RÅDHUSPLADSEN 1, ST. TH., 8000 AARHUS C
Centralt beliggende lejemål med synlig facade

Beliggenhed
Lejemålet er beliggende i det centrale Aarhus på Rådhuspladsen med kort afstand
til Strøget, Musikhuset, Kongrescenteret, Banegården og alle midtbyens aktiviteter,
indkøbsmuligheder samt bus- og togforbindelser i umiddelbar nærhed af lejemålet.
Der er ca. 400 meter til Banegårdspladsen og Letbanen. Derudover er området velforsynet med offentlige busforbindelser langs Park Allé til Busgaden nær Åboulevarden med det populære caféliv m.v.
Lejemålet er synligt eksponeret med dagligvarekæden ALDI og en cykelhandler som
naboer og ret overfor udsigt til Arne Jacobsens Rådhus og Rådhuspladsen der
danner samlingspunkt for byens fejringer og politiske markeringer.

Ejendommen
Ejendommen er opført i 1940 som del af pladsdannelsen omkring Rådhuspladsen i
Aarhus, og er tegnet af Arkitektfirmaet Salling Mortensen. Arkitekturen er
modernistisk og oprindeligt opført med henblik på anvendelse til bankvirksomhed.
Mod Rådhuspladsen er hovedfacaden beklædt med travertinplader.
Ejendommens øvrige etager er udlejet til liberale erhverv.

Lejemålet
Lejemålet omfatter ét åbent lokale med stort facadevindue og er indrettet med et
mindre trinettekøkken samt toilet. Lejemålet entreres ad henholdsvis indgang i
facaden og opgang. Lejemålet er synligt eksponeret mod et af de mest trafikerede
og befærdede områder i Aarhus og kan anvendelse til utallige formål fra detailhandel til liberale erhverv m.v.
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Situationsplan og plantegning af lejemål i stueetage

Plantegningen er vejledende og ikke målfast. Der tages forbehold for den skiteserede indretning.

Aarhus Kommune
Aarhus er Danmarks andenstørste by målt på antallet af indbyggere og har i en
længere årrække haft en markant befolkningstilvækst.
Ud over befolkningstilvæksten har Aarhus eksekveret en ambitiøs
positionerings- og vækststrategi, der har styrket Aarhus’ position som en attraktiv
by i både dansk og internationalt perspektiv og var bl.a. europæisk kulturhovedstad i 2017.
Det aarhusianske erhvervsliv er dynamisk og innovativt, og med Aarhus Kommune
som erhvervsvenlig aktør, er Aarhus et attraktivt sted at etablere sig og drive virksomhed. Blandt de største virksomheder med hovedkontor i og omkring Aarhus er
eksempelvist Arla Foods, Vestas og Salling Group.
Aarhus Universitetshospital, Skejby, er Danmarks største hospitalsby og kommunens største arbejdsplads med ca. 9.100 fuldtidsstillinger.
Aarhus har den største containerterminal i Danmark og en industriel
havnefront, men også lystbådehavne i hhv. nord og syd til rekreative formål med
kort afstand til det centrale Aarhus.
Aarhus har en veludbygget infrastruktur og kollektiv trafik, der bl.a. omfatter
busselskabet Aarhus Sporveje og Aarhus Letbane, der betjener alle kommunens
største byer, herunder Lystrup, Beder-Malling og Løgten, samt Odder og Grenaa
uden for kommunen. Kommunens byer uden for Aarhus er i dag i høj grad boområder for pendlere til hovedbyen.
Som universitetsby med mere end 50.000 studerende har Aarhus en af de højeste
koncentrationer af studerende i hele Nordeuropa der sammen med en bred vifte af
kulturelle muligheder med museer, musikfestivaler og udendørsteater gør Aarhus
til en levende og attraktiv by for alle alders-grupper.
Kilder: Aarhus Kommune og TrapDanmark.

Aarhus Kommune i Region Midtjylland
Aarhus er beliggende i Region Midtjylland, der er en af fem administrative enheder i Danmark. Befolkningstallet i regionen stiger, og der bor for nuværende ca.
1.326.340.
Aarhus Kommune regionens mest folkerige kommune med 353.354 indbyggere og
ca. 80% af kommunens befolkning er bosat i Aarhus.
De 19 resterende byer, der huser 17% af kommunens øvrige indbyggere, er markant mindre. Eksempelvist Lystrup, der er kommunens næststørste by, har 10.425
indbyggere.
Aarhus er Danmarks andenstørste by målt på antallet af indbyggere, som andrager
ca. 353.354 pr. 1. januar 2021. I 2030 forventes dette tal at stige med 14% eller
en gennemsnitlig årlig tilvækst på ca. 5.000 personer.

Befolkningsfremskrivning

NÆSTSTØRSTE BY
I DANMARK 2021

PROGNOSE
2030

353.354
indbyggere

381.096
indbyggere

GNS. ALDER
ca. 40 år

Aldersfordeling
Den gennemsnitlige alder
i kommunen er ca. 40 år. I
perioden 2015 til 2019 var
den gennemsnitlige levetid i
Aarhus Kommune ca. 81,6 år.
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UDVALGTE AFSTANDE FRA LEJEMÅLET
Banegårdspladsen
Ring 01
Ring 02
E45 - Syd
E45 - Nord

500 m
1,6 km
3,7 km
4,1 km
10,5 km

6 min. gang
5 min. kørsel
7 min. kørsel
7 min. kørsel
16 min. kørsel

Lejevilkår
Anvendelse:

Butik 65 m2

Leje årligt:

Butik 2.462 kr. pr. m2

A conto drift:

305 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme:

175 kr. pr. m2 p.a.

Depositum:

6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Efter aftale
Overtagelse:

Efter aftale

Opsigelsesvarsel:

6 måneder

Uopsigelighed:

Efter aftale

Fremlejeret:

Nej

Afståelsesret:

Efter aftale

Lejeregulering:

I h.t. nettoprisindeks, dog
min. 2,5% p.a.

Moms:

Alle beløb tillægges 25%

Energimærke:

D

Sag:

35615-4

Kontakt:

Marlene Hegelund, erhvervsmægler
86 75 63 35 eller mhe@newsec.dk
Claus Thomsen, teamleder
86 75 63 34 eller clt@newsec.dk
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