
Landsbystrategi 2022 

Naur, Sir, Krunderup og Alstrup  
 

 

Vi vil være et handlekraftigt, trygt og sammentømret 
område på tværs af Naur, Sir, Krunderup og Alstrup. 

 

 

  



Vores lokalområde 

Vores lokalområde er først og fremmest kendetegnet ved alle de ildsjæle og alt det engagement, der er. 
Der sker virkelig noget, og folk kommer af huse, når arrangementer løber af stablen, store som små. Der 
bliver lyttet til ønsker fra beboerne, hvilket i den grad har vist sig som vejen frem. 

Det er bestemt ikke alle forundt at have folk, som lige får en gratis og årligt tilbagevendende musikfestival 
(Udkantsrock) stablet på benene, en pump track-bane etableret og så lige et Outdoor forsamlingshus blot 
for at nævne et par eksempler. Her i området bliver tingene til noget, og sådan har det været rigtig længe. 

Vi har selv formået at rejse penge til hallen, og det var også en gruppe af borgere, som fik børnehaven op at 
stå, da der blev behov for den i sammenhæng med skolen. Intet er kommet af sig selv, og det viser bare, at 
vi har været, er og ikke mindst vil være kendetegnet som et handlekraftigt område. Og så har vi ikke engang 
fået nævnt, at vi lige oppe i skoven, som er et fyrtårn for os, også har et af landets bedste MTB-spor. 

Vi skal blive endnu bedre til at hylde og værdsætte de ildsjæle, vi har. Vi skal sikre, at det arbejde, de alle 
udfører, bliver videreformidlet og nytænkt, så det også fremover bliver ført videre af flere. 

Som Holstebro Kommunes befolkningsprognose viser, er Naur/Sir/Krunderup/Alstrup et område, hvor flere 
og flere børn kommer til verden. Det vil derfor måske være oplagt med en stork ved indgangen til byen for 
endnu tydeligere at kunne illustrere, at her sker altså noget, om man så kan sige. 

Grundlæggende er vi et landsbyområde, som står og holder sammen, men hvor der også er plads til 
forskellighed. Du kan vælge det helt lille landsbysamfund, det lidt større med skole og hal eller det helt nye. 
Alt sammen ganske tæt på kommunens hovedby, Holstebro, og de muligheder, den nu giver. 

 

  



Vores sted  

Lokalområdet består af i alt fire byer. Naur og Sir er to mindre landsbyer, som ligger i henholdsvis vest- og 
østdelen af området. Midt imellem dem er Krunderup, hvor beboerne har skole, skov samt hal lige i 
baghaven. Syd for Krunderup ligger Alstrup, et spritnyt boligområde, hvor husene lige nu skyder op omkring 
en nyanlagt sø. 

Cirka 1100 indbyggere er aktuelt at finde i Naur/Sir/Krunderup/Alstrup-området, hvis man kigger på 
skoledistriktet. Dette tal vil blot stige ifølge Holstebro Kommunes befolkningsprognose, som rækker til og 
med 2034, hvor området er beregnet til at ville have 1613 indbyggere. En stigning, som er til at tage at føle 
på og arbejde videre med.    

 

 

 

 



Analyse og indsatsområder 

Nøgleordet for os er tryghed. Et begreb, som gennemsyrer Naur, Sir, Krunderup og Alstrup, og som gør 
området til et fantastisk sted at bo, leve og udvikle sig.  

Vi har valgt at fokusere på tre hovedindsatsområder og to sekundære indsatsområder, som skal være 
retningsgivende for de projekter og indsatser, vi vil lægge energi i de kommende år: 

 
1. Trygt børneliv fra vugge til teenager – vi har et unikt skole- og børnehavetilbud i Naur-Sir Skole og 

Børnehus. Det skal udbygges og tilføres en vuggestue. For at skabe helhed for både børn og 
forældre er dette sammen med et velfungerende dagplejetilbud et afgørende skridt, som på sigt 
kan udvides med en overbygning til skolen.  
 
Et skole- og dagtilbud er essentielt for et område som vores, herunder udviklingen af det nye 
boligområde i Alstrup. Samtidig kan det fungere som det lille, trygge alternativ for beboere i 
Holstebro by. I alt dette ligger også, at de fysiske rammer skal optimeres og bringes på højde med 
standarden på byskolerne. 
 
Projekter:  
 

 Optimering af de fysiske rammer for børnehave/skole 
 Tilføre vuggestue til det samlede tilbud 
 Udvikling af nyetableret ungdomsklub 
 Udbygge skole samt dagtilbud med flere elever/børn 
 På sigt en overbygning til skolen 

 
 

2. Aktivt fritidsliv i naturen – vi har et blomstrende foreningsliv i et naturskønt område, hvor både 
kulturelle og sportslige aktiviteter finder sted lige under trækronerne. Aktuelt er det helt store 
projekt videreudviklingen af Sir Lyngbjerg Centret, vores hal, hvor første etape er et Outdoor 
forsamlingshus. Dette er dog blot begyndelsen. 
 
I de næste etaper af det projekt ligger også nybyggeri af en multisal, omklædningsrum, et 
industrikøkken samt et torv, der skal være hjertet i det nye center og binde det nye sammen med 
den allerede etablerede hal med videre. Formålet er at samle og øge aktiviteten med nye og bedre 
faciliteter. 
 
Kulturlivet, det sportslige samt de sociale tiltag smelter sammen på én platform i denne 
videreudvikling af Sir Lyngbjerg Centret, som også vil inkludere den nuværende sognegård samt 
både skole og børnehave, der allerede bruger naturen og hallen og de faciliteter, der er i 
forbindelse med begge.  
 
Centrum for friluftsscenen i skoven, sommerens store strandhåndboldturnering og den 
nærliggende ridebane med mere bliver dette nye multicenter. Vi er et levende lokalmiljø, som vil 
med ind i fremtiden, og derfor drømmer vi da også om en padelbane til lige at fuldende det hele.  
 



Projekter: 
 

 Outdoor forsamlingshus  
 Nybyggeri af en multisal, omklædningsrum, et industrikøkken samt et torv. 

 
 

3. Trafiksikkert for alle – vi bor generelt i et roligt område, men der er udfordringer, når børnene skal 
fra enten Naur eller Sir og til skolen i Krunderup. Der kører biler, som har for meget fart på, ad 
Sirvej, og der er brug for en anden løsning i krydset Vilhelmsborgvej/Sirvej/Naurvej.  
 
Vi skal – også rent trafikmæssigt – være et trygt sted at slå sig ned som familie, så krydset ved 
Vilhelmsborgvej skal laves til en sikker skolevej for børnene, der kommer til og fra Naur. Hvad der 
helt konkret skal til, må undersøges nærmere af kyndige folk på området. 
 
Hertil kommer ønsket om en sikker cykelvej fra Sir-området til skolen i Krunderup samt en sikker 
overgang for de unge, når de via Støvlvej skal passere Nordre Ringvej ind mod Holstebro til 
uddannelse og/eller fritidsaktiviteter. 
 
Hvad angår offentlig transport ville både unge og ældre have gavn af, at Naur, Sir, Krunderup og 
Alstrup blev koblet på bybusnettet.  
 
Projekter:  

 Ny løsning i krydset Vilhelmsborgvej/Sirvej/Naurvej 
 Sikker cykelvej fra Sir-området til skolen i Krunderup, herunder hastighedsdæmpende 

foranstaltninger ved Sir by  
 Sikker overgang for de unge, når de via Støvlvej skal passere Nordre Ringvej 
 Kobles på bybusnettet.  

 

 

4. Handlemuligheder – i forbindelse med udbygningen af Sir Lyngbjerg Centret vil det være oplagt at 
se på, om der kan oprettes en form for indkøbsmulighed. Kan der måske handles kioskvarer, 
bestilles varer hjem til afhentning om fredagen, hvilket så kan udvides med indkøb af fredagsslik og 
måske aftensmaden to go samt rundstykker og to liter mælk lørdag og søndag morgen? 
 
Mulighederne er mange og værd at se på, for maden kunne jo også indtages i centeret i fællesskab 
med andre, hvorefter børnene så kunne lege, mens de voksne spiser færdig og får snakket lidt 
sammen. Et café lignende område med lidt legeland til børnene. Hvem ved? 
 

Projekter:  

- Undersøg behov for handlemulighed/café i Sir Lyngbjerg Centret  
 

 

 



5. Boformer – lejeboliger i form af rækkehuse. Dette kunne være en mulighed for nogle, som måske 
gerne vil i noget mindre, men også stadig gerne vil blive i området. 
 
Projekter:  

- Afdække efterspørgslen på nye boliger og finansieringsmuligheder. 
 

SWOT-analyser (fra stormødet 23. maj 2022) 
 
Styrker: God skole, naturen tæt på byen, herunder plantagerne, gåture på de små veje, trygheden ved at bo i et 
lokalsamfund, der er ikke meget trafik omkring skolen, at området ikke er længere fra Holstebro, idrætslivet både 
inde og ude, nyt Outdoor forsamlingshus, vores ildsjæle, motorvejen tæt på, kirken skaber sammenhæng, 
sammenholdet, mange er engageret i foreningslivet, folk flytter til, en lille skole og børnehave samt dagpleje. 
 
Svagheder: Offentlig transport, trafiksikkerhed (Vilhelmsborgvej), integration af tilflyttere, manglende integration 
af Alstrup, for meget Tordenskjolds soldater i foreningsarbejdet, interne interessekonflikter, navngivning af 
området, så vi får skabt en fællesskabsfølelse. 
 
Muligheder: Udvikling mod Naur-Sir Lyngbjerg-centret 2.0, cykelsti til Naur og Sir, gøre vores lille, trygge samfund 
mere synligt over for omverdenen/mulige tilflyttere fra Holstebro, bybus, lejeboliger, skovlegeplads, historie (Kim 
Bach), overbygning på skolen/en ny skole ved hallen, bæredygtig skole, ny hal til styrkelse af idrætslivet, købmand, 
mindre erhvervspladser, flere byggegrunde, satse på børnefamilierne, vuggestue, sammenhold mellem 
aldersgrupper. 
 
Trusler: Skole, børnehave og dagpleje kan ikke følge med, Vestbyens Friskole, Nr. Boulevardskolen, ekstra trafik på 
Vilhelmsborgvej på grund af motorvejen/ringvejen, Idrætscenter Vest, trafikken (det er utrygt at sende børn af sted 
på cykel på de små landeveje). 

 

 

 

 
 


