
Salgspris, incl. grund  

4.698.000,-
Betal først ved overtagelse

MILTON INSPIRATIONSHUS 
AKSEL ANDERSENS VEJ 17, 9380 VESTBJERG
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Teknik
Fjernvarme

GARAGE

11.0m²
BRYGGERS

6.3m²
ENTRE

9.4m²
KONTOR

12.6m²
VÆRELSE

4.3m²
BAD 2

2.3m²
GANG

12.4m²
VÆRELSE

12.6m²
SOVEVÆRELSE

6.1m²
WALK-IN

8.1m²
BAD 1

27.0m²
STUE

OVERDÆKKET
TERRASSE

36.6m²
KØKKEN/ALRUM

 177 m2 2022 4 Sadeltag 55 m2 Nej BR18

Fakta
• Vinkelhus på 177 m²

• 55 m² stor integreret garage med isoleret.

• Blødstrøgne mursten fra Strøjer Tegl - B430 
Bison

• Skråloft i køkken/alrum med troldtekt.

• Gode børneværelser masser af plads.

• Rationel Aura Plus 3 lags træ/alu vinduer

• Akustik Designkork gulve

Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Aalborg, Stenbukken 4, 9200 Aalborg SV

Søren Keller
Regionschef 
Nord-/Vestjylland
26 79 90 43
sok@miltonhuse.dk

Kenneth Søndergaard
Salgsleder
Aalborg
Tlf. 92 82 37 71
khs@miltonhuse.dk

Mikkel Kjærulff
Byggerådgiver
Aalborg
43 14 06 46
mik@miltonhuse.dk

Henrik Fuglsang
Byggerådgiver
Aalborg
Tlf. 92 15 24 94
hfu@miltonhuse.dk



Huset set udefra

Huset er et flot og funktionelt vinkel-
hus på 177 m² opført i flotte mursten 
fra Strøjer Tegl med sorte betontag-
sten og saddeltag uden udhæng.  
Vinduerne er af mærket Rationel Aura 
Plus, 3-lags træ/alu, sorte udvendigt 
og hvide indvendigt. Huset har en 
55 m2 stor integreret dobbelt gara-
ge, med gulvvarme.

Grunden er på hele 737 m² med en 
dejlig nem og overskuelig have.

Husets gulve og lofter

Fra husets dobbelt garage kan du 
gå tørskoet ind i et stort og rummeligt 
bryggers. Fra bryggers er der ad-
gang til husets brede entre. Køkken/
alrum er stort og lyst, med skrå lofter 
og ovenlysvindue, så der er plads til 
hygge for hele familien. Fra køkken/
alrummet er der adgang til en dejlig 
lys stue, hvor der er udgang til en stor 
overdækket sydvestvendt terrasse. 
Husets børneafdeling består af 2 
store værelser, et funktionelt kontor og 
et lækkert veludnyttet badeværelse 
med bruseniche. Forældreafdelingen 
består af et soveværelse med walk-in-
closet og eget badeværelse.

AKSEL ANDERSENS VEJ 17, 
9380 VESTBJERG

Inspiration?
Tjek     facebook.com/miltonhuse     instagram.com/miltonhuse     miltonhuse.dk  
eller ring til os på tlf. 7562 4300.

Få gardiner eller persienner medfinansieret i dit huskøb
Nu kan du få medfinansieret gardiner og persienner, som en del af dit huskøb hos Milton Huse. Prisen er integre-
ret i den samlede byggepris, som et tilbud. Gardinfabrikken kan stå for montering, inden flyttebilen ankommer.
Det giver mulighed for, at du, som ny husejer, kan fokusere på at sætte møblerne på plads og nyde familiens nye 
hjem.
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