
Lev livet 
tæt på naturen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Når du �ytter til Aulum, vil du blive budt velkommen 

af Velkomstkomiteen. De tilbyder et besøg, hvor de 

fortæller om alle de muligheder, der �ndes i Aulum.

Du kan også kontakte tovholder for komiteen 

Louise Falk · Tlf. 26 98 08 60 · louisefalk78@gmail.com

Du er tæt på:

• Børnehaver og skoler

• Idræt og idrætsfaciliteter

• Gode indkøbsmuligheder

• Fantastisk natur
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Aulum-Haderup området ligger lige midt i smørhullet

Motorvejen mellem Herning og Holstebro er færdig, og snart kommer der en ny om-

fartsvej ved Haderup. Det gør det nemt at komme til og fra området. Aulum, som er den 

største by med 3200 indbyggere, har to skoler, �ere børnehaver og vuggestue. Også 

byerne Haderup, Hodsager og Feldborg har både skole og daginstitution.  Området har 

et meget aktivt handelsliv med både dagligvare- og specialbutikker. Om du bosætter dig 

i Aulum, Haderup, Hodsager eller Feldborg, er du tæt på land og by, og naturen er lige 

uden for døren. Kan du lide at cykle, kan du cykle til det meste, og Herning Kommune 

arbejder på at gøre forholdene bedre, så endnu �ere får lyst til at sætte sig på cyklen. 

HERNING 15 MIN.HERNING 15 MIN.

HOLSTEBRO 10 MIN.HOLSTEBRO 10 MIN.

Et fantastisk sted at bo

Familielivet, fritidslivet og ikke mindst 

foreningslivet er helt unikt.

Her er �ere end 20 foreninger med 

masser af aktiviteter. Uanset om du 

er 3, 23 eller 93 år, så er der noget for 

dig. Foreningslivet er noget helt spe-

cielt, og der �ndes ikke mange steder, 

hvor så stor en procentdel af befolk-

ningen er med i en forening. 

Gode byggegrunde

I områderne i og omkring Aulum, Hodsager, Feld-

borg og Haderup �ndes der mange naturskønne 

byggegrunde. Haderis Å og Storåen slynger sig gen-

nem landskabet, og det store skovområde Feldborg 

Skovdistrikt ligger lige uden for døren.

Så uanset om du er til natur, kultur, sport eller kirkeliv, 

så er der meget af det hele.
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