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Vores løsninger spænder vidt fra bl.a. betalt parkering 
via parkeringsautomater til parkeringshenvisning  og 
større P-informationssystemer. 

Med ATKI er du garanteret et professionelt 
samarbejde med specialister i trafiksikkerhed, 
trafikregistrering og - regulering.
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Håndtering af din P-løsning i PC 

og smartphone venligt design !
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Trafi ksikkerhed
Med ATKI er du garanteret et 
samarbejde med specialister i 
trafi ksikkerhed, trafi kregistrering 
og regulering.

• Trafi ktællinger

• Variable tavler

• Skolesikkerhed

• Parkering

• Fartvisere

• Cykelsikkerhed
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Udlejning

www.traffics.dk

Kontakt os 
70 20 20 94

J.O. Anlægsgartner & Maskinudlejning ApS

Kontakt Jan på tlf. 5322 9059 eller mail: joanlaeg@gmail.com

J.O Anlægsgartner & Maskinudlejning 
udfører selv alt inden for anlægs-

gartneri; belægning af sten, fliser og 
brosten samt renovering, pleje og 

vedligehold af haver. 

Af Christian Brahe-Pedersen
cbp@licitationen.dk

EJENDOMME Københavns 
Politis tidligere Station 2 i 
Store Kongensgade bliver i 
fremtiden hjem for stude-
rende.

Ejendomsudvikleren Ge-
fion Group har købt ejen-
dommen Store Kongensga-
de 100 på 3.300 kvm med 
den tidligere station, som 
lukkede i 2001, og har pla-
ner om at ombygge den til 
78 studieboliger samt etab-
lere en 700 kvm stor butik i 
stueetagen.

Sælger er Ejendomssel-
skabet Norden, og med i kø-
bet er også ejendommen 
Store Kongensgade 106 på 
1.650 kvm, der udvikles til 
17 lejligheder på mellem 60 
og 80 kvm samt detailhan-
del i stueetagen. 

De to ejendomme har en 
samlet projektværdi på 275 
mio. kroner.

– Der er et godt marked for 
studieboliger i København. 
Lige nu venter 15.000 unge 
på en studiebolig. Studiebo-
liger er kendetegnet ved en 
stabil udlejning og et let sti-

gende huslejeniveau, En 
fremtidig investor kan der-
for regne med et godt, lang-

sigtet afkast, siger 
Gefion Groups ud-
viklingsdirektør, 
Henrik Nissen, i en 
pressemeddelelse.

Sælger videre
Gefion Group har 
gennem de senere 
år opkøbt en lang 
række erhvervse-

jendomme i København og 
konverteret dem til boliger. 

Herefter sælger Gefion 

Group de færdigudviklede 
bygninger videre til investo-
rer. Gefion Group regner så-
ledes med et afkast til en el-
ler to institutionelle investo-
rer på godt fire procent om 
året på de to ejendomme i 
Store Kongensgade. 

– Det er to spændende 
ejendomme med en fanta-
stisk central beliggenhed og 
et godt potentiale for udvik-
ling, siger Henrik Nissen, 
der peger på, at ejendom-

men, som husede Station 2 i 
godt 30 år, har en god stør-
relse og grundplan, der gi-
ver ombygning til ungdoms-

boliger optimale vilkår. 
Endelig er nummer 106 en 

150 år gammel herskabse-
jendom, som dog trænger til 

en opdatering til moderne 
standard.

Portefølje på fire mia. kroner
Gefion Group arbejder i øje-
blikket med udviklingen af 
140.000 kvm med 2.700 bo-
liger plus erhverv. 

Desuden har ejendomsud-
vikleren yderligere 50.000 
kvm med 1.000 boliger i 
pipelinen, så den samlede 
projektportefølje ryger op 
på godt fire mia. kroner.

Københavnsk politistation 
omdannes til boliger
Gefion Group har købt to ejendomme i Store Kongensgade i København til en 
samlet projektværdi på 275 mio. kroner

Ungdomsboligerne vender ind mod gården og får egen altan.
(Illustration: Byens Arkitekter)

St. Kongensgade 100 er Gefion Groups tredje studieboligprojekt på 
en halvt år. 
Omkring årsskiftet udviklede Gefion Group 228 ungdomsboliger 
med en projektværdi på 250 mio. kroner i Valby ved Gl. Køge Lande-
vej og solgte projektet til en investor. 
I maj var det 171 studieboliger i Søborg med en projektværdi på 210 
mio. kroner.

 

Tredje studieboligprojekt

”Der er et godt marked 
for studieboliger i 
København. Lige nu 
venter 15.000 unge 
på en studiebolig
Henrik Nissen, udviklingsdirektør, 
Gefion Group

Store Kongensgade 100 husede gennem godt 30 år Københavns Politis Station 2. Nu bliver den til ungdomsboliger. (PR-foto)


