
DOMICIL/KONTOR

775 – 1550 m²

LYSKÆR 5, 1-2. SAL, HERLEV

Kontakt: www.bokagroup.dk

Henry Johansen Millie Korsdal Johansen

Tlf: 40 42 78 20 Mail: henry@bokagroup.dk Tlf: 23 31 69 31 Mail: mkr@bokagroup.dk



BEDSTE BELIGGENHED DIREKTE UD 

TIL RING 3

Ring3 OfficePark Herlev er placeret i Herlev lige ud til Ring3, med kun 5 

minutters gang fra Herlev Station.

Ejendommen er yderst centralt -og meget synligt placeret, i et område 

med mange erhvervsvirksomheder.

PARKERING

- Der medfølger 1 parkeringsplads pr. 70 m² lejet areal

- Parkeringskælder under Ring3 OfficePark Herlev, med direkte 

adgang ejendommen

- Parkering i terræn

- Gratis 3 timers gæsteparkering i terræn

CENTRAL PLACERING

- 5 min gang til Herlev Station

- Togforbindelse til Hovedbanegården  - 28 min

- Busstoppested direkte ved indgangen

- Kommende Letbane stoppested lige foran ejendommen

TILKØRSELSFORHOLD

- Til og frakørsel til både Motorvej E20/E47 og Hillerødmotorvejen

- Ring3 OfficePark Herlev ligger helt ud til lyskrydset Mileparken  og 

Ring3

SYNLIGHED

- Maksimal eksponering mod Ring3

- Stor synlighed i markant ejendom
ATTRAKTIV PLACERING
[Suveræn tilkørsel, synlighed og parkeringsforhold]

Ring3 OfficePark

Herlev

www.bokagroup.dk



PRISER & BETINGELSER

Leje 1. sal     775 m²  995 kr. pr. m² + forbrug og drift

Leje 2. sal    775 m² 1.020 kr. pr. m² + forbrug og drift

Leje 3. sal    UDLEJET

Leje 4. sal UDLEJET

Leje 5. sal UDLEJET

Driftsomkostninger udgør 270 kr. pr. m²

Indeholdt i driftsomkostninger er forbrug til 

ventilationsanlæg (køl og varme), renholdelse af 

udenomsarealer, renholdelse af fællesarealer snerydning, 

forsikring samt alle øvrige driftsomkostninger ifb. 

ejendommen.

Forbrug:

Der betales aconto forbrug af el, vand og varme med hhv. 

7 kr. pr. m² for vand

40 kr. pr. m² for varme

40 kr. pr. m² for el

Der er lagt vægt på:

• Synlighed og god eksponering

• Godt indeklima med ventilation og luftskifte

• Optimal indretning med meget lidt spildplads

• Let adgang via S-tog, motorvej mv.

www.bokagroup.dk

Total nyistandsat og nyrenoveret kontorejendom fra 2011. 

Ejendommen på i alt 4.148 m² opdeles i flere lejemål.

Der indrettes kantine i stueetagen med mulighed for samling i stor 

flot atrium.

Lejemålene indrettes efter lejers ønsker og behov. Der indrettes 

med glasvægge, trægulve og gulvtæpper i lyse kvalitetsmaterialer.

Til ejendommen hører stor fælles p-kælder samt parkering i 

terræn.

Super dejlig og lys ejendom med fantastisk udsigt og perfekt 

beliggenhed.



www.bokagroup.dkPLANTEGNING LYSKÆR 5, 1. sal, HERLEV

Mulig indretning af 1. sal. Kan indrettes efter lejers ønske og behov



www.bokagroup.dkPLANTEGNING LYSKÆR 5, 2. sal, HERLEV

Mulig indretning af 2. sal. Kan indrettes efter lejers ønske og behov



www.bokagroup.dk



www.bokagroup.dk
Storrumskontor og cellekontor – I har selv mulighed for at sætte jeres præg på indretning.

Flotte lyse lokaler med fantastisk udsigt.



www.bokagroup.dk
Flot markant ejendom med rigtig god beliggenhed.



Kontakt: Henry Johansen

Tlf: 40 42 78 20 Mail: henry@bokagroup.dk

Kontakt: Millie Korsdal Johansen

Tlf: 23 31 69 31 Mail: mkr@bokagroup.dk

Ring3 OfficePark Herlev – 35.000 m²

www.bokagroup.dk


