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Gråbrødrepassagen 9, 2. sal 
5000 Odense C 

lyst kontor i centrum af  
Odense  

= 
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Areal: 300 m2

Basisleje: 750 kr. /m² /år

Anvendelse: Kontor
Facade

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. 

• Det ledige lejemål er beliggende på 2. sal i et 
ejendomskompleks bestående af tre enheder, 
som tilsammen kaldes Gråbrødrecentret. Kom-
plekset består af en god blanding af kontor- og 
butikslejemål med facade mod Vestergade 
samt Gråbrødrepassagen. 

• Kunder og gæster kan parkere bilen i naboejen-
dommens parkeringshus. 
 

Fakta om lejemålet

Areal: 300 m2 

Basisleje: 750 kr. /m² /år

Anvendelse: Kontor 
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Forvalter hos ATP Ejendomme

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

Opgang

Byliv
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Gråbrødrepassagen 9, 2. sal
5000 Odense C

Lejevilkår

Alle ovenstående beløb tillægges moms

Lejemålet overtages nyistandsat med  
eksisterende indretning.

Det ledige lejemål er på i alt 300 m² og er indrettet med kontorer i varierende størrelser, 
som kan rumme alt fra 1-4 medarbejdere. Lejemålet er desuden indrettet med fleksible 
touch down pladser, mødelokale samt et tekøkken.

Ledigt lejemål  

Basisleje 750 kr. /m² /år

Driftsudgifter a conto, budget 2018 103 kr. /m² /år

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

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

Arlig leje eksklusiv drift 225.000 kr.

Energimærke C

Kontant depositum Ja, 6 måneders leje

Momspligtig Ja

Årlig regulering af lejen Nettoprisindeksering, dog min. 2,5 %

Uopsigelighed for lejer/udlejer 5 år/7 år

Opsigelsesvarsel 6 måneder

2401 Matr. 2282 - Vestergade 41, Odense C

Store Gråbrødrestræde

Gråbrødrepassagen
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Kontor

Kontor Møde

Touch Down

Kontor

Kontor

Print / Kopi

Depot

WC

WC

TekøkkenMøde

J:\2-401 - Vestergade 41 Gråbrødrecentret Odense\MATR. 2282\04 PROSP\2401-P2-04 - 300 m².dwg , 22.10.2019, 1:100 / A4

Forslag til indretning af 
eksisterende forhold

Samlet areal 300 m² brutto

Mødelokale  1 stk
Tekøkken  1 stk 

• Optimalt indrettet til 10  
arbejdspladser

• Areal pr. arbejdsplads  
ca. 30 m² brutto

• Tegnet med arbejdsborde  
160x80cm

Plantegning
Gråbrødrepassagen 9, 2. sal

Fællesareal

Mødelokale

Kontor

Tekøkken

Toilet

Print/kopi

Depot

N

Visualisering af lejemålet  
indrettet til klinikformål
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Gråbrødrepassagen 9, 2. sal
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 9

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. 

Odense Banegård

Kongens Have
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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  


