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Mulighed for at blive en del af et nyt innovativt og aktivt miljø
Attraktiv placering
Mange indretningsmuligheder
Let tilkørsel og gode parkeringsforhold

Den gamle postcentral var gået hen og blevet håbløst umoderne, men nu sætter den rammerne for det nye ”post”moderne miljø på
Ankersgade 12.
Ønsker du et kontorlejemål eller et butikslejemål i et attraktivt område, så har du her en unik mulighed!
Lejemålet bliver renoveret, så det ender med en rå og industriel New Yorker-stil, hvor den lidt utraditionelle stil går hånd i hånd med
ufravigelige krav om høj funktionalitet. Afhængig af behov kan lejemålet benyttes til både butiks- og kontorformål. Skulle man have
brug for færre kvadratmeter, kan det også sagtens lade sig gøre at dele lejemålet op, da indretningen og planløsningen fastlægges i
tæt samarbejde mellem vores tegnestue og den kommende lejer. I dette lejemål får du:
- Mulighed for at blive en del af et nyt innovativt og aktivt miljø
- Attraktiv placering
- Mange indretningsmuligheder
- Let tilkørsel og gode parkeringsforhold
Alt hvad man kunne ønske sig og lidt til kan man finde i nærmiljøet på Ankersgade. Ambitionen bag ejendommen er at bidrage til en
god synergi mellem mange små, kreative virksomheder, der bl.a. indbefatter kontorlejemål, netcafé og burgerbar, bager/café samt et
aktivt miljø i form af både FitnessX og Aarhus Boulders. Ejendommens beliggenhed på Frederiksbjerg, sikrer desuden en utrolig
central men samtidig praktisk placering, og lejemålet er blandt andet placereret tæt ved flere indfaldsveje. Ejendommen har
desuden gode parkeringsmuligheder med mulighed for at leje en fast plads. Derudover ligger det blot 2 min fra Bruuns Galleri i bil
og 800m via stisystem fra Banegården.
I linje med vores vision om at forny for at bevare vil vi genbruge bygningsdele fra den eksisterende bygning samt tilføje ”reuse”
elementer fra andre bygninger. Dette er med til at skabe en helt særlig, upoleret stil som samtidig anerkender ejendommens
tidligere funktion og historie. Som en del af istandsættelsen afrenses betonsøjler og drager, der lægges nyt gulv, lejemålet males og
facaden åbnes op med flere vinduespartier, så udsigten over Aarhus skyline i den grad kommer til sin ret.

Fjernvarmeforsynede radiator med termostatventiler.
El-installationer: 230 volt stikkontakter.

Pr. m /stk. årligt

Pr. år

Pr. kvartal

Leje , Kontor/butik (856m )

Kr.

1.300,-

Kr. 1.112.800,-

Kr.

278.200,-

A'conto varme (856m )

Kr.

60,-

Kr.

51.360,-

Kr.

12.840,-

A'conto vand (856 m²)

Kr.

15,-

Kr.

12.840,-

Kr.

3.210,-

A'conto fællesudgifter (856m )

Kr.

159,-

Kr.

136.104,-

Kr.

34.026,-

Kr. 1.313.104,-

Kr.

34.026,-

Leje mv. – I alt
Leje af parkeringspladser

Kr.

10.800,-

Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2,5% årligt

6 måneder til den første i en måned fra lejers side.
Uopsigelighed efter nærmere aftale.

Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

Ret til mellemleje forbeholdes.

Tegningen er ikke målfast

AARHUS

ODENSE

Frichsparken
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense Havn
Møllekajen 7, st.
5000 Odense C

+45 8615 4244
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info@olavdelinde.dk
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