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MODERNE KONTORFÆLLESSKAB – I historiske rammer
Den gamle hovedgård, Lindvedgaard, er oprindeligt fra 1600-tallet. I 1800-tallet blev opført en
vandmølle der i dag er fredet.
Hovedgården er beliggende ved Lindved å, den gamle mølledam og dele af voldgraven eksisterer
stadig og pryder udsigten med sit vandspejl rundt om hovedbygningen, Lindvedvej 75-77.
Hovedgårdens historiske islæt er bevaret i interiør, og indrettet med moderne funktionalitet.

Lindved Hovedgaard (nr. 75-77) som den fremstod i 1906 – hvilket er det eksteriør der er genskabt i
dag.

•

Lindved Hovedgaard har gennem tiden været et naturligt midtpunkt for dynamik og
virksomhed. Oplandets bønder kom til for at få malet deres korn og købmænd for at handle.
I dag er Hovedgaarden også midtpunkt for virksomhed, om end det nu er som moderne
kontorfællesskab. Om Lindved Hovedgaard kan med rette sige at den er bragt tilbage til ”Åstedet”.

•

Kontorfællesskabet indeholder:
Internet (fiber), espressokaffebar, rengøring af alle lokaler, alarm, adgang til fælles
mødelokaler, toilet med bade faciliteter, fælles kantinefaciliteter, lejere og mødegæster kan
bespises.
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LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK
BELIGGENHED:

Lindvedvej 75-77, 5260 Odense S

Landsejerlav:
0001kf

Lindved Hgd., Stenløse, matrikelnummer:

KOMMUNE:

Odense

ANVENDELSE:
Lejemålstype:

Kontor

Mulig anvendelse:

Kontorfællesskab

Nuværende/ tidligere anvendelse:

Bolig/erhverv

AREALER m.m.:

Samlet brutto etageareal ca. 560 m2

•
•
•

Storrum til ca. 40 pers. 1 sal:
Kontorfællesskab, stuen:
Kantine / mødelokale, kælder:

81 m2
369 m2
110 m2

Sekundære arealer, fælles gårdareal:

90 m2

Parkering:

40 stk.

•
•

Ankomst, faste pladser:
Gårdsplads, gæster:

24 stk.
16 stk.

LOKALESPECIFIKATION:
Kontor med:

1,2,3 og 4 arbejdspladser

INSTALLATIONER m.m.:

Varme er fjernvarme

PLAN- / OFFENTLIGE FORHOLD:
Zonestatus:

Byzone

Vejforhold:

Privat

ENERGIMÆRKNING:
Energimærkning påkrævet:

Ja

Gyldigt energimærke foreligger, forligger når renovering er fuldført.
Energiklassifikation:

Endnu ukendt.
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Ejendommen er fredet:

Isoleringsgrad efter gældende standard for
fredede ejendomme.
Der er isoleret i både gulve og loft, vægge
delvist.
Hovedbygningen opvarmes af henholdsvis
radiatorer og gulvvarme.

LEJEVILKÅR
LEJE / DEPOSITUM: Årlig leje:
arbejdsplads

Kr.20.318,40 pr.

Depositum:

3 mdr. leje pr. arbejdsplads

Momsregistrering:

Ja

FORBRUGSUDGIFTER:
Varme, vand og el, aconto:

efter areal fordeling, se oversigt

DRIFTSUDGIFTER:
Driftsudgifter aconto:

efter areal fordeling, se oversigt

(administration, vedligehold, renholdelse, vicevært, gartner, forsikring, alarmsystem, overvågning
m.m.)

Lejemålet er momsregistreret. Samtlige beløb er oplyst eksklusiv moms.

REGULERING:
Lejeregulering:

Lejen reguleres en gang årligt med den
procentvise ændring i nettoprisindekset.

Lejen reguleres:

min. 2,00%, max 4,00%

Regulering stigning skatter/afgifter:

Ja

Regulering stigning forsikringspræmie:

Ja

Regulering depositum:

Ja

Regulering P-plads leje / depositum:

Nej
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OVERTAGELSE/OPSIGELSE:
Ledigt:

Efter aftale

Opsigelsesvarsel udlejer:

6 måneder

Opsigelsesvarsel lejer:

3 måneder

Uopsigelighed udlejer:

12 måneder efter overtagelse

Uopsigelighed lejer:

12 måneder efter overtagelse

AFSTÅELSE / FREMLEJE:
Afståelsesret:

Nej

Fremlejeret:

Kun efter aftale

Fremlejemål:

Nej

Tidsbestemt lejemål:

Nej

VEDLIGEHOLDELSE:
Udvendig vedligeholdelse:

Udlejer

Udvendig renholdelse:

Udlejer

Vintervedligeholdelse:

Udlejer

Indvendig vedligeholdelse (eget kontor):

Lejer

Renovationsforpligtelse (dagrenovation):

Udlejer

ØVRIGE FORHOLD:
Angivet udgift til forbrugsudgifter indeholder:
•
•
•

El
Vand
Varme

Angivet udgift (driftsudgifter) til fællesskab indeholder:
•
•
•
•
•
•
•

Let rengøring af alle arealer.
Årlig vinduespudsning
Adgang til fælles kantine med espressokaffemaskine (frit forbrug)
Adgang til fælles espressokaffebar fællesarealer (egne kapsler)
Adgang til mødelokale
Alarm
Internet (fiber), og netværk
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GENEREL BESKRIVELSE
BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET:
Meget nydeligt kontorfællesskab i historiske rammer, med smuk beliggenhed. Få minutters kørsel fra
den fynske motorvej E20, og 10 minutter Til Odense C. og Banegård.
Lindved Hovedgaard har landlig idyl, adgang til det grønne, moderne bekvæmmelighed med
mulighed for et fællesskab med andre erhvervsdrivende.
Kontoret er umøbleret. Alle materialer er organiske og huset er restaureret efter gamle principper,
med åndbare materialer.
Her er Internet, espressokaffebar på fællesarealet, rengøring, alarm, adgang til fælles mødelokaler,
toilet med bade faciliteter, fælles kantinefaciliteter hvor lejere og mødegæster kan bespises.

INFORMATION OG BESIGTIGELSE
Du er velkommen til at kontakte Lars Klitgaard, lk@lkd.dk, tlf. 20 77 37 77 eller Brian G. Larsen,
bgl@lkd.dk , tlf. 22 88 87 77, for yderligere oplysninger og besigtigelse af nærværende
kontorfællesskab.
I Living Development udlejer vi i øvrigt lejligheder/villaer i gode solide og selvbærende ejendomme,
som kan glæde sine brugere i mange år.
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PLANTEGNING

Lindvedvej 75 – 77
Indkørsel

Lindvedvej 71

Gæste P-plads

Lindved Hovedgaard, Arkitektens skitsetegning - Gårdrum ses foran de respektive bygninger og
gæste p-plads i midten.

8

Lokale
nr. 12

Lokale
nr. 12A

Lokale
nr. 15

Lindvedvej 77

Toilet

Gang/ venterum

Lokale
nr. 13

Lokale
nr. 14

Lokale
nr. 16

Lokale
nr. 10

Renæssance gang

Lokale
nr. 11

Mødelokale
Lindvedvej 75
Depot

Mødelokale

Lokale
nr. 9

Lindved Hovedgaard, Arkitektens skitsetegning – Hovedbygningen nr. 75-77, stueetagen.
Oversigt over lokaler og kontorlejemål.
Flere døre mellem de respektive lejemål er afblændet, så forstyrrende elementer er balanceret til et minimum.
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Flugtvej

Storrum

Lokale
nr. 17

Lindved Hovedgaard, Arkitektens skitsetegning – Hovedbygningen, nr. 75-77, 1. sal.
Lokale der kan benyttes til afholdelse af diverse mødeaktivitet, samt kontorlokale nr. 17.

Tekøkken

Lindvedvej 75

Entré

Spise/
mødelokale

Toilet

Spise/
mødelokale

Lindved Hovedgaard, Arkitektens skitsetegning – Hovedbygningen, nr. 75-77, kælder-kantinefaciliteter.
Oversigt over lokaler der kan benyttes til bespisning samt mødeaktivitet.
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BILLEDEMATERIALE

Lindved Hovedgaard, Morgenstund på parkeringspladsen – 24 pladser.

Lindved Hovedgaard, Indkørsel til gårdsplads med gæste- parkering og gårdrum.
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Lindved Hovedgaard, Hovedbygningen set fra gårdrummet, med den rigt udskåret Louis Seizedør i midten - Formentlig
indsat i tiden omkring 1798.

Lindved Hovedgaard

Lindved Hovedgaard, Den gamle
pigstensbelægning, er genetableret,
afslutter nydeligt ind til husmuren
og skaber en stram linje ud i
gårdrummet.
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Lindved Hovedgaard, Kontor i smukke historiske rammer. Her er højt til loftet og de klassiske linjer er stilfuldt holdt.

Lindved Hovedgaard, Det historiske look er bevaret.
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Lindved Hovedgaard, Nyt nordisk design, der matcher renæssancegangen, de nænsomt renoverede fyldningsdøre
og gulvets klassiske ølandsklinker.

Lindved Hovedgaard, Stilfuldt indrettet
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Lindved Hovedgaard, Mødelokale

Lindved Hovedgaard, indrettet med moderne funktionalitet – Altid parat med
god og frisk kaffe.
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Lindved Hovedgaard, Den gamle vaskekælder er forvandlet til kantine og mødelokale - Lys og venlig. Her er plads til ca.
20 personer ved de massive plankeborde.
Vaskekælderens gamle klinkegulv har efter århundredes slid, fra hovedgårdens tyende, været taget op og er sindrigt lagt
igen. Klinkerne er lagt som det originalt var, med afløbsrender til at tage overløb og vand fra gruekedlerne.

Lindved Hovedgaard, Her er te-køkken,
og kan håndteres buffet og opvask.
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Lindved Hovedgaard, Orangeriet kan reserveres til f.eks. receptioner, konferencer, vinsmagninger møder mv.

Lindved Hovedgaard, lys og rummelighed…

Lindved Hovedgaard, Engen og Hovedgaardens gamle park
støder op til kontorfællesskabet.

Lindved
Lindved Hovedgaard,
Hovedgaard,Udsigt
Gå entiltur
mølledam
i frokostpausen…
og den fredede
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Lindved Hovedgaard, Gå en tur i frokostpausen…

Lindved Hovedgaard, walk and talk….
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GOGRAFI OG LEJEPRISER

Lindved Hovedgaard, Central beliggenhed - Få minutters kørsel fra motorvejen E20 og 15 minutter fra Odense C og
banegård.

*Lokale 12 og 12A udlejes samlet (hhv. 1 + 2 arbejdspladser)
Lokale
nr.

Arb.pl.

Årsleje

Ac. forbrug

9

6

121.910,40

24.412,09

39.314,79

185.637,28

30.477,60

10

4

81.273,60

7.465,88

12.023,53

100.763,01

20.318,40

11

4

81.273,60

6.928,31

11.157,79

99.359,69

20.318,40

12 + 12A

3

60.955,20

7.174,77

11.554,72

79.684,69

15.238,80

13

4

81.273,60

10.578,77

17.036,72

108.889,09

20.318,40

14

1

20.318,40

2.909,11

4.685,02

27.912,53

5.079,60

15

2

40.636,80

5.129,27

8.260,51

54.026,59

10.159,20

16

3

60.955,20

6.214,13

10.007,63

77.176,96

15.238,80

17

2

40.636,80

4.191,92

6.750,93

51.579,65

10.159,20

Ac. driftsomk. Kr. I alt p.a. Depositum kr.
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