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Milton Huse køber nyt stort jordlod og udbyder  

23 byggegrunde til salg i attraktive Silkeborg 

 

Hos Milton Huse glæder man sig over at kunne give kommende nybyggere, en ny spændende mulighed for 

at købe jord i det nordlige Silkeborg. Området, som Milton Huse udbyder til salg, ligger i den nye bydel på 
kanten af Gødvad, som går under navnet Eriksborg.  

Den lokale afdelingschef, Bjarne Kristensen fra Milton Huse fortæller ”Den gode beliggenhed ned til slugten 
giver mulighed for at bo med udsigt i et naturskønt område, præcis som mange drømmer om herude”.  

Vækst og udvikling  

Byggefirmaet Milton Huse oplever generelt stor vækst og stigende efterspørgsel på at tegne og bygge nyt 

hus. ”Men før kunderne kan bygge, skal de selvfølgelig have et godt stykke jord at bygge på, og her oplever 

vi, at mange efterspørger grunde med direkte adgang til naturen, præcis som vi kan tilbyde i det nye 
Eriksborg”, fortæller afdelingschefen.  

Ifølge boligsiden.dk blev der solgt 204 helårsgrunde i Silkeborg i 2020, hvilket er en kraftig stigning fra 137 

solgte helårsgrunde året før i 2019. Det er en større vækst end gennemsnittet på landsplan ifølge tallene fra 
boligsiden.dk.  

Grundene forventes revet væk 

”Hos Milton Huse tænker vi, at de 23 grunde i størrelser fra 700 kvm til 1100 kvm bliver revet væk, da 

beliggenheden både appellerer til de unge børnefamilier, men også seniorer, der prioriterer at bygge nyt og 

vedligeholdelsesfrit, så tiden ikke skal bruges på at holde hus i en periode af livet, hvor der igen er luft og 

tid til at rejse – om Corona vil”, lyder det fra Bjarne, der tilføjer, at ved grundkøb er der byggepligt med 

Milton Huse. 

 

Ifølge kommunens strukturplan for området skal der bliver plads til ca. 3.800 nye boliger i Eriksborg, og 

pejlemærkerne for tilrettelæggelsen er bl.a. naturen som drivkraft, vækst og udvikling. Pejlemærker som 

selvfølgelig er i tråd med de overordnede ambitioner for Silkeborg, der bl.a. ønsker at være kendt som hele 
Danmarks Outdoor Hovedstad.   

Oplev Eriksborg ved selvsyn 

For læsere, der er interesseret i at høre nærmere, foreslår Milton Huse følgende.  

”Det bedste er at mødes med en byggerådgiver fra Milton Huse ude på byggegrunden. Her kan kommende 

nybyggere nemt orientere sig via en grundoversigt, og bevæge sig rundt på grundene inden, de beslutter 
sig”, slutter Bjarne Kristensen, fra Milton Huse i Viborg. 
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