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DEAS skal udleje 225 nye ungdomsboliger
TDC Pensionskasse har netop valgt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS som samarbejdspartner til
deres nye boligprojekt, der omfatter 225 ungdomsboliger på Teglholmen i Københavns Sydhavn.
DEAS skal stå for udlejning og administration af ungdomsboligprojektet Støberiet.
Gammelt støberi forvandles til ungdomsboliger
Bygningen på Støberigade 10 var oprindeligt en del af B&W’s støberi. Siden 1993 har TDC benyttet
bygningen til kontorer. Nu omdannes den så til fire etager med ungdomsboliger med eget køkken og
bad, som står klar den 1. juli 2015, samt dagligvarebutik og fællesarealer i stueetagen.
”Ungdomsboliger er en mangelvare i København, og med Støberiet tilbyder vi attraktive boliger til
studerende i et område, der er i en spændende udvikling. Vi har valgt DEAS som samarbejdspartner,
da de har en solid erfaring med nyopførte ejendomme, så vi sikrer alle faser af ejendommens opstart
– fra udlejning til administration og drift,” siger Leif Stidsen, direktør for TDC Pensionskasse.
TDC Pensionskasse har i forvejen cirka 1.200 lejemål, som selskabet selv administrerer.
”Vi ser frem til at hjælpe TDC Pensionskasse med at løfte dette projekt. Det er en særlig opgave at
udleje ungdomsboliger. Der er mange informationer, der skal håndteres, bl.a. studietjek af de
kommende lejere, som ofte har brug for ekstra hjælp, da det er første gang, de er på boligmarkedet,”
siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS, der netop har færdigudlejet PKA’s
ungdomsboligprojekt; den tidligere Konstabelbygning på Margretheholm.
Inden længe er det muligt at opskrive sig til ungdomsboligerne via Findbolig.nu.
Kort om Støberiet
•
225 ungdomsboliger med eget køkken og bad
•
I stueetage opføres dagligvarebutik og fællesfaciliteter
•
En del af boligerne bliver med hems eller indskudt 1. sal.

For mere information:
Direktør Leif Stidsen, TDC Pensionskasse, mobil 21 26 32 22
Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS, mobil 27 90 10 35
Kort om TDC Pensionskasse
TDC Pensionskasse er en firmapensionskasse for nuværende og tidligere ansatte i TDC koncernen med
tjenestemandspensionsrettigheder. Pensionskassen havde pr. 31. december 2014 10.000 medlemmer og en balance på 41 mia.
kr. I direkte ejerskab har TDC Pensionskasse 25 boligejendomme med i alt ca. 1.400 lejemål fordelt over hele landet.
Kort om DEAS
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af fem forretningslinjer:
Ejendomsadministration, Property Asset Management, Facility Services, Mæglervirksomhed – via DEAS Erhverv og DEAS Bolig –
og Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Vi tilbyder ydelser som administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og
andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggesagsadministration,
energistyring, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme og
boliger. DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg
og Aarhus. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.
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