
LEDIGT KONTORLEJEMÅL

• Kontorlejemål i moderne                     
kontorfælleskab 

• Nyrenoveret kontorbygning
• Lejemål på 692 m²
• Fælles kantine
• Parkering på ejendommen 

Mileparken 22, 3. sal
2740 Skovlunde
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Ejendommen
Mileparken 22 er en af Wihlborgs topmoderne 
multibrugerhuse. Den gamle industriejendom på 
Mileparken 22 i Skovlunde har gennemgået en omfattende 
renovering, og står nu som et topmoderne multibrugerhus. 

Wihlborgs har renoveret og udviklet ejendommen, så den 
nu er klar til at huse både små og mellemstore 
virksomheder. Huset har både indvendigt og udvendigt 
gennemgået en stor omvæltning, og det nye 
multibrugerhus er indrettet med både fælleskantine og 
mødelokaler, samt en lang række klimavenlige løsninger.

Ejendommen er i tre etager med dertilhørende kælder. 
Ejendommen råder over en fælles cykelkælder med både 
omklædning og bad. Til ejendommen hører der også en stor 
parkeringsplads, og så er der gode muligheder for cykel 
parkering.

Lejemålet
Det ledige lejemål ligger på 3. sal og er på 692 m2. Det 
henvender sig til virksomheden, der ønsker at bo i Herlev, 
men samtidig gerne vil have lidt luksus. Lejemålet rum-
mer en lang række muligheder, og kan huse mange for-
skellige typer af erhverv.

Som en del af vores uforpligtende 
rådgivningspakke, tilbyder vi altid vores kunder sparring 
med arkitekter, indretningsforslag, 
håndværkere og andre eksterne leverandører

Som lejer hos Wihlborgs har man mulighed for at benytte 
fælleskantinen i bygningen, hvor det er mulighed for at 
tilmelde sig frokost- kaffe- og frugtordning og købe 
forplejning i forbindelse med afholdelse af møder.  

Herlevs flotteste ejendom 
med mange fællesfaciliteter

Moderne nyistandsatte 
kontorlejemål 
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Lejevilkår
Anvendelse Areal Årlig leje pr. m2* Mdr. leje pr. m2* Årlig leje i alt*

Kontorlejemål 692 m2 1.195 DKK 68.912 DKK 826.940 DKK

*inklusive drift
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Lejevilkår
Skatter & afgifter inklusive moms indeholdt i lejen

Øvrige fællesomkostninger og varme indeholdt i lejen

Kaffeordning DKK 20 pr. person pr. dag ad libitum

Frokostordning DKK 55 pr. person pr. dag

Frugtordning DKK 5 pr. stk.

Depositum 6 måneder

Betaling Kvartalsvis

Årlig regulering  % stigning i NPI, dog min. 2,5 %

Overtagelse Efter aftale 

Moms 25 %

Uopsigelighed 
Lejer: Efter aftale

Udlejer: Efter aftale 

Energimærke 
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Plantegninger | 3. sal 692 m2

ADRESSE
Lejelmål (brun)   495 m2

Andel af fælles (gul)   197 m2

Samlet            692 m² 
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En sund hverdag 
På et udvalg af vores ejendomme har vi fælleskantiner, 
hvor vores faste hold af kokke og kantineansatte 
tilbyder lækre og smagfulde frokostordninger / skal 
ændres fra gang til gang.  

Vi er tæt på dig 
Wihlborgs egne gartnere, og ejendomsinspektører 
sørger for at alt på ejendommen bliver serviceret 
og vedligeholdt.  

Rum til mere 
Wihlborgs projektafdeling tegner og indretter 
lejemålet i samarbejde med vores kunder så det 
stemmer overens med de ønsker og behov man 
har til sit lejemål. 
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Hos Wihlborgs er du 
i trygge hænder 
Wihlborgs er et all-in-one ejendomsselskab, hvilket betyder at I 
som lejer hos Wihlborgs, er i trygge hænder fra første dag. Vi har 
samlet alle funktioner under samme tag, for at gøre det nemt og 
overskueligt for jer.  
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Et udvalg af vores lejere
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Din nærmeste 
udlejningskonsulent: 

Hos Wihlborgs stræber vi efter at levere den bedste service til vores lejere, og det er vigtigt 
for os altid at være synlige og tilgængelige. 

Hjælpen er derfor altid nær, hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål man gerne vil 
have svar på. 

Velkommen til Wihlborgs!

Neno Dragojevic 
Udlejningskonsulent 
31 69 99 61 
neno.dragojevic@wihlborgs.dk 

Vi er med dig hele vejen! 

Mileparken 22, 3. Sal
DK 2740 Skovlunde

+45 39 61 61 57
info@wihlborgs.dk

Mileparken 22, 2740 Skovlunde |  s. 10


