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Med to store og presti-
gefyldte byggeopga-

ver til i alt omkring 160 mil-
lioner kroner rykker den 
store lokale byggevirksom-
hed Bo-Hus A/S i Nykøbing 
for alvor ind på det køben-
havnske marked.

I Tårnby på Amager skal 
Bo-Hus bygge 58 ungdoms-
boliger.

Her er man allerede så 
småt ved at gå i gang.

På Østerbro - ved Rovs-
ingsgade på den såkaldte 
Beauvaisgrund - skal man i 
2019 i gang med at opføre 
tre boligtårne med cirka 70 
lejligheder for Lejerbo Kø-
benhavn.

Det spektakulære projekt 
- byggepris omkring 100 
millioner kroner - har væ-
ret planlagt og diskuteret i 
længere tid men skal altså 
nu realiseres med Fal-
ster-firmaet som byggean-
svarlig.

Bo-Hus A/S glæder sig 
over, at man nu samlet har 
byggeopgaver til en værdi 
af over 260 millioner kro-
ner i ordrebogen frem til 
2020.

- Vi er særdeles glade for 
de byggeopgaver, vi har på 
Lolland-Falster. Og det er 
fortsat her, vi har vores ba-
se og også vil have det i 
fremtiden. Men konjunktu-
rerne går op og ned i bran-
chen - og i en virksomhed 
som Bo-Hus er det vigtigt, 
at vi spreder fundamentet 
ud. Det gør vi nu med opga-
verne i København - de er 
resultatet af en bevidst 
satsning, hvor vi også bli-

ver synlige på det marked, 
understreger direktør Bo 
Jørgensen, Bo-Hus A/S.
Lokal arkitekt 
Byggeriet på 
Beauvais-grunden bliver i 
øvrigt resultatet af et Fal-
ster-samarbejde.

Københavns Kommune 
udskrev for år tilbage en 
konkurrence om byggeri på 
området. Vinderprojektet 
viste sig dog umuligt at 
gennemføre praktisk - og 

inden for de rammer der 
gælder for almennyttigt bo-
ligbyggeri - i sin oprindeli-
ge form.

Arkitektfirmaet Friis An-
dersen i Nykøbing og Bo-
Hus A/S har efterfølgende 
arbejdet tæt sammen om 
det projekt, der nu realise-
res.

- Det har været en spæn-
dende og udfordrende op-
gave at ændre projektet ra-
dikalt 

byggeteknisk - samtidig 
med at det fortsat visuelt i 
høj grad er det projekt, som 
man altså valgte i forbin-
delse med konkurrencen. 
Samtidig skulle projektet 
indarbejdes i en meget re-
striktiv lokalplan for områ-
det. Jeg synes, vi har fundet 
gode løsninger, konstaterer 
Jesper Øager fra Friis An-
dersen Arkitekter.

Bo-Hus A/S - med i øje-
blikket cirka 100 medarbej-
dere - har de seneste år haft 
travlt med blandt andet re-
novering i Sundtoften i Ny-
købing og ikke mindst byg-
geriet ved Nykøbing 
Sygehus.

Fremtiden byder også på 
store lokale byggeopgaver 
- udover altså de køben-
havnske projekter.

Det gælder blandt andet 
en renovering af de almen-
nyttige boliger ved Ham-
merlodden/Teglværksgade 
i Nykøbing.

Et projekt til cirka 65 mil-
lioner kroner.

Herudover er også et par 
andre boligprojekter i Ny-
købing formentlig på vej til 
at blive godkendt.

- Det ser fornuftigt ud. 
Der er god aktivitet på Lol-
land-Falster. Så selv om vi 
egentlig ikke regnede med, 
at virksomheden omsæt-
ningsmæssigt skulle vokse 
meget mere, så ser det ud 
til, at vi alligevel lægger lidt 
til de kommende år, konsta-
terer Bo Jørgensen.
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“High Five-projektet” på Østerbro i København bliver i sin endelige udformning i høj grad et resulat af et tæt samarbejde mellem Ny-
købing-firmaerne Friis Andersen Arkitekter og Bo-Hus A/S. Foto: Friis Andersen Arkitekter

Bo Jørgensen og Bo-Hus A/S har sikret en god ordrebog et par år 
frem med blandt andet opgaverne i København. Foto: Anders knudsen

Bo-Hus A/S har travlt på Lolland-Falster, men satser også nordpå

Kæmpeordrer i København 
til lokal storentreprenør

Lokale erhvervsnavne
PAUCH ApS, Maribovej 125, Våbensted, Sakskøbing, 
har skiftet navn og adresse til Bygge boersen ApS, 
Østerbrogade 226, København Ø. Udtrådt af direkti-
onen er Martin Pauch Larsen. Indtrådt i direktionen 
Cyrus Moorteza Gholli, Dolba Biassau, Sector A Bis-
sau Bax, Dolba Madina, Guinea-Bissau.
 
HUSBY-HOLDING ApS, Grimstrupovej 7, Maribo, 
er stiftet med en kapital på kroner 50.000 af HEM-
AMI ApS, c/o Hendrik Van Ark, Grimstrupvej 7, Ma-
ribo. I direktionen Erik Poulsen, Tosätter 132, SE-
825-96 Enånger, Sverige.
 
Mette Hørberg, Rørholmsgade 14, København K, er 
tiltrådt som næstformand i bestyrelsen for HØR-
BERG HOLDING A/S, Vingevej 8, Nakskov.

Nye lejligheder klar
Så er endnu en række nye boliger ved havneområdet 
i Nykøbing klar til indflytning.

Det er boligblokken på det område, hvor tidligere 
Marina-grillen lå, der nu er ved at være parat til sine 
nye beboere - i hvert fald en del af dem.

Byggeriet er kombinerede almennyttige boliger og 
ejerboliger.

Det er Nykøbing Boligselskab, der står for den al-
mennyttige del af projektet, som omfatter 23 lejlig-
heder i forskellge størrelser.

1. september er der indflytning i boligerne, der i 
øvrigt alle er udlejede.

Priserne ligger fra cirka 5.000 månedlig til 8.800 
månedligt alt efter boligernes størrelse.

Efterspørgslen har været størst på de mindre bo-
liger. haga

Billedet her er fra midt i juni. Nu er lejlighederne i blokken 
til højre klar til indflytning. Foto: Anders knudsen
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