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Væksten ligger i vores natur



Jørgen Krogh, Ymer Technology
Det er spændende at være med til at tegne 

et helt nyt erhvervsområde som Erhvervspark 
Funder. Lige nu er der åbne vidder omkring os, 

men de kommende år vil flere virksomheder 
komme til, ligesom vi – etablerede virksom- 
heder – vil udvikle os. Og netop den fysiske 

plads til at udvide har været afgørende  
for vores valg af Funder.

Erhvervspark 

Funder

“

Erhvervspark Funder er placeret vest for  
Silkeborg. Området har en markant 
synlighed fra motorvejen

Selvom Erhvervspark Funder er et af Silkeborgs nye 
erhvervsområder, er interessen for området stor. 
Erhvervspark Funder er nemt at komme til. Og flere 
virksomheder indenfor engros, service og lettere 
produktion er allerede ved at etablere sig. 

Derfor skal du handle hurtigt, hvis du (også) drøm-
mer om at etablere din virksomhed på en af de 
eftertragtede grunde i Erhvervspark Funder.

Kontakt
Erhvervstaskforce  
2090 1368  
erhverv@silkeborg.dk
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Silkeborg Kommune har flere attraktive, 
byggemodnede erhvervsgrunde til  

salg i Erhvervspark Funder

Ledige grunde er markeret med stiplet grønt. 
Prisen er 120 kroner per m2 + moms.

Læs mere om lokalplanerne her:  
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/

plan/1#/lokalplanid/1103094 
 

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/
plan/1#/lokalplanid/9576798

Erhvervspark Funder
Vejen til vækst

Væksten ligger i vores natur

Kontakt
Erhvervstaskforce  
2090 1368  
erhverv@silkeborg.dk

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1103094 
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1103094 
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9576798
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9576798
mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=Silkeborg%20Vokser%20Erhvervspark%20Funder


Der sker meget i 
Silkeborg Kommune

Erhvervskonsulent 
Johanne Christensen  
Silkeborg Kommune

Direktør 
Torben Vilsgaard 
ErhvervSilkeborg

Plan- og Byggechef 
Trine Skammelsen  
Silkeborg Kommune

Sektionsleder 
Søren Overgaard 
Silkeborg Kommune

Udviklingschef 
Gregers Pilgaard  
Silkeborg Kommune

Erhvervstaskforce
Erhvervstaskforce  
2090 1368  
erhverv@silkeborg.dk
silkeborgvokser.dk
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Vil du vide mere om Silkeborg Kommune som erhvervs- og vækstkommune, eller er du  
allerede på udkig efter en byggegrund eller et lokale? Uanset hvad du har af spørgsmål,  
er du velkommen til at kontakte Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce. 

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig videre – hurtigt og professionelt!

• Silkeborg Kommune investerer massivt i infra- 
 strukturen. Blandt andet i en ny Nordskovvej  
 der forbedrer trafikken til og fra øst 

• Etableringen af Silkeborgmotorvejen har givet  
 Silkeborg Kommune et gevaldigt løft, og den  
 kobler kommunen tæt sammen med dynamikken 
 i Business Region Aarhus 

• De seneste år er virksomheder som Danfoss  
 – Redan, Sports Group Denmark og Envision  
 kommet til med nye domiciler langs Silkeborg- 
 motorvejen 

• Silkeborg Kommune oplever et regulært bygge- 
 boom. For tiden bygges der cirka 700 nye boliger 
 om året 

• Nyt torv, nye gågader og masterplanen for  
 Søfronten og havnen skal booste midtbyen og  
 bringe naturen mere i spil 

• Med byggeriet af Papirtårnet og de mange  
 boliger på Søtorvet, fortættes Silkeborg midtby 
 de kommende år 
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