligudbygningsplan med 1700 nye 

boliger
• Tusindvis af attraktive arbejdsplad-

ser, der tiltrækker masser af kvali-
ficeret arbejdskraft fra Danmark og 
udlandet

Allerød - et trafikalt knudepunkt

• Ca. 10.000 personer rejser til Allerød Kommune for 
at komme på arbejde 

• En del af dem rejser med bus eller tog, hvilket gi-
ver ca. 4.000 afrejser og ankomster

• Mere end 7.000 personer passerer hver morgen og 
aften byen med S-tog

KUNST

KULTUR

IDRÆT

DETAIL

HVERDAG



FRITID

Allerød har et stærkt, aktivt og velfungerende 
forenings- og fritidsliv

Foreningslivet trives i Allerød. Vi har et stort 
netværk af foreninger med over 200 af slagsen. 
11.755 medlemskaber er registreret i kommu-
nen. 

De består af alt fra løbeklubber, stavgang, spejde-
re, bridge, frimærkeklubber, vægtløftning, karate, 
judo, bordtennis, kunst, musik, triatleter og en 
lang række af de gængse foreninger som fodbold, 
håndbold, badminton og tennis. 

Vi arbejder løbende for at styrke, udvikle og un-
derstøtte det aktive foreningsliv, som giver me-
ningsfulde fællesskaber. Foreningslivet er også 
aktive i bymidten og skaber oplevelser og events 
for alle.  

At det kan lade sig gøre skyldes i høj grad de 
mange frivillige borgere, som hver dag yder en 
stor indsats for at vi kan tilbyde et bredt og varie-
ret udbud af fritidsaktiviteter. 

Allerød Kommunes frivillige er med til at gøre en 
stor forskel for lokalsamfundet - og det forpligter. 
Vi værner om frivilligheden.

KULTUR

Skoven 4 er ikke bare bibliotek men også kulturhus.

Allerød er kendt for et rigt kulturliv og en række 
centrale kulturinstitutioner indrammer bymidten. 
Her finder du Mungo Park, der har et stærkt brand i 
hele hovedstadsregionen samt er kendte både nati-
onalt og internationalt.

I bymidten finder du også Skoven 4 - Bibliotek og 
Kulturhus, som er  særdeles aktivt og velbesøgt - og 
er det eneste bibliotek i verden, der har åbent 24/7. 
Biblioteket har fået nye rammer udvendig som ind-
vendig i de seneste år og står bag en række arrange-
menter og projekter i bymidten hver dag. 

Den lokale biograf Allerød Bio er også placeret i by-
midten. Biografen drives af frivillige og har ca. 150 
forestillinger om året. Sammenhængen mellem de 
kulturelle faciliteter sikres af et kommende Kultur-
torv. 
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Mungo Park har:

• 20-30.000 tilskuere årligt
• 150-200 forestillinger om året
• 4.000 årskortholdere
• 12.000 følgere på Facebook




