Rustikt og inspirerende lejemål · 111 m2
Haubergsvej 1 kld., 5000 Odense C
-

Emmer af italiensk vinkælder
Atmosfærefyldt og kulturelt hus
Tæt på banegården
Beliggende i det attraktive Thrige-område

Et spændende kælder lejemål med rustikke fliser og inspirerende
detaljer.
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Rustikt og inspirerende lejemål
Et lejemål i kælderen i en atmosfærefyldt ejendom med et råt udtryk

En historisk unik ejendom
Atmosfærefyldt og kulturelt hus
Tæt på banegården
Lejemålet har egen entré fra Haubergsvej. Lejemålet har lysindfald fra vinduer mod Buchwaldsgade og fremstår som en lys kælder.
Lokalet emmer at italiensk autenticitet med rustikke fliser og rå murstensvægge. Lejemålet er et stort lokale med køkken og med 2
toiletter tilknyttet til lokalet.
Vores mål er at skabe et levende og kulturelt hus med masser af liv i hverdagen og med forskellige muligheder for besøgende.
Thriges Kraftcentral
Ejendommen er en gammel kraftcentral, Thriges Kraftcentral. En del af ejendommen fungerer i dag som et museum, hvor man kan
se den originale dieselgenerator, som hver måned startes op. Bygningen er opført i 1916 og var hjertet i Thriges store
fabrikskompleks, hvor fabrikken leverede elektricitet og varme til hele fabrikken - og strøm til hele Skibhuskvarteret.
I dag huser ejendommen Lokalristeriet, en café hvor du kan få en god kop kaffe to-go eller sidde i de hyggelige omgivelser og få en
god snak.
I sidebygningen er der åbnet en eksklusiv frisørsalon.

Materialer og overflader
Udvendige facade
Vægge
Gulve
Lofter

Mursten
Gips/malede mursten
Træ, beton
Malede akustik lofter, troltekt

Overtagelsesstand

Installationer

Efter aftale.

Fjernvarmeforsynede radiatorer med termostatventiler.
El-installationer: Diverse forefindende 230 volt
elinstallationer.

Energimærke: D

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Butik (111m2)

Kr.

595,-

Kr.

66.000,-

Kr.

16.500,-

A'conto varme (111m2)

Kr.

60,-

Kr.

6.660,-

Kr.

1.665,-

A'conto fællesudgifter (111m2)

Kr.

81,-

Kr.

8.991,-

Kr.

2.248,-

Kr.

81.651,-

Kr.

20.413,-

Leje mv. – I alt

Lejen betales kvartalsvis forud. Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.
Depositum svarende til 6 mdrs. leje, kontant kr. 33.000 ,- Beløbet tillægges moms.
Der er mulighed for særskilt leje af p-pladser til lejemålet. Prisen andrager kr. 6.000 pr. år + moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 3%

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

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

· Øvrige forhold
Ret til mellemleje forbeholdes.

Pr. kvartal

Plantegning over Haubergsvej 1 kld.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Laila de Claville Knudsen

Jonas Høgh

Simon Foss

Tobias Bruun

Udlejningschef
+45 2966 5040
lj@olavdelinde.dk

Udlejningschef
+45 69156869
joh@olavdelinde.dk

Udlejningschef
+45 2969 3924
sfl@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 6915 6865
tbr@olavdelinde.dk

AARHUS

ODENSE

Frichsparken
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense Havn
Møllekajen 7, st.
5000 Odense C

+45 8615 4244

+45 6544 4244

info@olavdelinde.dk
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