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Kære alle
Så er der nyt om Postbyen:

Danica føjer 7500 kvm med almene familieboliger til Postbyen
Nu føjes der almene familieboliger til Postbyen og Danica Pension, der udvikler
området, har indgået en aftale med FSB om opførelsen.
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Udsigten til at blande de eksisterende planer for kontorbygninger på området
med boliger af forskellig art er noget, der glæder Robert Nellemann, CEO i
Postbyen: ’Vi ønsker at Postbyen skal emme af liv og aktivitet på alle tider af
døgnet, og det har derfor været vigtigt for os i udviklingen af bydelen at gøre
plads til den almene borger, der præger bybilledet efter lukketid og skaber
initiativer, som tiltrækker kunder til forretningslivet. Derfor har vi sikret os en
erfaren samarbejdspartner i FSB.’
Også formanden for FSB's organisationsbestyrelse, Jean Thierry, ser frem til
samarbejdet. ’Med ca. 100 almene familieboliger i Postbyen skaber vi hjem og
plads til mange forskellige mennesker med mange forskellige slags indkomster i
det absolutte centrum af København,’ siger han i en artikel om Postbyen
i Dagens Byggeri.

Skriv dig uforpligtende op til en bolig i Postbyen
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Vi fejrede for nylig rejsegilde for Danske Banks kommende hovedsæde i
Postbyen. Banken flytter i 2023 sit hovedsæde fra det nuværende i Holmens
Kanal til Postbyen. Læs mere her.

Hos Danske Bank er forventningerne til Postbyen store. ’Corona-tiden har vist os,
hvor vigtige fællesskaber er, og som del af bydelen får vi mulighed for at bidrage
positivt til den bæredygtige udvikling af et nyt lokalsamfund. Vi glæder os til at
bidrage til fællesskaber mellem virksomheder, kunder, kolleger og gæster, der
besøger os fra gaden,’ siger Danske Banks ejendomsdirektør, Taid Qazi i
en artikel i Estatemedia.
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Postbyen ønsker alle en god jul & et godt nytår.

Har du spørgsmål til det kommende bykvarter eller arbejdet på byggepladsen,
kan du kontakte os på info@postbyen.dk
Du kan også finde mere information om projektets faser og om det nye bykvarter
på www.postbyen.dk.
Venlig hilsen
Danica Pension

