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Aktuel situation og udvikling
Nennhauser Damm
Ejendommen
Ejendommen er fuldt udlejet og alle lejekontrakter har fortsat løbetid frem til 2022. Langs
gavlen ved ejendommen var der tidligere et mindre skovareal, som er opstået, da dette areal
blev udlagt som ”vejareal” til en mindre forbindelsesvej. Skovarealet blev her i vinters fjernet
og det forventes, at den mindre forbindelsesvej bliver bygget indenfor en overskuelig
fremtid, måske allerede i 2018/2019.

Vejareal til venstre for bygningen

Lejere
Der er blev afholdt møde med Fressnapf for at drøfte deres skiltning og her blev det aftalt,
at Fressnapf gerne må flytte et større skilt fra midten af bygningen på vejsiden til hjørnet,
hvor skoven nu er fjernet. Tidligere kunne dette hjørne ikke ses fra trafikken på grund af
træerne, men efter rydning af hele arealet er selskabets ejendom faktisk fuldstændig frit
beliggende og synlig. Vi har også talt med lejeren af kiosken/Imbiss og han fjerner et skilt,
som han havde opsat uden tilladelse.
Ydermere har vi drøftet indrettelse af en lagerplads til Fressnapf til venstre af deres indgang
og rundt om hjørnet. Her er der faktisk en vandgrøft til afvanding, som naturligvis skal
bibeholdes. Men vi har drøftet at overdække ca. 5-8m af denne grøft med bjælker, således

at Fressnapf ville være i stand til at placere en container her. Dette forudsætter naturligvis
myndighedernes godkendelse og vi vil selv ansøge om dette.
Salg
Se afsnit nedenfor om samlet salg af begge ejendomme.

Wandlitz
Ejendommen
Også her er ejendommen fuldt udlejet og i god stand. Der har ikke været problemer med
taget siden 2016. Dette er der naturligvis også argumenteret med i retssagen med Pizzeria.
Lejere:
Ny aftale om salgsstand:
Vi har indgået en foreløbig aftale med en grønthandler om en salgsstand på samme plads,
hvor tidligere bagervognen var placeret. Grøndthandler udbyder aktuel frugt og grønt og
starter op 1. maj 2018. Foreløbig har vi lavet en 3-måneders aftale med ham og han betaler
€ 400,00 for pladsen per måned.
Pizzeria:
Vi har nu langt om længe modtaget kendelsen fra retten i retssagen mod/fra Pizzeria.
Kendelsen var i retssagen oprindelig lovet til begyndelsen af marts måned, men blev først
udsat til udgangen af marts og derefter endnu engang til den 12. april 2018. Således har vi
modtaget kendelsen fra selskabets advokat, onsdag, den 18. april. Kendelsen vedhæftes
som bilag til sidst.
Kendelsen er dog noget anderledes end oplyst af dommeren under retssagen, da den for
det første ikke træffer nogen afgørelse, men vil undersøge sagen noget mere og for det andet
pludselig indikerer en anden opfattelse i forbindelse med konkurrence-sagen end ligeledes
fremført ved den mundtlige forhandling. Under forhandlingen var det dommerens opfattelse
at den i lejekontrakten indføjede konkurrenceklausul i sig selv var modstridende og derfor
ugyldige, men nu antyder kendelsen, at hun muligvis har skiftet mening herom.
Netop i punkt I. Fremfører retten den nu øjensynlig noget ændrede synspunkt herom, nemlig
at konmkurrencereglen omfatter også ” varer, som kan spises direkte ved stedet og som ikke
behøver at være i klagerens tilbud”. Det betyder, selv om klageren (pizzeria) ikke tilbyder
pølser og brød, kan det betragtes som konkurrence til hans restaurant. Her vil selskabets
advokat dog endnu engang fremføre og uddybe de tidligere aspekter (som også dommeren
engang havde bekræftet) i sagen.
I punkt II. af kendelsen fremfører dommeren, at der som følge af punkt I. er at føre bevis for,
at der reelt konstant og ikke kun ved særlige lejligheder blev solgt sådanne varer fra den
anden lejer, Eberswalder Wurst og her vil retten øjensynlig indkalde både klagerens mand
hr. Wolter (som reelt fører retssagen) samt salgschefen fra Eberswalder Wurst, hr. Lingstädt,
som vidner. Vi ved dog endnu ikke, hvornår dette skal finde sted.

Punkt III. I kendelsen handler om vandskaden og den af klageren krævede erstatning for
udbedring af vandskaden. Her har retten afsagt kendelse om, at en syn- og skønsmand skal
undersøge, om det kan være rigtige, at regnvand er kommet ind i restauranten via
tagrenderne fra vinkeltaget. Og såfremt syn- og skønsmanden ikke mener dette, skal han
supplerende svare på, om vandindtrængen kan være sket gennem huller i udluftningsrør på
taget (som bl. a. påstået af os) eller om det på grund af et ”lukket system” ikke er mulige.
Syn- og skønsforretningen skal sættes igang, når selskabet, som sagsøgte, har indbetalt et
forskud på omkostningerne på € 1.500,00.
Vi har overfor vores advokat gjort indsigelse mod denne del af kendelsen, da jeg overhovedet
ikke kan forstå, hvor det er selskabet, som SAGSØGTE, der skal betale dette forskud og ikke
sagsøgeren ?? Det ernormalt i sådanne sager, at det er sagsøgeren, som skal bevise hans
påstande og dermed også betale omkostningerne. I det mindste har jeg fået dette at vide i
tilsvarende sager. Så, vi har bedt om afklaring af spørgsmålet om disse omkostninger.
Der er i kendelsen overhoved ikke taget stilling til eller kommenteret omkring vores opsigelse
af lejekontrakten og også dette er lidt forundelige, da dommeren i retsforhandlingen i januar
betragtede opsigelsen som berettiget.

Aktuel lejeroversigt begge ejendomme:

WI ME MV NU Mieter
100 101 1 L2 Markgrafen
B & B Märkische
100 102 1 L2 Handelsgesellschaft mbH
100 103 1 L2 Michaela Wolter
100 104 1 L2 Kik Textilien&NonFood GmbH
100 105 1 L2 Schwarz Außenwerbung GmbH
200 101 1 L2 Getränke Hoffmann GmbH
200 102 1 L2 Fressnapf Immobilien und
200 103 3 L2 Jürgen Klatt
200 104 1 S2 Schwarz-Außenwerbung GmbH

Leerstand
Jahresmiete netto kalt

VBeginn VEnde
Lage Wfl/m² KM
BK
HK
MwSt.
WM
15.02.2003 31.03.2022 EG
511,13
4.013,60 €
520,00 € 140,00 €
887,98 €
5.561,58 €
01.04.2016
01.01.2007
31.10.2007
01.02.2014
01.04.2007
01.06.2007
01.03.2017
25.07.2012

31.12.2019 EG
31.12.2019 EG
31.10.2022 EG
31.01.2019 EG
31.03.2022 EG
31.05.2022 EG
28.02.2022 EG
24.07.2022

221,21
99,33
550,00
0,00
500,00
400,00
28,00
0,00
2309,67

1.430,00 €
500,00 €
4.250,00 €
58,33 €
4.850,00 €
3.600,00 €
560,00 €
41,67 €
19.303,60 €

281,00 €
189,53 €
190,00 €
- €
680,00 €
422,57 €
70,00 €
- €
2.353,10 €

31,00 €
68,02 €
250,00 €
- €
150,00 €
119,06 €
20,00 €
- €
778,08 €

330,98 €
143,93 €
891,10 €
11,08 €
1.079,20 €
786,91 €
123,50 €
7,92 €
4.262,60 €

2.072,98 €
901,48 €
5.581,10 €
69,41 €
6.759,20 €
4.928,54 €
773,50 €
49,59 €
26.697,38 €

0,00
231.643,20 €

Salg af ejendomme:
Efter selskabets beslutning og bekræftelse på, at ejendommene til sammen kan sælges for €
3.400.000,00 har den potentielle køber oplyst, at han i mellemtiden havde investeret i en
anden, tilsvarende ejendom på bedre vilkår og at han ikke længere havde interesse i
selskabets ejednomme i Wandlitz og Spandau. Vi har i de sidste uger præsenteret
ejendommene for flere andre, potentielle investorer, men alle har meddelt, at salgsprisen er
for dyre. Vi fortsætter dog ufortrøden med salgsbestræbelserne, bl. a. ved at have involvere
to andre, kendte mæglervirksomheder fra Berlin.
Der har allerede været positiv respons fra et af disse firmaer, som præsenterede os for et
købstilbud på ejendommen Nennhauser Damm. Men vi har her oplyst mægleren, at man ikke
kan købe en ejendom alene, men skal erhverve alle ejendomme til sammen, som tidligere
aftalt.

Likvidietsforløbet i perioden 01.01.2018 – 31.03.2018:

På grund af udarbejdelse af regnskabet er likviditetesoversigten for første
kvartal endnu ikke færdige og medsendes ved næste rapport.
Overførsler til DK i perioden: 01.01.2018 – 31.03.2018:
Saldoen på selskabets vedligeholdelseskonto den 31.03.2018:
Berlin, den 22. April 2018
Ewald Mensch

= € 44.000,00
= € 11.910,23

