
NYHED // BYG NYT I NATURSKØNNE KOLDING

MILTON HUSE UDBYDER 10 ATTRAKTIVE 
BYGGEGRUNDE TIL SALG, OG BYGGER DIN 
DRØM AF ET HUS PÅ DEN GRUND, DU VÆLGER. 

Fakta
• Lokation: Vonsild

• Naturskønt område

• Tæt på indkøb, folkeskole, børnehave

• Udstykningen ligger 4 km syd for 
Kolding centrum 
 
 
Hør mere om grundkøb og byggepligt 
med Milton Huse. Vi bygger person-
lige hus med omhu, og ikke to huse 
er ens. 
 
Men vent ikke for længe, da grunde-
ne sælges efter princippet først  
til mølle. 
 
 
*) Herudover betales tilslutningsafgifter til 
forsyningsselskaberne estimeret til ca. kr. 
135.000,- inkl. moms.

776 - 956 m2 2022

Grundpriser fra

895.000,- *)
Betal først hus og grund  
ved overtagelse
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Kontakt din byggerådgiver hos Milton Huse Kolding, Sdr. Ringvej 42, 6000 Kolding



I Vonsild er der et givende fællesskab og 
den landsbystemning, som mange nybyg-
gere drømmer om, at se deres børn vokse 
op i. Infrastrukturen er i top. Har du job i 
fx Vejle, Fredericia eller Haderslev er du 
på arbejde via E45 i løbet af en god halv 
times tid. Det betragtes af de fleste børne-
familier som et stort plus, og en garanti for 
at logistikken går op i en travl hverdag. Vil 
du gerne bo tæt på byen, midt i naturen 
og med let adgang til E45 er grundene i 
Hørvænget måske det, du søger.

 
Størrelse og priser 
Milton Huse har i alt 10 byggegrunde til 
salg i den bedste og yderste del af den 
samlede udstykning. Grundene er udstykket 
i regulære størrelser fra 776 m2 til 956 
m2. Med en mulig bebyggelsesprocent på 
30%, giver det rum og plads til opførelse 
af store familievillaer på op til ca.  
250 m2.  

Grundpriserne starter fra kr. 895.000,- * 

*Herudover betales der tilslutningsafgifter til forsy-
ningsselskaberne ca. kr. 135.000,- incl. moms.

HØRVÆNGET, VONSILD
6000 KOLDING

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

Byg et personligt Milton hus 
Nu udbyder Milton Huse 10 attraktive 
grunde til salg i naturskønne Kolding. Der 
er byggepligt med Milton Huse, og derfor 
mange muligheder for at bygge præcist 
det hus, du drømmer om. Med en Milton 
Huse byggerådgiver ved din side, vil du 
opleve, at der bliver lyttet til dine ønsker, 
og du er midt i dialogen, når tegnestuen 
sætter stregerne til en planløsning og et 
arkitektonisk udtryk, som matcher dine 
drømme. Hos Milton Huse går vi ikke med 
en bestemt ”type”, men sætter i stedet en 
ære i at tegne og bygge personlige huse 
med omhu. Ikke to huse er ens. 

 
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Udstykningen på Hørvænget i Vonsild er 
skønt beliggende kun 4 km syd for Kolding 
centrum. I gåafstand er der nem adgang 
til både indkøb, folkeskole, børnehave, 
grønne områder og et aktivt forenings- og 
idrætsliv for både børn og voksne. 

Betal først ved indflytning 
Når du bygger med Milton Huse, står vi 
som byggefirma for finansieringen af både 
byggegrund og hus indtil overdragelse af 
nøglerne til dit nybyggede hus. 

Alle byggegrundene har fået foretaget  
en jordbundsundersøgelse. 
 
Køb af byggegrund  
Du er meget velkommen til at kontakte den 
lokale byggerådgiver hos Milton Huse 
på tlf. 7562 4300, for at købe eller høre 
mere om byggegrundene. Vi mødes også 
gerne med dig på adressen. Men vent 
ikke for længe, da grundene sælges efter 
princippet først til mølle. 


