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Kalbyris Centret Version 2.0

Der var engang da Kalbyris Centret var 
fuld af liv. Det skal det blive igen. 
I en ny og forbedret udgave af sig selv. 
En stærk lokal mødesplads for alle de 
mennesker der bor lige i nærheden. 
Hvor man lige kan smutte forbi og 
hente en pizza til aftensmaden eller få 
det seneste nyheder over en kop kaffe 
og kage i cafeen. 

Det er her man er hjemme. Det er på 
enhver måde en refleksion af de 
mennesker der bor her.  

Faktisk føles dagen ikke fuldkommen 
om man ikke lige har været forbi. Man 
ved jo aldrig om man skulle være gået 
glip af noget. 
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KK for: 

Kundevenlig,
kvalitetsbevidst, 

Kulturel
og Kærlig

The Art of
Fresher Flowers

Um que non nonsero quiamus aeperia quis 
magnimus atent eos estibusdae voloritat volup-

ta Ut dolores accullaborum quiam, suntiatem 
facersp ernatur maxima que porem.



4

Med ca. 1.400 m2 service 
og butikker bliver Kalbyris 

Centret et af Danmarks 
mindste men absolut 

hyggeligste centre    

Masser af cykelparkering
og bus 681 og 604 holder 

rundt om hjørnet

80 parkeringspladser
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Menneskets 
bedste ven er 

altid 
velkommen 

her
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Kalbyris Centret - 
Midt i et smørhul

Kalbyris Centret ligger nordøst  for Næstveds centrum. For at komme ind til centrum og 
gågaderne skal man via en af to broer over banelegemet, som skærer gennem hele byen og 
dele den i to halvdele.                                                                                                                                  

Der er to centre for detailhandel i den østre del af Næstved; Næstved Storcenter, som ligger 
lidt længere ude af byen og området omkring krydset Kalbyrisvej og Østre Ringvej. 

Der bor ca. 6.500 mennesker indenfor 1 km radius og i 2015 kørte der hver dag 12.096 biler på 
Østre Ringvej. Lige på den anden side af vejen ligger der gode naboer: 
Rema 1000, LIDL, Silvan, Burger King, og Big Bowl. 

Men der mangler meget af det man har brug for i hverdagen: en frisør, en café, en hyggelig 
restaurant, en optiker, en bager m.fl.       
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Central 
belliggenhed i 
Næstved med 
gode naboer 

Kalbyris Centret
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Hvem skal leje 
butik her? 

Alle som synes om at 
have det hyggeligt 
med sine kunder og 
give en ordentlig 
kvalitet er velkomne 
her. 

Der mangler f.eks: en 
bager, en frisør, 
en optiker, en café, 
en grønthandler 
med delikatesser, 
et apotek, en cykel-
handler, mobilrep, 
børnetøj m.fl.     

MASTERPLAN
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Lokal markedsplads - 
Lokale hensyn

Lejekontrakten tager 
hensyn til at 

Kalbyris Centret er en 
lokal markedsplads. 

Her er både plads til at 
holde ferielukket og 
komme hjem inden 
børnene skal puttes. 
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Stort opland  

Attraktive lejevilkår 

Der bor idag ca. 6.500 mennesker indenfor 5- 15 minutters gang 
fra Kalbyris Centret, som nu får et attraktivt udbud af lige præcis 

de butikker vi har brug for at have tæt på os i hverdagen; hvor man 
kan mødes til en kop kaffe under træet,  få klippet spidserne, få fixet 

cyklen og finde en fin lille ting med hjem til de små.  I nærområdet 
til Kalbyris Centret findes desuden både skole og daginstitutioner 
med bl.a. en børnehave som nærmeste nabo til centret. Endnu en 
børnehave ligger på den anden side af Kalbyrisvejen.  Ialt passerer 
mere end 12.000 biler Østre Ringvej ved Kalbyris Centret i døgnet 

(Trafiktælling, 2015).    

For butikkerne i Kalbyris Centret er der skabt attraktive lejevilkår - 
således kan man åbne en butik til en månedlig leje fra 6.300 kr ekskl. 

moms. Derudover er der taget hensyn tilpasset hver enkelt butiksejer 
i form af fleksible åbningstider, som giver mulighed for at holde 

eksempelvis sommerferielukket, måtte man ønske dette. 

1
Gode naboer og gratis parkeringspladser 

Når Kalbyris Centrets butikker åbner, får man en række 
attraktive naboer på den anden side af Østre Ringvej i form af: 
Rema 1000, LIDL, Silvan, Flügger, Burger King, Wash World, 
Garant Gulve & Gardiner, Falke Dyreklinik og Bowl’ N’ Fun.  
Ved Kalbyris Centret forefindes desuden 80 parkeringspladser 
med gratis parkering, som gør det let for alle at handle her på 
vejen hjem. 

2

3

Attraktive rammer 
udvikles for alle

butikker i 
Kalbyris Centret 
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6.500 mennesker i 
nærområdet inden for 

1 km radius

Et butiksmijø som er 
relevant for alle de som 

bor i nærområdet og de, 
som kører forbi 

Kalbyris Centret hver dag

Leje  pr. måned fra 
6.300 kr ekskl. moms  
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Ca. 15 butikker 
i størrelsen: 

68 m2-500 m2 
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Kontakt
Partner og Udlejningsdirektør: 
Freddy Plambek
t: +45 20 65 08 03
e: fp@sellamore.com

Project Manager/Events: 
Maria Bloch-Jørgensen
t: +45 28 18 25 50
e: mbj@sellamore.com

CEO og Kreativ direktør: 
Kathrine Heiberg
t: +45 29 91 50 89
e: kh@sellamore.com

                                                                                                                  kalbyris.dk
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