Billedskærervej 17
5230 Odense M
Titan - en del af Tech Town Odense

TIL LEJE
Nybygget kontor-/ IT-hus til indflytning den 1. april 2020
Fælles kantine, loungeområder og mødelokaler
Huset forsynes med forskellige services udtænkt via en tænketank
En del af Tech Town Odense
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Titan - en del af Tech Town Odense
Nybygget kontorhus med gode parkeringsforhold
Inspirerende, fleksibel indretning
Optimal udnyttelse anslået til 16 m2 areal pr. medarbejder
Tæt på Cortex Park, SDU og Nyt OUH

Leje pr. m2
Kr. 1.195

Årl. driftsudgifter
Kr. 175 pr. m2 (anslået)

Depositum
6 måneders leje

2 min. fra motorvejsafkørsel
Tæt på den kommende letbanestrækning

Antal kvm.
Fra 300 - 2.600 m2

Zonestatus
Byzone

Vejforhold
Offentlig

Faciliteter
Fælles kantine, loungeområder og mødelokaler

Ejendomstype
Nybygget kontorhus

Overtagelsesdato
Efter aftale
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Titans indretning
På Billedskærervej 17 i Tech Town Odense opfører vi kontor-/ IT-huset, Titan, med plads til flere
IT-virksomheder. Huset vil være moderne og inspirerende indrettet med masser af åbne miljøer, hvor
man kan samles til formelle og uformelle møder, og kreative sparrings- og udviklingsseancer.
Derudover vil huset indeholde en fælles kantine med kantineordning, mødelokaler med flere muligheder for indretning, loungeområder m.m.
Når du entrerer ejendommen, mødes du af en åben og imødekommende hall med hyggelige opholdsarealer i direkte forbindelse med personalecafeen.
Kontorarealerne er helt regulære og kan indrettes, som brugeren måtte ønske det. Interiør, hvilket omfatter vægge, gulve etc. fremstår i rå materialer, der suppleres med store vinduespartier fra gulv til loft.
Alle toiletfaciliteter, gangarealer og elevator er samlet i en fælles kerne på hver etage, hvor der tillige
findes tekøkken og kaffebar. Trappen til 1. og 2. sal “løber” som en synlig skulptur, og på hver etage har
du bl.a. arealer, som er anvendelige til formelletw og uformelle møder.
Med baggrund i den foreslåede indretning på tegningerne estimeres et areal på ca. 16 m2 (inkl.
fællesarealer) pr. medarbejder.
Udenomsarealerne udlægges til parkeringspladser, opholdsarealer med bl.a. borde og bænke samt
udvalgte lege-/ og fitnessredskaber.
Driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til ejendomsskatter, forsikring, rengøring og forbrugsudgifter af
fællesarealer, vicevært, renholdelse, vinterforanstaltninger, renovation m.m.
Udgifter til kantine vil afhænge af den operatøraftale, der indgås.
Øvrige lejere i området:
Public Intelligence
Zealand Care
Tacho Data
Ecreo
budget123/Merc IT
ROB-EX
Lindpro
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Driftsudgifter
Driftsudgifter

Kr.

Ejendomsskat
Forsikring
Fælles el, vand og varme
Alarmsystem
Vedligehold af inventar, elevator m.m.
Rengøring af fællesarealer samt vinduespolering
Vicevært, snerydning og udvendig renholdelse
Renovation
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
I alt betaler lejer
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Kr. / m2
60.000
20.960
75.000
20.000
50.000
125.000
65.000
35.000
8.000
458.960
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Tech Town Odense
- home for tech stars

Tech Town Odense
Tech Town Odense er Danmarks nye område for ambitiøse Scale-up tech virksomheder. På over 30.000 m2
tilbyder vi erhvervslejemål i en række unikke bygninger,
med fokus på et stærkt fællesskab.
Læs mere om Tech Town Odense på:
www.techtownodense.dk

Scale Up
Vi ønsker at udvikle det bedste miljø for tech-virksomheder ved at skabe et socialt og fagligt fællesskab, der
giver adgang til nye og stærke samarbejdspartnere og
sparring. Vi er opmærksomme på, at fleksibilitet er afgørende, så du hurtigt kan skalere. Derfor er det et vigtigt
fokus, som vi både tager højde for i forhold til både udvidelse og til lejekontrakten.

Convenience
Vi ønsker at skabe de bedste service- og lejeforhold. Vi
tilbyder gode parkeringsforhold, en central placering
tæt på motorvejen og den nye letbane, topmoderne
faciliteter og et fleksibelt samarbejde, så du ikke skal
fokusere på andet end din forretning.

Feel like home
Vi er interesseret i, at du og dine medarbejdere føler
jer hjemme, når I tager på arbejde. Derfor giver vi jer
også de bedste omgivelser, så I kan få skabt det ideelle
arbejdsmiljø for jeres virksomhed. I vores nye IT-hus
Titan tilbyder vi hyggelige café- og loungemiljøer, lyst og
moderne interiør, lækre kantineforhold og meget mere.
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Tænketank
Som et særligt element vil der være tilknyttet en tænketank til huset. Tænketanken skal forholde sig til
udviklingen i branchen både lokalt, nationalt og internationalt samt forholde sig til udvikling og tendenser
blandt målgruppen for rekruttering til husets virksomheder. Tænketanken skal derudover specifikt bidrage
med gode råd og input til et konkret ønske om, at huset skal forsynes med livestreaming fra relevante
udenlandske universiteter.
Det er tænketankens formål at bringe nye ideer på banen og give gode råd om faciliteter, netværk og
services i forbindelse med udvikling og efterfølgende drift af et innovativt kontorhus, som kan bidrage
med stor value proposition for IT- og teknologivirksomheder.
Udgangspunktet for tænketanken er, at det nye kontorhus skal understøtte de nævnte brancher i
at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og samtidig sikre, at huset understøtter et stigende
behov for fleksibilitet, samarbejde og vidensdeling.
De udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere,
skal fjernes, og udfordringen skal vendes til positive muligheder og gevinster. Det forudsættes i forlængelse heraf, at dette vil have en afsmittende effekt på SDU’s rekruttering til relevante IT-uddannelser.
Der vil være 2 årlige faciliterede møder med tænketanken.
Huset vil løbende blive suppleret med diverse services, som udvikles i samarbejde med tænketanken.
Medlemmerne i tænketanken er:
• Martin Brems, stifter og indehaver af Brems & Co
• Lisbeth Chawes, stifter og indehaver af Lisbeth Chawes &TECH
• Torben Frigaard, indehaver af TPC Management
• Anker Boye, bystrateg, formand for Køge Kyst, tidl. borgmester i Odense
• Tommy Hummelmose, stifter og indehaver af Intelligent Banker
• Jesper Refning, partner og adm. direktør i Daxiomatic
• Bo Rattenborg, arkitekt og partner i Tegnestuen Mejeriet
• Peter Julius, CEO og partner i Public Intelligence
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Plantegning stueplan
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Plantegning 1. sal
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Plantegning 2. sal
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Tech Town Odense er en del af
Odenses nye vækstcentrum
Odense udvikler sig i disse år med lynets hast og er ved at forandre sig fra en stor dansk by til en dansk
storby. Byudviklingen finder sted over hele byen, men med særlige kraftcentre i udvalgte dele. I Odense M
mellem Rosengårdcentret og Munkebjergvej ligger dette hurtigt voksende og attraktive erhvervsområde, Odenses nye vækstcentrum. Området er genstand for mange virksomheders domiciler og
vækst samt de ansattes daglige færden, hvor der løbende kommer nye virksomheder til.
Som en bydel i bydelen finder du forsker- og videnparken Cortex Park med Syddansk Universitet,
Forskerparken, Danmarks nye kraftcenter inden for velfærds- og robotteknologi samt erhvervsfremme,
der huser ca. 60 virksomheder, og Videnbyen, der arbejder for at skabe en fælles platform for byens
studerende, forskere, iværksættere og virksomheder. Opførelsen af nyt OUH, som også kommer til at
ligge i Cortex Park, er i gang, og det nye supersygehus på 224.000 m2 skal stå færdigt i 2022.
I alt kommer ca. 60.000 mennesker til at få deres daglige gang i disse områder, hvilket vil skabe stor
vækst hos, og synergi mellem de mange virksomheder og institutioner.
For at øge tilgængeligheden i området skal infrastrukturen også gennemgå en forandring. Første step
var forlængelsen af Munkebjergvej og den dertilhørende nye motorvejstilslutning 50, der giver
virksomhederne en hurtig og direkte forbindelse til motorvejen, som de nu kan nå på kun to minutter.
Et af infrastrukturens største udviklingspunkter, letbanen, er under forberedelse. Den 14 km. lange
strækning gennem Odense får flere stop i Odenses nye vækstcentrum, hvilket du kan se på kortet på næste
side. Erfaringer viser, at letbaner er vækstgeneratorer, og letbanen vil derfor give et samfundsøkonomisk
boost til hele byen. Letbanen er klar til at køre i 2020.
Det er ikke kun virksomheder, der ønsker at være en del af dette vækstorienterede område. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har samlet en af to odenseanske afdelinger på et nyt campus på det gamle
Teknikum på Niels Bohrs Allé, som bringer en masse mennesker, liv og energi til området.
Området byder også på et stort handelsområde med bl.a. Rosengårdcentret, Danmarks næststørste
butikscenter med over 150 butikker, Bilka, Ikea og Elgiganten.
Odenses nye vækstcentrum inviterer altså, som navnet indikerer, i høj grad til vækst på alle tænkelige
måder, og der er altid plads til en til.
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Kort over området
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BoligGruppen Erhverv
BoligGruppen Erhverv er et ejendoms- og projektudviklingsselskab, der beskæftiger sig
med både bolig- og erhvervsejendomme på Fyn.
Vi ser ikke på udlejning af erhvervslokaler som blot udlejning, men mener, at erhvervslokaler
er med til at skabe en virksomheds fundament, succes og identitet. Vi leverer dig derfor
optimale og fleksible lokaler med et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Lokaler,
der skaber værdi og succes for dig og din virksomhed. Det gør vi gennem en dialog
præget af tillid, udvikling og samarbejde, som er de værdier, vi arbejder ud fra hver dag.
Værdier, der skaber rum for fremtiden.
					
									
						
Internt

Eksternt

Vi byder ind, er ærlige og tør
tage beslutninger

TILLID

Hos BoligGruppen oplever du en
ansvarlig og troværdig dialog
HELE VEJEN

Vi giver plads til kreativitet og
handler hurtigt på vores ideer

UDVIKLING

Hos BoligGruppen skaber vores
nysgerrighed værdi og succes
HELE VEJEN

Vi tager ansvar for helheden og
respekterer forskelligheden

SAMARBEJDE

Hos BoligGruppen er dit behov
og din målsætning vores fokus
HELE VEJEN
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