Friheden Gruppen A/S
Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre
Tlf.: 36 72 99 10
www.frihedengruppen.dk, info@frihedengruppen.dk

LEJEOPSTILLING
Kontor / showroom
Smedeland 36

2600 Glostrup

Årlig leje

1.192.050 kr.
Nyhed

Domicil-ejendom i 2 etager med delvis kælder.
Kan opdeles enten etagevis eller i 2-4 separate lejemål

Friheden Gruppen A/S

Sagsnr. SME-ZEAL

BESKRIVELSE OG BILLEDER

God beliggenhed tæt på Ring 3, den kommende letbane samt motorvejsnettet
Ejendommen er beliggende i et velfungerende og fuldt udbygget erhvervskvarter med gode trafikale forbindelser og har gennem de sidste par år gennemgået en omfattende renovering, og fremstår i dag tidssvarende og
funktionel.
Størstedelen af matriklen, der består af flere separate bygninger, er i dag udlejet til store og mellemstore erhvervsvirksomheder.
Nærværende lejemål ligger i en selvstændig domicil-ejendom med front mod Smedeland og består af 1.431 m2
kontorlokaler i 2 etager med delvis kælder på 297 m2.
Ejendommen er indrettet med spændende lyst og imødekommende indgangsparti i midten af bygningen med
stort receptionsområde. Fra receptionen er der en flot svungen trappe til 1. sal, hvor man kommer direkte op i
et loungeområde. På begge etager er cellekontorer i flere varierende størrelser, toiletkerner garderoberum,
arkiv/teknikrum samt mødelokaler. Der henvises til tegningsmaterialet.
Der er elevator til alle 3 etager.
Gulvene er belagt med hhv trægulve, klinker og tæpper. Lofterne er hvide med belysningskilder. Lejer kan disponere over reklameflagstænger foran ejendommen.
Lejemålet kan opdeles etagevis eller i 4 separate lejemål. Priseksempel:



hele 1. sal - 767 m2, kr. 613.600 i årlig leje excl. drifts- og forbrugsudgifter eller
stuen, th. – 325 m2, kr. 260.000 i årlig leje excl. drifts- og forbrugsudgifter

Lokalerne overdrages nyistandsatte og ifølge nærmere aftale.
Der kan anvises højloftet lagerlejemål på små 900 m2 med 130 m2 kontor i bygningen bag ved.
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FAKTA
Lejemålet
Matr. nr.

Areal

6 g Herstedøster By, Herstedøster
Areal i alt ifølge Kommunale oplysninger

20.911 m2

6k, 5l, Herstedøster By, Herstedøster
Anvendelse
Lejemålstype
Mulig anvendelse

Kontor, showroom
Kontor, forretningsvirksomhed

Lokalerne kan bl.a. anvendes til kontor / showroom og i øvrigt i henhold til kommune- og byplanvedtægter.
Kommune
Region

Albertslund
Region Hovedstaden

Zonestatus
Vejforhold

Byzone
Offentlig

Arealer m.m.
Bebygget areal
Ledigt etageareal nærværende lejeopstilling
Grundareal
Byggeri opført / ombygget

7.368 m2
1.728 m2
20.911 m2
1965 / 2014

Lejemålets arealer, specifikationer
Anvendelse

Areal

Leje pr. m2

Kontor/showroom stueetage

664 m2

750 kr.

Kontor/showroom 1. sal

767 m2

750 kr.

Underetage

297 m2

400 kr.

Parkeringsforhold
Parkeringspladser

Ja

Der forefindes egen kundeparkering umiddelbart foran lejemålet samt større, befæstet gratis parkeringsareal bag ved ejendommen.
Trafikale forbindelser
Der er fra ejendommen gode forbindelser til motorvejsnettet, samt busforbindelse til nærliggende S-stationer. Den planlagte letbane langs Ring 3 vil få stoppested i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Installationer m.m.
Varme
Elevator

Fjernvarme
Personelevator til alle etager

Energimærke
Ejendommens bygninger er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Energimærke
Lejemålet / ejendommen
Øvrige bemærkninger
Energimærkningsnummer 311007226. Kan rekvireres ved henvendelse til ejendomsmægleren.

Forsikring
Udlejer tegner og opretholder alm. bygnings- og brandforsikring.
Det påhviler lejer ved egen foranstaltning at tegne forsikringer vedr. lejers risiko, herunder for evt. driftstab, varelagre
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m.m. samt at tegne forsikring for glas- og kumme.

ØKONOMI
Leje
Årlig leje
Depositum

Beløb i kr.

gns. pr. m2

1.192.050

689,84

596.025

Bemærkninger
Depositum

Svarende til 6 måneders leje

Moms
Lejemålet er frivilligt momsregistreret

Ja
Samtlige beløb er anført ekskl. moms.
Leje og øvrige udgifter som opkræves af udlejer forfalder kvartalsvis
forud til betaling.

Driftsudgifter årligt
Beløb i kr.

pr. m2

143.450

83

Beløb i kr.

pr. m2

182.275

105

Fællesudgifter
Bemærkninger
Ud over lejen betales en andel af ejendommens driftsudgifter samt eget forbrug af el og varme.

Forbrugsudgifter
Varmeudgift á conto
Vandudgift á conto
Forbrugsudgifter årligt

14.477

8

196.752

114

LEJEVILKÅR
Lejestart
Lejestart / overtagelse

01.10..2019

Opsigelsesvarsler
Opsigelsesvarsel udlejer
Opsigelsesvarsel lejer
Uopsigelighed udlejer
Uopsigelighed lejer

6 mdr.
6 mdr.
Aftales nærmere
Aftales nærmere, dog min. 2 år

Afståelse / fremleje
Afståelsesret
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Nej
Nej
Nej

Lejeregulering
Regulering af leje
Regulering stigning i skatter og afgifter
Regulering stigning i forsikringspræmie
Regulering depositum
P-plads - regulering leje og depositum

Hver den 1. januar reguleres lejen med 100 % stigningen i nettoprisindekset, dog min.3 %.
Ja
Ja
Ja
Nej

Vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse
Udvendig renholdelse
Vintervedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse
Renovation - forpligtelse / betaling

Udlejer
Via driftsudgifter
Via driftsudgifter
Lejer
Lejer

Øvrige bemærkninger
Udvendig renholdelse, vintervedligeholdelse/snerydning, græsslåning m.m. udføres ved udlejers foranstaltning og udgiften
medtages via ejendomsregnskabet.

Bilag
Billed- og tegningsmateriale

OFFENTLIGE FORHOLD / PLANFORHOLD
Lokalplan / kommuneplan
BPU Hersted Industripark / E01 / Byplanvedtægt nr. 5

Plan- / offentlige forhold
Kommuneplan og lokalplan.
Jf. Kommuneplan, rammebestemmelse E 01 fastlægges området anvendelse til let industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, butikker med særligt pladskrævende varer, kulturelle institutioner.
Som generelle anvendelsesbestemmelser for området fastlægges erhvervsområdet til kontor- og serviceerhverv, lettere
produktion, værksted og lager. Specialarbejderskole, beskyttet værksted og lignende offentlige formål. Videregående uddannelsesinstitution. Engrossalg som naturligt finder plads i
industriområder. Butikker med særligt pladskrævende varer med en ramme for nybyggeri og omdannelse på 6.000 m2.
Indendørs kulturelle og fritidsmæssige formål.
Jf. byplanvedtægt nr. 5 må området kun anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed, oplag samt forretningsvirksomhed,
der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads i industriområder.
I områderne må ikke indrettes eller drives detailudsalg.
Ingen virksomhed må indrettes eller drives således, at den efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for andre virksomheder eller for de tilgrænsende kvarterer udover, hvad der må skønnes en rimelig følge af naboskabet.
Glostrup og Albertslund Kommune er en del af Hovedstadens Letbanesamarbejde, og den kommende letbane kommer til at
strække sig over 28 km og får 29 stationer mellem Lyngby og Ishøj med flere stop ved Ring 3/Hersted Industripark. Det har
stor betydning for udviklingen af en række områder langs letbanen, og du kan læse mere om planerne på
www.dinletbane.dk.
Glostrup Station
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Letbanen forventes at køre nord for jernbanen ved Glostrup Station og møde Banegårdspladsen for at sikre de bedste omstigningsmuligheder mellem letbane, S-tog og busser.
På sigt forventes regionaltog igen at standse på Glostrup Station, og dermed kan Glostrup Station blive Sjællands 5. største.
Derfor har Glostrup Kommune fokus på udvikling af området omkring Glostrup Station, både nord og syd for jernbanen.
Områdets anvendelse skal modsvare den gode betjening med kollektiv trafik, og derfor vil der blive arbejdet på at tiltrække
flere arbejdspladser til området.

Områdebetegnelser
Erhvervsområde

Skiltning
Jf. udlejers anvisning og off. myndighed

KONTAKTINFORMATION
Friheden Gruppen A/S
Slotsherrensvej 215
2610 Rødovre
Tlf.: 36 72 99 10
www.frihedengruppen.dk
info@frihedengruppen.dk

22. maj 2019

Side 8 af 12

Friheden Gruppen A/S

Sagsnr. SME-ZEAL

TEGNINGER OG KORT
Tegning stueetage

Tegning 1. sal

22. maj 2019

Side 9 af 12

Friheden Gruppen A/S

Sagsnr. SME-ZEAL

Tegning underetage

Kort
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Planlagte stationer for den kommende letbane (2016)
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Stationer kommende letbane opdateret 2017
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