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Facade
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I absolut nærhed til 
Odenses bedste  
gågadestrækning
• Gråbrødrepassagen er beliggende i hjertet af 

Odense og rummer både boliger og butikker. 
Gaden munder ud i Vestergade, der er én af 
Odenses mest velbesøgte gågader, hvilket giver 
liv og aktivitet de fleste af døgnets timer. 

• Særdeles regulært butiksareal med god  
loftshøjde. 

• Kunder og medarbejdere kan parkere bilen i 
naboejendommens parkeringshus. 

Fakta om lejemålet

Areal: 274 m2 

Basisleje: 800 - 2000 kr. /m² /år

Anvendelse: Retail 
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Attraktiv beliggen-
hed med attraktive 
naboer 

Lejemålet er beliggende i et spændende miljø 
tæt på Vintapperstræde med et vælg af speci-
albutikker og Odenses absolut mest attraktive 
restaurationsmiljø med veletablerede lejere som 
Gertruds, Amy´s Winehouse, Café Kræz og 
Halifax Burgers.

Nærmeste naboer er H&M, Design Cykler, 
Mikkeller Ølbar.

Til ejendommen er knyttet en ejendomsinspek-
tør, som er med til at sikre, at ejendommen og 
udenomsarealerne holdes pænt og ordentligt. 
Ejendomsinspektøren holder tilsyn med de 
fysiske rammer, så du kan koncentrere dig om 
forretningen.  

Ejendomsinspektør

Indgang

Salgslokale 
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Gågade
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Gråbrødrepassagen 9, stuen
5000 Odense C

Lejevilkår

Alle ovenstående beløb tillægges moms

Lejemålene overtages med  
eksisterende indretning.

Basisleje 2.000 kr. /m² /år

Basisleje, lager og personalefaciliteter 800 kr. /m² /år

Driftsudgifter a conto, budget 2018 60 kr. /m² /år

Skatter og afgifter a conto, budget 2018 27 kr. /m² /år

Varmeudgifter a conto, budget 2018 38 kr. /m² /år

Årlig leje eksklusiv drift 485.600 kr.

Energimærke C

Kontant depositum Ja, 6 måneders leje

Momspligtig Ja

Årlig regulering af lejen Nettoprisindeksering, dog min. 2 %

Uopsigelighed for lejer/udlejer 5 år/7 år

Opsigelsesvarsel 6 måneder
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Det 274 m2 store lejemål fordeler sig på et salgslokale, et mindre lager samt  
personalefaciliteter. Salgslokalet udgør 222 m2 og lager- og personalefaciliteter udgør 52 
m2.

Salgsarealet er meget regulært indrettet med rigtig god loftshøjde og stor facade med 
vinduespartier fra gulv til loft. Det store salgsareal giver størst mulig fleksibilitet for ny lejer 
i forhold til indretning, hvad enten det er til detail eller restaurationsanvendelse. Bagerst i 
lokalet er der direkte adgang til mindre lager kombineret med personalefaciliteter.  
 
Lejemålet leveres med eksisterende grundbelysning, rullegitter og linoleumsgulv.

Ledigt lejemål  

2401 Matr. 2282 - Vestergade 41, Odense C

Store Gråbrødrestræde

Gråbrødrepassagen



8

Forslag til indretning af 
eksisterende forhold

Samlet areal 274 m² brutto

Salgslokale  1 stk

Plantegning
Gråbrødrepassagen 9, stuen

Fællesareal

Lager/personalefaciliteter

Salgslokale

Toilet

N

Gråbrødrepassagen

Toilet

Toilet

Lager/
personalefaciliteter

Lager

ButikLager/
personalefaciliteter

Lager/
personalefaciliteter

Flugtvej
Gårdhave

Stueplan Gråbrødrepassagen

G
råbrødrestræ

de

Toilet

Toilet

Lager/
personalefaciliteter

Lager

ButikLager/
personalefaciliteter

Lager/
personalefaciliteter

J:\2-401 - Vestergade 41 Gråbrødrecentret Odense\MATR. 2282\04 PROSP\2401-PS-04 -  xxm².dwg , 22.01.2019, 1:75 / A3
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Salgslokale

ButiksvindueSalgslokale
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Gråbrødrepassagen 9, stuen
5000 Odense C

Ejendommen er opført i 1987 og består af i alt tre 
bygninger, hvoraf den ene er et parkeringshus, 
 

Med adresse i centrum af Odense er det nemt for 
både kunder og medarbejdere at komme til og fra. 
Fra Odense Banegård, som ligger blot 500 meter fra 
lejemålet, kører InterCity- og InterCityLyn-tog til Jyl-
land og København samt Regionaltog til Svendborg, 
Ringe og Fredericia. Tillige fungerer Banegården som 
trafikalt knudepunkt for rutebiler til det øvrige Fyn 
samt bybusserne i Odense ligesom den kommende 
letbane, der skal køre mellem Torup Center og Hjalle-
se Stationer, vil gøre stop på Odense Banegård.  

Kommer du i bil, kan denne parkeres i 
naboejendommens parkeringshus. 
 

Der er ganske kort afstand til grønne arealer i  
Kongens Have og ved Odense Å.

Gråbrødrepassagen 
Kort og godt

Du får den fulde pakke, mens vi tager det fulde ansvar.
 
Hos ATP Ejendomme brænder vi for at skabe de helt rigtige rammer om din virksomhed. Så du kan have dit 
fulde fokus på dine kunder, medarbejdere og forretning.
 
Vi ejer, drifter og udvikler nogle af de smukkeste ejendomme i Danmark. For os handler det om meget mere 
end bare mursten og beliggenhed. Det handler nemlig om at skabe rum til mennesker, ideer og den tid, vi  
lever i.

Verden omkring os forandrer sig konstant og kræver, at vi hele tiden er nysgerrige og arbejder for at finde 
løsninger, der kan være med til at løfte dig ind i fremtiden. Så det gør vi – om det gælder et fullservice kontor-
fællesskab, et nytænkende spisested eller et ikonisk domicil. Og vi stiller alle vores kompetencer til rådighed for 
dig i én sammenhængende løsning – du får den fulde pakke, mens vi tager det fulde ansvar. 
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Gråbrødrepassagen 9
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Kontakt 

Christopher Bøje
Mobil: +45 51 27 19 18
E-mail: cbo@nordicals.dk
 
Nordicals Odense I/S
Klosterbakken 12, 1. tv. 
5000 Odense C

www.nordicals.dk 

L Æ S M E R E O M O S H E R :

atp-ejendomme.dk/aarsrapport

http://atp-ejendomme.dk/aarsrapport

