
Alslev Sognearkiv 

Januar 2015.  
 
   Region Syddanmark udgav i 2014 to publikationer om ”det gode liv” samt ”de mindre byer 
i Varde Kommune”.  Informationer og tal blev indsamlet i 2013.  

   Et udvalg af udsagn og faktuelle tal om Alslev er her udvalgt.  

   Oplysningerne om Alslev er længere ikke baseret på hele Alslev Sogn, men er opgjort efter 

hvilken zonestatus en ejendom har.  

   Det er således kun beboere i ejendomme beliggende i byzone, der er medtaget. Landzone 

ejendomme og disses beboere er udeladt. Derfor er blandt andet de syv storparceller i 

Kirkegade formodentlig ikke med i statistikkerne. 

 

ØKONOMI: 
• Der var 461 husstande med 1.201 beboere, (2008 var der 1.131) 

• Gennemsnitindkomsten pr. person over 15 år var kr. 307.800 

• En kvadratmeter boligareal handles til kr. 8.619 i gennemsnit.  

• 83 % af beboerne var i beskæftigelse. 

• 52 % af beboerne var mellem 25 og 64 år 

• 23 % af beboerne var enlige uden børn. 

• 35 personer var over 80 år. Der var 74 mellem 20- og 29, men 187 mellem 40 og 49.  

• Antallet af mænd over 70 år var steget med 58 % fra 2008 til 2013.  

• 25 % af husstandene havde 5 eller flere medlemmer. 

• 41 % af husstandene havde børn.  

• 35 % over 15 år tjente mere end kr. 348.000 om året. 

• 19 % over 15 år tjente under 150.000 om året 

• 42 % af husstandene havde over 646.000 i indkomst 

• 15 % af husstandene havde under 232.000 i indkomst 

• 79 % af personer over 15 år var lønmodtagere. 

• 23 % af husstandene var enlige 

• 9 % af beboerne var pensionister. 

• 44 % havde en erhvervsfaglig uddannelse og 2 % har en længerevarende uddannelse. 

• 474 personer pendlede ud af Alslev, heraf 47 % til Esbjerg. 

• 44 % af tilflytterne kom fra Esbjerg og 18 % fra Varde By 
 

UDSAGN OM ”DET GODE LIV” 
• 44 % havde tillid eller stor tillid til kommunalbestyrelsen. 

• 80 % mente at Alslev var et attraktivt bosætningsområde. 

• 3 % mente, at der var problemer med røg, støj og lugt. 

• 96 % mente, at man i Alslev kunne leve som man ville. 

• 20 % mente, at hærværk og kriminalitet var et problem. 

• 94 % mente, at de kunne gøre ting i dagligdagen som var vigtige i deres  liv 

• 77 % mente, at de kunne ændre på deres tilværelse, hvis de ville. 

• 92 % mente, at de havde mulighed for at bruge deres talenter og evner 

• 91 % var tilfredse med hvad de havde opnået i tilværelsen 

• 4 % var utrygge omkring fremtiden 

• 83 % var tilfredse med relationer i nærområdet 

• 93 % var tilfredse med relationer til deres nærmeste 
 

Vurderet og vægtet på alle de opstillede parametre var beboerne i 
Alslev blandt de mest tilfredse og Alslev det mest attraktive byområde 

i Varde Kommune. 


