
Nr. Felding – All Inclusive tæt på Holstebro.

Nr. Felding ligger i naturskønt område tæt på Holstebro (4 km til centrum)
En landsby hvor nærhed, fællesskab og udvikling er i fokus.
Nr. Felding er et dynamisk lokalsamfund med skole, daginstitution, købmand, kirke idrætscenter, to 
store rideskoler og et aktivt foreningsliv som afholder en bred række af arrangementer i byen som 
fastelavn, Sct. Hans, byfest plus meget mere.

I Nr. Felding er der rum til alle aldersgrupper og samarbejdet mellem foreninger, 
Institutioner og erhvervsliv vægtes højt.
Begrebet ”forenings-SFH” kommer fra Nr. Felding, hvor skolen og foreningerne i byen som noget 
særligt er gået sammen om at udbyde fritidsaktiviteter og sport til børnene i 0-4 klasse i SFH tiden.
Idræts foreningen har desuden et stærkt samarbejde med de omkringliggende byer.

Idrætscenter Syd ligger i Nr. Felding og ved hjælp af lokale kræfter er den nært forestående større 
ombygning og udbygning af centret i fuld gang. Efter ombygningen vil centeret kunne rumme 
endnu flere faciliteter samt være et naturligt samlingssted for borgerne i Nr. Felding.

Som kommende borger, kommer man til at bo og være en del af et fantastisk 
Lokalsamfund hvor nærhed, tryghed og udvikling er i fokus og hvor man vil hinanden.
Det er den perfekte kombination af landsbyliv og kort vej til byen.
Med den nye motorvej ligger Herning kun 20 min. væk og Århus en time. 



Hvorfor
• Realistiske Huspriser (attraktive byggegrunde)

• Ro, tryghed og nærvær og naturen lige uden for døren.

• Mindre skoleklasser med plads til alle.

• God cykelforbindelser

• Tæt på natur, Præstbjerg naturcenter, hundeskov, Ølgryde shelter, 

vandreruter f.eks. Felding bæk ruten, Munkbro fiske sø, Boutrup sø, mm.

• Dagligvare butik med posthus.

• Foreningsliv, Stor udvidelse af vores idrætscenter

• Velfungerende børnehave med udegruppe.

• 5 km el 7 min til centrum af Holstebro.

• Infrastruktur i Nr. Felding passer til en udstykning af denne størrelse ( plads 

i børnehave, skole og Idrætscentret)

• Kloak, EL, vand, varme og fibernet ligger tæt på hvor de nye grunde skal 

etableres.

• Se foto nederst i denne præsentation. 



Store parcelhuse grunde 1000 til 1300 kvm. Som ikke findes mange steder i kommunen.





Tilsagn/interesse og aftaler for byggegrunde

• Vi har tilsagn fra lodsejere hvor grundene skal ligge.

• Stor interesse fra byggefirma til de 2 stor parceller

• Kontakt med boligselskaber.

• Stor interesse fra HusCompagniet.

• Møde med Søren Hemdorff - planchef - Holstebro Kommune

HusCompagniet – en stærk historie

Historien om HusCompagniet er stærkere end de fleste. Så stærk, at I ikke behøver frygte om 

vi nu også er her i morgen. Den 1. september 2010 blev de to store typehusfirmaer, interbyg 

og FM- Søkjær, slået sammen under ét navn; HusCompagniet. Tilsammen har vi været her i 

40 år, bygget mere end 17.000 huse og kan præstere en så stærk likviditet, at vi hvert år 

opfører ca. 1350 huse uden at tage os betalt før, at køber får nøglen overdraget.

Læg dertil, at HusCompagniet er ejet af nordens største kapitalfond, EQT, der har mere end 

20 års erfaring. Bag EQT står en lang række danske pensionsselskaber og virksomheder. Du 

kan læse mere om EQT på



HusCompagniet ønsker at udvide i Holstebro kommune 



Husforslag storparcel 

forberedt til

overetage på 60 kvm 

til en pris på ca.100.000 kr.

Egen rum indretning uden 

ekstra pris så 140 kvm. til

en god pris.



Dobbelthus forslag.

Til dem der ikke ønsker stor

Have. Bolig på ca.120 kvm



Afstande:

• Militær 4,2 km. Militæret får flere arbejdspladser. 

• 5 km el 7 min til centrum af Holstebro. 

• Herning 20 min. Ikast 30 min. 

• Motorvejen 8 min.

• Gødstrup sygehus 22 min.

• Hundeskov 5 min.

• Præstbjerg Plantage 10 min.

• Vesterhavet 30 min.

• Videbæk 20 min. Arla udvider meget i Videbæk.





Felding bæk stien

Ny ide til en god gå tur. Efter at Felding 

Bæk i mange år har været en lige og ret 

kedelig kanal, er der nu skabt slyngninger 

på bækken. De nye sving og dybe høller 

med fine vandplanter, grus og stenbund 

ses bedst hvor Sørvadvej og Nr. Felding 

Kirkevej krydser vandløbet.

Læs mere på

nrfelding.dk

Klik på Natur/Historie



Ølgryde shelter og hundeskov

Ølgryde shelter: Nyt der er kommet helt nye shelter

I den vestligste del af Ølgryde Plantage – lidt nord for Ølgrydevej – ligger plantagens 

Shelterplads.

Her er soveplads til 7-9 personer, nu flere .

At kalde placeringen for malerisk vil være en underdrivelse. Sheltret er bygget i svære 

træbjælker med udsigt over en lille sø, hvor fuglene jager insekter, og råvildtet slukker 

tørsten.

Ved Sheltret er grill/bålplads samt borde og bænke. Bag Sheltret ligger pladsens 

brændestabel – det er gratis at bruge brændet. Du skal bare selv kløve det. Mange brugere 

af Sheltret efterlader brænde til de næste gæster.

Sheltret ligger på en lille bakke, som kan være svær at forcere i en kørestol. Toilettet er et 

skovtoilet, der ikke er handicapvenligt. Læs mere om booking af shelter på udinaturen.dk

Vil du hellere sove under teltdug, fortvivl ej. Der er fri teltning i hele Ølgryde Plantage.


