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Beskrivelse af Lejer
Lejekontrakten er indgået med:

Roskilde Svane Apotek v/Ulla Charlotte Andersen
Skomagergade 19
4000 Roskilde
CVR-nr. 25 21 18 55

Roskilde Svane Apotek har siden december 2018 været be-
liggende i Skomagergade 19, som de flyttede til fra Skoma-
gergade 12. Det historiske apotek har ligget på sin tidligere 
adresse siden 1898, men er flyttet, idet der i dag er andre 
behov samt krav om bedre adgangsforhold for alle kunde-
grupper.

"Vi har fire trapper op, så uanset om du kommer i kørestol, el-
scooter eller med barnevogn, så kan du ikke komme ind, og det 
synes jeg er rigtigt ærgerligt. Det medfører også, at hver gang 
vi laver en kundetilfredshedsundersøgelse, så får vi dårlige ka-
rakterer for adgangsforholdene." - siger apoteker Charlotte 
Andersen om den tidligere placering.

Apotekeren, Charlotte Andersen, er i dag veletableret i byen 
med flere filialer og har tilmed bundet en del af sin kapital i 
indretningen, bl.a. til en pillerobot. Til Roskilde Svane Apo-
tek hører Apoteksfilialerne i Jyllinge Centret, ved Trekroner 
station, på RO's Torv, i Føtex ved Roskilde station og ved Kø-

gevej. Apoteket bringer derudover medicin ud til medicin-
udleveringsstederne i Dagli'Brugsen Gevninge, Kirke Såby, 
Lejre og Osted, samt Fakta i Ågerup og håndkøbsudsalget i 
Dagli´Brugsen Gundsømagle.

Roskilde Svane Apotek er medlem af kædesammenslutnin-
gen "Apotekeren", der er en sammenslutning af 109 apote-
ker i Danmark.

Roskilde Svane Apotek drives i dag af apoteker Ulla Charlotte 
Andersen. Der gøres opmærksom på, at hvis Lejer, jf. lejekon-
trakten, afgår ved døden eller bliver så uarbejdsdygtig, at hun 
mister bevillingen til at drive apoteket, kan lejemålet opsiges 
med 6 måneders varsel. Læs yderligere side 30-31 samt i den 
juridiske due diligence rapport under pkt. 13.29.

Normalt afstås apotekerlokaler, hvis der sker et generationsskif-
te af selve apotekeren. Dettes skyldes, at der i Apotekerlovens 
§30 fremgår, at en eventuel ny tiltrædende apoteker er beret-
tiget til at overtage lejen af lokalerne samt indstræde i lejekon-
trakten, som også er inkluderet i lejekontrakten. Læs yderligere 
side 30-31.
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     De nye lokaler får med sine 390 kvadratmeter dobbelt så meget 
plads, og samtidig er der langt bedre adgangsforhold fra Schmeltz 
Plads, hvor der både er gode parkeringsforhold inklusiv fire 
handicappladser samt busholdeplads.
 - RetailNews, 1. oktober 2018
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