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KONTOR 258 m²
VANDTÅRNSVEJ 62A 1 SAL 

2860 SØBORG
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ATTRAKTIV PLACERING
[Suveræn tilkørsel, synlighed og parkeringsforhold]

258 m² lokale beliggende på 1. sal – Vandtårnsvej 62A, Søborg 

Til lejemålet hører 2 p-pladser. Det er muligt at leje ekstra pladser.

Der er p-kælder i 2 plan under hele ejendommen, samt gratis 

kundeparkering i terræn.

OfficePark Søborg er placeret på Vantårnsvej ved siden af det gamle 

vandtårn. Det bidrager med grønne vidder. Derudover har 

Vandtårnsvej og området omkring udviklet sig til at indeholde mange 

spændende virksomheder som Novo Nordisk NNIT, Ferrodan mv.

Vandtårnsvej ligger godt ifht. vejnettet i Storkøbenhavn med til- og 

frakørsel til både Motorvej E20/E47 og Hillerødmotorvejen samt 

Hovedvej 19 til København.

Bus- og S-togstation ligger som vist på kortet. Der er endvidere 

busstop på både Vandtårnsvej og Gladsaxevej ved ejendommen. Den 

kommende letbane får stoppested på Gladsaxe Ringvej meget tæt på 

ejendommen.

PLACERING IFHT. VEJNETTET, TILKØRSEL 

OG P-PLADSER



Fællesskabet er indrettet med fælles indgang, tekøkken med spisepladser, toilet og bad.

Lejemålet er indrettet med stillerum/arbejdspladser bag glasvæg, åbent kontormiljø, mødelokale samt printerrum/depot. 

258 m² lokale beliggende på 1. sal



Der er lagt vægt på et rigtig godt indeklima med op til

4 gange luftskifte i åbne kontorarealer og celler,  mens

det er højere for møderummene med op til 8 gange 

luftskifte pr. time. 

Udlejer forestår al kabling, og leverer lejer et 

krydsfelt, hvorfra lejer  patcher op.

Nettolejen           DKK 995,- pr. m2 258 m²

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger udgør 270 kr. pr. m²

Indeholdt i driftsomkostninger er forbrug til ventilationsanlæg

(køl og varme), vask af vinduer inde og ude, renholdelse af 

udenomsarealer, snerydning, kaffeordning, forsikring samt alle 

øvrige driftsomkostninger ifb. Ejendommen.

Lejer betaler for rengøring af fællesarealer samt for

Kaffeordning ihht. kostpris via ejendommens driftsomkostninger.

Forbrug

Der betales aconto forbrug af el, vand og varme med hhv. 

7 kr. pr. m² for vand

40 kr. pr. m² for varme

40 kr. pr. m² for el

INDEKLIMA OG KABLING



Præsentabelt indgangsparti åbent op i 6 etager. KontorFællesskabet er placeret på 1. etage.



Fælles tekøkken for kontorfællesskabets lejere.

Der er område med højborde og stole, hvor man kan spise sin mad, eller samles.

HTH tetekøkken i hvide materialer med integreret køleskab & 2 delt opvaskemaskine. Toiletter og bad i lyse kvalitetsmaterialer.



Pænt og meget præsentabelt forløb ind til de enkelte lejemål.

Eget indgangsparti i glas ind til hvert enkelt lejemål. Lejemålet indrettes efter lejers ønske og behov med storrumskontor, mødelokale, stillerum og print/kopi/arkiv.



Fælles tekøkken med lounge område. Mulighed for at spise udenfor på dejlig vestvendt terrasse.

Parkeringskælder i 2 etager under ejendommen.



Kantine samt fælles møde- og konference lokaler i stueetage.

Møde- og konference lokaler med AV-udstyr kan benyttes gratis af husets brugere.



KONFERENCE OG MØDERUM

Konferencelokale og det større fælles mødelokale i 

stueplan samt kantine må benyttes frit af lejerne i 

huset. 

Lejerne må ikke videregive retten til at afholde et 

arrangement til andre.

Det vil alene være eventuel rengøring og 

forplejning, der skal betales for.

KANTINEORDNING
I stueplan er der fælles kantine hvor der hver dag  

serveres fantastisk lækker buffet, fra kl. 11:30 til 

13:00. 

Yderst fornuftige priser og sund mad.  DKK 61,- pr. 

måltid incl. omkostninger til personale i køkkenet.

FACADESKILT
Det er ikke muligt at få facadeskilt på bygningen.




