
UDVIKLINGSCHEF I INNOVATER, 
MAHAD FARAH, FORTÆLLER: 
Vi glæder os til at komme i gang med omdannelsen af butiksar-
kaden i Kærene. Vores projektsigte er delt op på tværs af for-
skellige funktioner, som den nye bebyggelse skal kunne udføre. 
For det første vil vi gerne kunne tilbyde en tidssvarende butiks-
bebyggelse, hvor man vil opleve at rammerne for at handle i det 
daglige, har en høj kvalitet. 

I den forbindelse er vi glade for, at Salling Group vil fortsætte 
på ejendommen, hvor de siden 1984 har drevet en Netto-butik, 
og vi gælder os til at tilbyde dem og de øvrige erhvervsdrivende 
nogle mere attraktive rammer. 

Herudover ser vi frem til at tilbyde institutionen Mælkevejen 
nogle mere attraktive adgangsforhold og lidt mere plads til leg, 
hvor man i dag er klemt lidt klemt fysisk og visuelt af Nettos 
varelevering. 

Slutteligt glæder vi os til at levere en fin taghave til beboerne i 
AKB Milestedet, som vi håber, at de får stor glæde af.

OVERVEJELSER OM SALG HAR STÅET PÅ I ET PAR ÅR,  
FORTÆLLER CLAUS BJØRTON, SOM ER KUNDECHEF I KAB:
Det nuværende lokalcenter har kendt bedre dage, og den bed-
ste måde at forhindre en huslejestigning i afdelingen Ved Mileste-
det er faktisk at frasælge ejendommen fra den almene afdeling. 
Salget indbringer boligselskabet en fin pose penge, som vi agter 
at bringe i spil i forhold til fornyelse af området.

Kommunalbestyrelsen godkendte salget på mødet den 24. sep-
tember 2018.

YDERLIGERE INFORMATION:

 Innovater A/S
 Udviklingschef, Mahad Farah   

 Telefon: +45 26 24 91 25 

 Mail: mf@innovater.dk 

 KAB
 Kundechef, Claus Bjørton 

 Telefon: +45 30 51 62 84   

 Mail: cbj@KAB-bolig.dk 

Boligselskabet AKB Rødovre har solgt  
butiksarkaden med bl.a. Netto på Nørrekær.

Køber er den århusianske ejendomsudvikler 
Innovater A/S, som nedriver den eksisterende 
ejendom og bygger en helt ny. Hermed kan der 
fortsat være supermarked i Kærene i de næste 
mange år.

Innovater A/S har ansøgt om byggetilladelse og 
forventer at opstarte nedrivningen 1. marts 2019 
og med færdiggørelse i oktober 2019. 

NY BUTIKSARKADE  
I KÆRENE I RØDOVRE

Udvidelse af legeplads

Nyttehaver

Butikscenter

Udvidelse ”lysets plads”


