
 

Vidste du, at man får meget mere for de samme penge i 6920 Videbæk? 

 
at den gennemsnitlige pris for en bolig pr. m² er væsentligt billigere i Videbæk sammenlignet med 

Herning og Holstebro?1 Se her: 

By Pris pr. m² 

Videbæk   6.393 kr. 

Herning 10.781 kr. 

Holstebro 10.746 kr. 

 

at der på de fleste daginstitutioner er flere tusinde kroner at spare om året sammenlignet med Holstebro 

kommune? Se her: 

Institution2 Ringkøbing/Skjern Holstebro Herning 

Dagpleje 25.399 kr./år  
  2.117 kr./mdr .  

27.412 kr./år 
  2.284 kr./mdr. 

24.838 kr./år 
  2.070 kr./mdr. 

Vuggestue 37.664 kr./år 
  3.139 kr./mdr. 

33.022 kr./år 
  2.752 kr./mdr. 

30.195 kr./år 
  2.516 kr./mdr. 

Børnehave 19.140 kr./år 
  1.595 kr./mdr. 

18.084 kr./år 
  1.507 kr./mdr. 

16.753 kr./år 
  1.396 kr./mdr. 

SFO 14.080 kr./år 
  1.173 kr./mdr. 

22.803 kr./år 
  1.900 kr./mdr. 

13.442 kr./år 
  1.120 kr./mdr. 

Klub   7.425 kr./år 
     619 kr./mdr. 

18.568 kr./år 
  1.547 kr./mdr. 

  9.328 kr./år 
     777 kr./mdr. 

 

at der er gode transportmuligheder til billige priser, der helt overflødiggør spekulationer om 

nødvendigheden af en ekstra bil, hvis du rejser til hovedbyer.3 

Fra Videbæk til Skjern kan man rejse med bus på arbejde og hjem igen en hel måned for 590 kr. Det vil sige 

ca. 27 kr. pr. dag! 

Fra Videbæk til Holstebro kan man rejse med bus på arbejde og hjem igen en hel måned for 870 kr. Det vil 

sige ca. 40 kr. pr. dag!  

Fra Videbæk til Herning kan man rejse med bus på arbejde og hjem igen en hel måned for 590 kr. Det vil 

sige ca. 27 kr. pr. dag! 

Fra Videbæk til Ringkøbing kan man rejse med bus på arbejde og hjem igen en hel måned for 870 kr. Det vil 

sige ca. 40 kr. pr. dag! 

Herudover tilbyder Videbæk et godt foreningsliv, hal, svømmehal, ny skole, ny SFO, pasningsgaranti, 

gode muligheder for indkøb af dagligvarer, små nicheforretninger, kunstpavillon og meget andet. 

 

                                                           
1
 Boliga (Alle gennemsnitspriser på solgte ejendomme i perioden januar til juni 2014 i postnumrene 6920, 7400 og 7500) 

2
 www.dst.dk 

3
 www.rejseplan.dk 


