Derfor skal du
vælge Herlev

Hvorfor Herlev
Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsregionen med en fremragende
infrastruktur tæt på motorveje samt en god kollektiv trafikbetjening, der
bliver endnu bedre med etablering af letbanen.
Det betyder, at du kan nå kunder og samarbejdspartnere hurtigt og nemt
– og at du og dine medarbejdere ikke bruger unødig tid på at komme til
og fra arbejde. Med en placering i Herlev kan din virksomhed rekruttere
fra et stort opland og udnytte at 1,7 mio. mennesker kan komme til Herlev på under 30 minutter.

Infrastruktur og kollektiv trafik
• Tæt på motor- og ringvejsnet (E47, Ring3 og 4)
• S-togs station tæt på erhvervskvarter
• Gratis parkering
•  Der kommer to letbanestop ved erhvervskvarteret – det ene i forbindelse med S-togsstationen
•  Buslinjen 5C Cityline, nordens travleste buslinje, udvides så den kører til
Herlev Hospital i 2017 og vil også få forbindelse til den kommende letbane i Ring 3.

Virksomhederne anbefaler Herlev
70 % af Herlevs virksomheder vil anbefale andre virksomheder at placere
sig i kommunen.
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By i udvikling
•  Antallet af job i Herlev Kommune er vokset med 7,1 procent fra 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015. På landsplan steg antallet af job i samme
periode med 3 procent.
•  Nr. 1 med en vækst på 36% i areal inden for ’kontor, handel og administration’ fra 2011 til 2014.
• Nr. 1 i nettotilflytning af borgere i perioden 2013-2014
• Mange udviklingsprojekter i gang
•  Den Grønne Fatning blandet bolig- og erhvervsbyggeri
•  Bymidten – projekt med boliger og nyt butikscenter centralt i
Herlev
•  Letbane på Ring 3
•  Udbygning af Herlev Hospital
•  Etablering af nyt diabetes center med et af verdens førende
miljøer for diabetesforskning

Erhvervsvenlig og serviceorienteret kommune
• Hurtig sagsbehandling med fokus på løsninger
•  Afklaringsmøder - et servicetiltag som skal sikre, at virksomheder får
belyst spørgsmål og ideer f.eks. om et byggeprojekt eller i forbindelse
med flytning. Afhængig af problemstillingen samler vi de relevante
kommunale medarbejdere til et afklaringsmøde.

Gode indkøbsmuligheder
•  Gode indkøbsmuligheder - BIG er det 8. største center målt på areal. ca.
44.000 m2. Større end både Lyngby Storcenter og Fisketorvet.
• 1,7 mio. mennesker/kunder kan nå frem til BIG på 30 min. eller mindre.
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