
Kontakt: 

Millie Korsdal Johansen

Tlf: 23 31 69 31

Mail: mkr@bokagroup.dk

Henry Johansen

Tlf: 40 42 78 20

Mail: henry@bokagroup.dk

DOMICIL/KONTOR

TIL LEJE 420 m²

www.bokagroup.dk



BEDSTE BELIGGENHED DIREKTE UD 

TIL RING 3

Ring3 OfficePark Herlev er placeret i Herlev lige ud til Ring3, med kun 5 

minutters gang fra Herlev Station.

Ejendommen er yderst centralt -og meget synligt placeret, i et område 

med mange erhvervsvirksomheder.

PARKERING

- Parkeringskælder under Ring3 OfficePark Herlev, med direkte 

adgang ejendommen

- Parkering i terræn

- Gratis 3 timers gæsteparkering i terræn

CENTRAL PLACERING

- 5 min gang til Herlev Station

- Togforbindelse til Hovedbanegården  - 28 min

- Busstoppested direkte ved indgangen

- Kommende Letbane stoppested lige foran ejendommen

TILKØRSELSFORHOLD

- Til og frakørsel til både Motorvej E20/E47 og Hillerødmotorvejen

- Ring3 OfficePark Herlev ligger helt ud til lyskrydset Mileparken  og 

Ring3

SYNLIGHED

- Maksimal eksponering mod Ring3

- Stor synlighed i markant ejendomATTRAKTIV PLACERING
[Suveræn tilkørsel, synlighed og parkeringsforhold]

Ring3 OfficePark

Herlev

www.bokagroup.dk



BLIV EN DEL AF RING3 OFFICEPARK HERLEV

www.bokagroup.dk

- Markant ejendom med stor eksponering

- Let tilkørselsforhold via bil, s-tog eler bus

- Lyse og flotte kontorlokaler udført i kvalitetsmaterialer

- Flerbrugerhus med kantine, konference- og mødelokaler
LYSKÆR 3EF, ST. HERLEV



www.bokagroup.dkPLANTEGNING LYSKÆR 3EF, STUEN, HERLEV

Super flot lokale indrettet med flotte kontorer med glasvægge

og trægulv samt gulvtæppe.

Mange mødelokaler samt stillerum.

Ankomst/reception, tekøkken med god mulighed for at samles.

God plads til uformelt mødeområde

Lyst og venligst lokale

Utroligt godt udnyttet uden spildplads



PRISER & BETINGELSER

Lyskær 3EF, st., 2730 Herlev

Nettoleje st.      895 kr. pr. m² + forbrug og drift

420 m² nyistandsat og indflytningsklart.

Driftsomkostninger udgør 290 kr. pr. m²

Indeholdt i driftsomkostninger er forbrug til 

ventilationsanlæg (køl og varme), renholdelse af 

udenomsarealer, renholdelse af fællesarealer 

snerydning, forsikring samt alle øvrige 

driftsomkostninger ifb. ejendommen.

Forbrug:

Der betales forbrug af el direkte til værket.

Der betales aconto vand og varme med hhv. 

7 kr. pr. m² for vand

50 kr. pr. m² for varme

Der er lagt vægt på:

• Synlighed og god eksponering

• Godt indeklima med ventilation og luftskifte

• Optimal indretning med meget lidt spildplads

• Let adgang via S-tog, motorvej mv.

www.bokagroup.dk

LEDIGT LOKALE STUEN - 420 m²



www.bokagroup.dk

Te-køkken

Hjørnekontor / mødelokale Cellekontorer

Storrumskontor – opdelt af 2 skillevægge som ikke fremgår af foto



Udeareal i forbindelse med kantinen

Præsentabel indgangsparti

Mødelokale med AV-udstyr
Præsentabel indgangsparti



Flot indgangsparti samt fælles lækker kantine i stueetagen.

Konference- og mødelokale med AV-udstyr til fri afbenyttelse. www.bokagroup.dk

Kantine

KantineÅbent trappe op til 4. SAL



Kontakt: Henry Johansen

Tlf: 40 42 78 20 Mail: henry@bokagroup.dk

Kontakt: Millie Korsdal Johansen

Tlf: 23 31 69 31 Mail: mkr@bokagroup.dk

Ring3 OfficePark Herlev – 35.000 m²

www.bokagroup.dk

Ring3 OfficePark Herlev

Lyskær 3EF, Stuen

2730 Herlev

LEDIGT LOKALE STUEN - 420 m²
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