
ERHVERVSHUSET PÅ FREDERIKSBRO 

Tre butikslejemål i Hillerøds nye bydel
Klar til indflytning ca. 5 måneder efter indgået aftale

177 - 226 m2



ERHVERVSHUSET PÅ FREDERIKSBRO

Erhvervshuset ligger i Hillerøds nye bydel, Frederiksbro. Den moderne bygning er 

placeret på Frederiksbro Torv, som bliver et levende samlingspunkt for Frederiksbros 

beboere. Her skabes et stemningsfyldt miljø, som indbyder til hyggelige sociale stunder. 

Ud over de tre udbudte butikslejemål består stueetagen af en 1.200 m2 dagligvare-

butik, hvor Coop 365 slog dørene op i oktober 2021. Førstesalen byder på 1.800 m2, 

som kan anvendes til f.eks. sundhedscenter eller kontor, mens anden, tredje og fjerde 

sal er parkeringshus med 2 timers gratis parkering. Der er derudover parkeringspladser 

i det omkringliggende terræn, og de gode parkeringsmuligheder giver hurtig og nem 

adgang til hele Erhvervshuset. 

I oktober 2021 åbnede Coop 365 i Erhvervshusets stueetage. Visualisering er vejledende. 



CENTRAL BELIGGENHED

Erhvervshuset er placeret midt i en helt ny bydel med et levende lokalmiljø og unikke 

faciliteter. Få minutter fra Erhvervshuset ligger Frederiksbro Parken med sin 300 meter 

lange Svanesø, og de grønne, rekreative områder kan danne rammen om mange 

solrige forårsdage og lune sommeraftener. 

Erhvervshuset er samtidig en kort gåtur fra Hillerøds bymidte, og i nærområdet 

ligger flere ungdomsuddannelser, herunder Hillerød Handelsgymnasium, SOSU H, 

Erhvervsskolen Nordsjælland og HF & VUC Nordsjælland. 

Med nærhed til både bymidten og de mange beboere på Frederiksbro er 

Erhvervshusets beliggenhed attraktiv og helt unik.  

Erhvervshuset ligger i Hillerøds nye bydel Frederiksbro, som får op mod 3.200 beboere.



TRE ATTRAKTIVE BUTIKSLEJEMÅL

I Erhvervshusets stueetage udlejes tre nyopførte butikslejemål på 208 m², 226 

m² og 177 m². Frederiksbro Torv danner den ideelle ramme om et hyggeligt 

udeserveringsmiljø, og lejemålene egner sig derfor særligt godt til café, bager eller 

lignende. 

Lejemålene er færdigopførte og klar til at blive indrettet i fællesskab med lejer. Der 

er derfor rig mulighed for at sætte eget præg på butikslejemålets indretning, herunder 

materialevalg af blandt andet vægge, gulve og lofter. 

Frederiksbro Torv bliver et levende samlingspunkt på Frederiksbro. Visualisering er vejledende. 

Lejemålene kan stå klar til overtagelse ca. 5 måneder efter indgået lejeaftale. 



Lejen tillægges drift kr. 250 pr. m² og varme kr. 98 pr. m².  

El betales direkte til forsyningsselskabet.

Areal: 
208 m2

Månedlig leje:
kr. 31.200 ex moms

LEJEMÅL 2 LEJEMÅL 3

Areal: 
226 m2

Månedlig leje:
kr. 33.900 ex moms

Areal: 
177 m2

Månedlig leje:
kr. 26.550 ex moms

LEJEMÅL 5

Kan opdeles 
i to mindre 

lejemål

LEJEMÅLENE I TAL

Kan ikke 
anvendes til 

varmt køkken



FREDERIKSBRO - EN VISIONÆR BYDEL

På Frederiksbro opføres i alt 1.300 lejeboliger, som under sloganet ”det bedste sted 

i livet” danner varme, trygge og naturskønne rammer om beboere i alle livsfaser. 

Omdrejningspunktet for Hillerøds nye bydel er kvalitet, og der bygges med nøje 

udvalgte materialer. 

Frederiksbro Parken strækker sig sammen med sin 300 meter lange Svanesø hele vejen 

gennem bydelen. I de grønne oaser er der mulighed for både afslapning og aktiviteter 

ved og på vandet. Sammen med det levende Frederiksbro Torv skaber parken et 

naturligt samlingspunkt i Hillerød. Som noget helt særligt opføres også en privat 

badepavillon, som beboerne på Frederiksbro får glæde af.  

Frederiksbros første beboere flyttede ind i november 2020, og pr. 1. oktober 2021 var 

intet mindre end 423 boliger færdigbygget og udlejet.

Erhvervshuset

Bydelen Frederiksbro er godt undervejs, og i oktober 2021 var 423 boliger færdigopførte og udlejet. Visualisering er vejledende. 



Den moderne bygning er beklædt med gyldent metal og har store vinduespartier. 

Med Frederiksbro Parken lige om hjørnet er det oplagt at nyde en frisklavet frokost eller en kop kaffe i det fri. Visualisering er vejledende. 



Henriette Tetsche 
Salgs- og udlejningschef

For yderligere oplysninger om Erhvervshuset, kontakt:

START SAMTALEN I DAG

Dir: 33 63 09 02 • Mob: 24 91 35 45 • E-mail: ht@mgh.dk


