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Nyheder

26/12/2017
Lejlighed med den absolut bedste placering på Frederiksberg (postnummer 1864),
lige bagved Landbohøjskolen.
Her kan storby livet nydes med den bedste beliggenhed der findes.
Masser af cafeer og spisesteder. Tæt på Frederiksberg centeret samt Frederiksberg Have.
Skal du nyde "naturen" ligger den utroligt fine have tilhørende Landbohøjskolen et såkaldt stenkast fra lejligheden.
Nem adgang til offentlig transport. Hele 3 Metro stationen indenfor gåafstand af lejligheden, samt buslinje lige udenfor
døren.
Bygningen og lejligheden er under totalrenovering og forventes klar til udlejning primo marts 2018.
Lejeprisen forventes at blive i intervallet kr. 10.500 - kr. 11.500 + forbrug pr. måned.
Vær hurtig og skriv dig op til denne perle af en lejlighed eller ring !!

26/12/2017
Stor lejlighed beliggende i Ørestaden med den flotteste
panoramaudsigt over København samt golfbanen til salg
Kr. 4.395.000
110m2

25/11/2015
Lejlighed centralt på Frederiksberg udlejes.
Tag et kig på hjemmesiden og ring for en fremvisning.
(Udlejet)

01/02/2015
Lejlighed på Frederiksberg udlejes. Nyistandsat.
Tag et kig på hjemmesiden og ring for en fremvisning.
(Udlejet)

28/06/2012
Lejlighed på 98m2 beliggende på Frederikskaj (A.C-Meyers Vænge 11B, DK-2450 klar til indflytning fra 01/08/2012.
(Udlejet)
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19/06/2012
2 lækre lejligheder ledige fra 1. september 2012. Beliggende på Frederiksberg samt i Ørestaden med let adgang til alt
Tag et kig på hjemmesiden og ring for en fremvisning.
(Udlejet)

11/08 - 2011
Byggeriet af den nye Teglholm skole skrider planmæssigt frem og forventes at være færdig 2013
Råhuset er under opførelse og man kan allerede nu få en god fornemmelse af skolens udformning

23/04 - 2011
Åbning af det nye havnebad er grundet overskridelse af budget for 2011 i København kommune udskudt til efteråret 2011.
Vinterbaderne får noget at glæde sig til....

25/07 - 2010
TEGLHOLMENS SKOLE
Der er nu blevet bevilliget 50 mio. kr. til skolen på Teglholmen, så arbejdet er begyndt. Skoledistriktet vil blive justeret
således at børnene, der skal gå på den nye skole, starter på Bavnehøj Skole. Derudover arbejdes der med at etablere
institutionspladser på grunden. Fra januar 2010 foretages nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden. Selve
byggeriet af skolen opstartes ved årskiftet 2010/2011, og skolen planlægges at være færdig i 2013.

11/06 - 2010
Det nye havnebad - Koralbadet - kommer til Sluseholmen. Det bliver åbnet 1.juni 2011. Havnebadet får både baby-,
børne/ungdoms- og motionsbassin. Bassinet til babyer og småbørn vil få en dybde på 0-30 cm og bassinet til de lidt større børn
vil få en dybde på 100-110 cm.
Vinterbadning bliver det også til - vinterbadningsfaciliteterne vil stå klar 2011/2012

22/04 - 2010
TEGLHOLMSBROEN
Broen er på vej - og med broen kommer bussen helt tæt på. Teglholmen og Sluseholmens nye bro er godt på vej. Broen
forventes færdig januar 2011. Broen vil give en hjælpende hånd til den travle trafik på Sydhavnsgade og vil også gøre det muligt
for busserne at runde Sluseholmen.

20/03 - 2010
3 (4) værelses lejlighed på 98m2 i det prisbelønnede byggeri Frederikskaj på Teglholmen (København SV) udlejes. Lejligheden
er beliggende på 5.sal med vestvendt altan og en helt fantastisk udsigt over havneområdet.
Klik ind på lejligheder - leje/Frederikskaj for mere info om denne lejlighed.
Henvendelse til Peter Birk Olesen på tlf. +45 4082 7023
(Udlejet)
http://www.pbo-ejendomme.dk
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12/03 - 2010
Grundet stor efterspørgsel efter servicerede lejligheder i København søger PBO Ejendomme efter nye lejligheder i primært
det StorKøbenhavnske område.
Ønsker du at udleje din bolig hurtigt og nemt til en god pris så kontakt PBO Ejendomme hurtigst muligt.
Henvendelse til Peter Birk Olesen på tlf. +45 4082 7023

10/11 - 2008
PBO Ejendomme udlejer nu fuldt "servicerede lejligheder" i København. Dette inkluderer ugentlig rengøring samt skift af
håndklæder og sengelinned.
Lejlighederne er fuldt møblerede for op til 6 personer, inkl. "mellem tv-pakke - trådløst internet".
Kontakt Peter Birk Olesen vedr. forespørgsler på servicerede lejligheder på tlf. +45 4082 7023

Dette tilbud sikrer eksempelvis en god start for nye medarbejdere eller tilflyttere til København. Firmaer sikrer sig en optimal
start for den nye medarbejder der kan starte på det nye job uden bekymringer angående bolig. Nemt og bekvemt for alle.

PBO Ejendommes servicerede lejligheder er beliggende på Frederiksberg, Østerbro, Ørestad, Sydhavnen, samt Teglholmen.
Lejlighederne varierer i størrelse fra 68m2 til 136m2 (3-4 værelser).

Klik ind på: lejligheder - leje:
Copenhagen golfpark sunset
C.F.Richsvej 110
(Udlejet)

12/09 - 2008
Nybygget 3 værelses lejlighed på 83m2 beliggende på en af Københavns bedste adresser, Amerika Plads ved Langelinie.
Penthouse lejlighed med vest og østvendt altan samt walk-in skab.
Simpelthen alt i luksus... ikke mindst de skæve vinkler og de 4 meter til loftet er ekstremt imponerende.
Klar til overtagelse 16/9 - 2008
(Udlejet)

21/05 - 2008
PBO Ejendomme søger boliger til udlejning. Vores kundegruppe består fortrinsvis af større danske og udenlandske firmaer i
http://www.pbo-ejendomme.dk
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Storkøbenhavn som har medarbejdere udstationeret i 2-5 år. Lejligheder søges på Østerbro, Frederiksberg, København S og
København SV. Specielt folk der er ejere af nybyggede projektlejligheder i de pågældende områder, og som ønsker at leje ud til
seriøst firma med kundegrundlaget iorden, er meget velkommne til at kontakte:
Peter Birk Olesen på tlf. +45 40827023.

14/04 - 2008
Nybygget 3 -værelses lejlighed på 80m2 beliggende i den nye kanalby på Sluseholmen i København SV (Kanalhus P1,
Lindholm)
Denne lejlighed er aldeles unik og er helt sikkert en overvejelse værd hvis du sætter pris på luksus og en helt speciel lejlighed
i flere niveauer.
Klik ind på lejligheder - leje /Kanalhus for mere info om denne lejlighed.
(Udlejet)

18/02 - 2008
Lejlighed på 68m2 beliggende på Frederiksberg til leje fra 1.Juni 2008. Se billeder og detaljer på hjemmesiden
Klik ind på Lejligheder - leje/Bispeengen
(Udlejet)

17/02 - 2008
Se nye digitale billeder af lejligheden Amsterdam. Arbejdet med færdiggørelsen af lejligheden skrider planmæssigt frem. Stort
set kun slutmontagen der mangler. (elektriske apparater etc.)
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nye digitale billeder efterhånden som arbejdet skrider frem. Dette gælder alle
vores lejligheder.
Klik ind på lejligheder - leje/Amsterdam
(Udlejet)

13/02 - 2008
3/4 værelses lejlighed på 98m2 i det nybyggede Frederikskaj på Teglholmen (København SV) udlejes fra 1.april 2008.
Lejligheden er beliggende på 5.sal med vestvendt altan og en fantastisk udsigt.
Klik ind på lejligheder - leje/Frederikskaj for mere info om denne lejlighed.
(Udlejet)

07/02 - 2008
http://www.pbo-ejendomme.dk
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Nybygget 4-værelses lejlighed på 97m2 beliggende i den nye kanalby på Sluseholmen i København SV (Amsterdam,
Lindholm)
Klik ind på lejligheder - leje /Amsterdam for mere info om denne lejlighed.
(Udlejet)

16/12 - 2007
Luksus lejlighed i Ørestaden klar til udlejning, umøbleret/møbleret efter ønske og stil
Klik ind på lejligheder - leje for mere info om denne lejlighed.
(Udlejet)
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