
BLIV EN DEL AF ET KONTORFÆLLESSKAB I 

EJENDOM MED FANTASTISK BELIGGENHED
248 M² KONTOR PÅ 3 SAL

OFFICEPARK SØBORG
[Domicilejendom med suveræn placering i Storkøbenhavn]

Kontakt: Jan Hornstrup

Tlf. 4343 0010 Mail: jhc@soft-team.dk



ATTRAKTIV PLACERING

Vandtårnsvej 62A ligger i erhvervsområdet 

Vandtårnsvej, Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej, hvor Novo 

Nordisk er blandt de helt store aktører.

CENTRAL PLACERING

- Gode tilkørselsforhold

- Placering ved Ring3 (Gladsaxe Ringvej) og Søborg 

Hovedgade

- Gå/cykel-afstand til S-tog (Buddinge st. og 

Kildebakke st.)

- Letbane planlagt ved Gladsaxe Ringvej

- Kørsel i bil til Rådhuspladsen nås på under 15 

minutter

PLACERINGEN BETYDER, AT GÆSTERNE OG 

MEDARBEJDERNE UNDGÅR DEN TÆTTE TRAFIK OG 

PARKERINGSPROBLEMATIKKEN I DEN INDRE BY.

Der er gæste parkering på terræn samt 2 niveauer p-

kælder under ejendommen OfficePark Søborg. Du kan gå 

tørskoet fra parkeringskælderen til lejemålet.

TILKØRSELSFORHOLD

Flerbrugerhuset ligger ved Ring3 med til- og frakørsel til 

Motorvej E20/E47 og Hillerødmotorvejen samt Hovedvej 

19 mod København.



248 M² I KONTORFÆLLESSKAB

Lejemålet er en del af et større lejemål beliggende på 3. sal (markeret
med rødt). Det er indrettet med storrumskontor, møde- og stillelokaler
samt tekøkken og flotte bad- og toiletfaciliteter.

Lejemålet er indrettet i flotte lyse kvalitetsmaterialer med store 
vinduesparter der sikre et godt lysindfald. Der er plads til 16 
arbejdspladser, og der er mulighed for evt. at overtage eller medkøbe
16 hvide hæve/sænkeborde af nuværende lejer.

Som lejer har man mulighed for at benytte alle fælles faciliteter i
lejemålet. 

PRÆSENTABELT LEJEMÅL I EN EJENDOM MED STOR SYNLIGHED





EJENDOMMENS FÆLLESFACILITETER

I har mulighed for at gøre brug af en stor indbydende kantine
med mulighed for at nye frokosten på den udendørs terrasse. 
Derudover er også et større konferencerum samt
mødelokaler der alle er udstyret med AV-udstyr. 

Alle faciliteter kan bruges til intern brug I virksomheden, men 
også til afholdelse af eventuelle arrangementer. Der er 
mulighed for booking på forhånd. 

Stort mødelokale med AV udstyr

Stor lækker fælles kantine Kantine samt åbning med foldedør indtil konferencelokale Udgang til terrasse fra kantine.

PRÆSENTABLE OG SUPER GODE FÆLLES FACILITETER 



PRIS

Nettolejen          DKK 22.733 kr. + moms

Drift DKK 3.198 kr. + moms

Vand DKK 182 kr. + moms

Varme DKK 436 kr. + moms

P-plads              DKK 2.322 kr. + moms

Drift p-plads      DKK 113 kr. + moms

I alt pr. måned   DKK 28.984 kr. + moms

Der kan lejes yderligere p-pladser til DKK 565 kr. pr. 

mdr. + drift.

Det er muligt at leje depotrum/lagerplads i kælderen 

til DKK 550,- pr. m2

Driftsomkostninger

Indeholdt i driftsomkostninger er forbrug til ventilationsanlæg, vask af vinduer 

inde og ude, renholdelse af udenomsarealer, snerydning, forsikring samt alle 

øvrige driftsomkostninger ifb. Ejendommen.

Forbrug

Der betales aconto forbrug af el, vand og varme.


