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Nye lejeboliger i Aarhus går til DEAS
PKA har valgt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS til at stå for både udlejning, administration og
drift af pensionskassens nyeste lejeboligprojekt – Christian X’s Have i Viby ved Aarhus.
Her opføres 146 lejeboliger i blandet boligform: fire punkthuse og en boligkarré. Samtlige boliger får
store altaner eller egen terrasse, og boligerne bliver på 64-129 m2.
”Vi har et godt og effektivt samarbejde med DEAS, som bl.a. tidligere har foretaget
førstegangsudlejning for os på flere projekter. Vi oplever en stor efterspørgsel efter boliger i Aarhusområdet og ser frem til at skabe en række boliger med værdi for vores medlemmer og lejere,” siger
Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA.
Boligerne opføres i fem etaper, og de første 24 boliger står klar til indflytning til december 2016.
”Det er en spændende opgave, der bringer mange af vores kompetencer som full service property
house i spil. Vi har opbygget en stor erfaring med udlejning generelt og i særdeleshed med nyopførte
projekter, hvor vi har haft succes med at imødekomme vores kunders ønske om, at ejendommen er
fuldt udlejet inden ibrugtagning,” siger Lasse Rüsz, afdelingschef i DEAS.
Fakta:





Christian X’s Have
Beliggende på hjørnet af Chr. X’s Vej og Enghavevej i Viby nær Aarhus.
146 lejeboliger på 64-129 m2 samt med altan eller terrasse.
I alt 13.900 m².
Står klar til indflytning fra december 2016.
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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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