Erhverv – Aktivitetshus 188

Førsteklasses placering
på Aarhus Ø
Lighthouse er placeret lige der, hvor byen og
havet møder hinanden. Her kan du starte dit
og din virksomheds næste kapitel – hvor
Lighthouse bliver samlingspunktet for
beboere, besøgende og hele byen.
I bygningens stueetage skabes et kultur- og
byliv bestående af bl.a. restauranter, butikker
og et bugtcenter, som sammen med promenaden vil summe af liv, når Aarhus Øs beboere,
turister og besøgende samles for at opleve
Danmarks højeste boligbyggeri.
Aktivitetshus 188
Aktivitetshus 188 har en helt særlig beliggenhed lige ud til vandet i Lighthouse. Det er
strategisk godt placeret i hjørnet i Promenadehuset ud til Ø-Linjen, promenaden og bugten.
Fra erhvervsmålet er der derfor både udsigt til
livet på Aarhus Ø, vandet og Riis Skov.
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Her er der rig mulighed for at skabe den
forretning, som du ønsker. Stedet er oplagt
til mindre café eller bar, da erhvervsmålet er
udstyret med et mindre køkken. Det kan være
alt fra ishus og kaffebar til vinbar og tapasbar.
Det kan også være, du drømmer om at
kombinere café og butik, såsom en kunstcafé,
vinbar med vinsalg, SUP-board og kajakudlejning og isbutik eller lignende.
Udeservering og badebro
Derudover er der mulighed for at etablere
udeservering med fantastisk beliggenhed ud
til Aarhus Bugten. Erhvervsmålet er desuden
placeret ved den kommende badebro, så det
bliver et naturligt samlingspunkt for Aarhus
Øs badeglade beboere og besøgende.
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Sports- og
vandaktiviteter
Lighthouse er placeret lige ved vandet, og
mange beboere og besøgende nyder godt
af nærheden til vandet med kajakroning,
badning, SUP-boarding og andre vand
aktiviteter.
Aarhus Ø er også blevet et populært udflugtsmål for både turister og aarhusianere,
der ønsker at nyde udsigten til vandet og den
friske havluft. Som erhvervsdrivende på
Aarhus Ø kan du derfor nyde godt af de
mange besøgende og det populære udeliv.

Mulighed for
udeservering
Aktivitetshus 188 er placeret på hjørnet af
Promenadehuset med udsigt til både Ø-Linjen,
promenaden, Aarhus Bugten og Riis Skov.
Placeringen giver mulighed for udeservering,
hvor dine gæster eksempelvis kan nyde mad
eller drikke, mens de beundrer udsigten.
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Lejevilkår
Priser er ekslusiv moms

Areal

Lejemålets areal er
på 173 m² på to plan.

Driftsomkostninger

Drift inkl. dækningsafgift/skatter, anslået,
kr. 200 pr. m² pr. år.

Depositum

6 måneders leje.

Udeservering

Lejer har brugsret til
udeserveringsareal.

Vand

A/c pr. m² pr. år,
anslået, kr. 25 pr. m²
pr. år.

Opsigelsesvilkår

Uopsigelighedsperiode,
efter nærmere aftale.
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Leje

Leje pr. m²,
kr. 2.000 pr. m² pr. år.

Varme

A/c pr. m² pr. år,
anslået, kr. 50 pr. m²
pr. år.

Overflader og installationer

Som beskrevet eller
efter nærmere aftale.

Materialebeskrivelse for lejemålet

Gulvbelægninger

Inventar

Aktivitetshuset i Promenadehuset har et
glittet betongulv i stueetagen, som er utroligt
slidstærkt og vedligeholdelsesfrit. Det er
behandlet med lak (PU lak), så det bevarer
sit organiske udtryk og samtidig er praktisk i
hverdagen.

I Aktivitetshuset er der forberedt til køkken i
henhold til salgsplan. Det kan efterfølgende
tilpasses efter nærmere aftale.
Køkkenet er beliggende i stueplan, som det
fremgår af plantegningen.

På 1. sal er der lamelplank i egetræ, Castle i
kvaliteten Animoso fra Boen. Egetræsgulvet
er et flot og lyst trægulv, der emmer af kvalitet
og som matcher de øvrige materialevalg rigtig
godt.

Vægge

VVS og hårde hvidevarer

Betonvæggene behandles med klar lak, så
betonens spil og udtryk bibeholdes. Det er
med til at give et flot og råt look i rummet.
De øvrige vægge i aktivitetshuse er maler
behandlet i hvid.

Badeværelse med toilet og bruser er beliggende
i stueplan.
Der er ligeledes forberedt til vaskemaskine og
tørretumbler. Aktivitetshuset leveres uden
hårde hvidevarer.
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Helga Pedersens Gade
8000 Aarhus C
lighthouseaarhus.dk

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne
for erhverv i Lighthouse
Jens Møller Boeriis
20 93 08 84
jmb@domis.dk

