
Lagerlejemål med central beliggenhed i 
Glostrup Erhvervsområde 

Formervangen 11-13, 2600 Glostrup
565 m2



Formervangen 11-13 
2600 Glostrup

565 m2 lager



Lejemålet 

Søjlefrit lagerlokale, som fremstår nymalet 
med højtplacerede vinduer, alu-hejseport 
og ny LED-belysning.

Højde u/drager er 3,15 m.

Frihøjde, midt ca. 4,1 m.

Her er mulighed for etablering af varme 

efter nærmere aftale.



Ejendommen 

Denne Stensdal-ejendom er på ca. 3.800 
m2  i alt og består af ca. 2.600 m2 lager/pro-
duktion og ca. 1.200 m2 kontor. 

Ejendommen fremstår med nyrenoveret fil-
set murværk i sort, ny udendørs belysning 
og nye dør, indgangs- og vinduespartier. 

Ejendommen er opdelt i 4 lejemål, og grun-
darealet er indhegnet med aflåselige porte. 

I de resterende lejemål bor True Gum og 
KGM. 



Busstoppested i kort 
afstand fra døren.

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
Ring 3 Motorvejen og Ring 
4 Motorvejen.

S-tog i tæt ved og 
kommende letbane. 

   

P Alle parkerings- og køre-
arealer er befæstet med 
asfalt. 

Formervangen 11-13

Albertslund st.

Kommende letbane 

Glostrup st.

Kommende letbane 

Høje Taastrup st.



Lager 

565 m2

Kr. 400

Kr. 226.000

Kr. 100 pr. m2 p.a.

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex, dog min. 1 %

Kontakt beløb svarende til 6 måneders leje

3 år

5 år

6 måneder 

Efter nærmere aftale 

D

Lejevilkår
Anvendelse 

Areal

Leje pr. m2 p.a.

Årlig leje

A conto driftsudgifter

Momspligtig

Lejebetaling 

Lejeregulering 

Depositum 

Uopsigelighed lejer

Uopsigelighed udlejer

Opsigelsesvarsel

Overtagelse

Energimærke

Alle beløb er eks. moms. Vi tager forbehold for prisændringer og forbeholder os ret til 
at udleje til andre lejere, som er klar til at indgå bindende aftale, uagtet at andre har 
vist interesse. 



Stensdal Group A/S    
Vallensbækvej 47    

2605 Brøndby
+45 3311 0024

   stensdal.dk    
@stensdalgroup

#lejherlejnu    

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret 

i fast ejendom. Vi ejer og udlejer mere end 130.000 m2 

kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler 

ejendomsprojekter inden for både bolig og erhverv. 

Se hele vores portefølje på stensdal.dk.

#lejherlejnu

#stensdalstilen

#viforskønnerstorkøbenhavn

Vi ejer og udlejer 
over 130.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål

Uno Sand
Head of Asset Management

+45 2728 7070
us@stensdal.dk


