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 Artiklen er hentet i arkivet

Fynske Barfoed Group er godt i gang med udviklingen af Højbro Plads i 
København. Kæmpe butikslokale er nu udlejet til kendt, dansk modefirma

Den fynske ejendomskoncern Barfoed Group er allerede godt i gang med det gigantiske 
millionprojekt, der skal udvikle en af Københavns mest eftertragtede ejendomme på 
Højbro Plads 4.

Selv om det kun er få måneder siden, at den fynske ejendomskoncern igangsatte 
projektet, kan de allerede nu meddele, at det bliver et kendt, dansk modebrand, der får 
lov til at flytte ind i en stor del af det gamle miljøministerium.

Den helt rigtige lejer
Det bliver det danske tøjmærke Moss Copenhagen, der skal bebo det i alt 1500 
kvadratmeter butikslokale, der får Café Europa og Storkespringvandet som nærmeste 
naboer.

- Udviklingen af så stor og omfattende en ejendom, er en krævende og spændende 
opgave, og derfor er vi naturligvis også stolte over, at vi allerede så tidligt i forløbet har 
udført en udlejning af de samlede erhvervsarealer i ejendommen, siger koncerndirektør 
for Barfoed Group, Frederik Barfoed.

Han fortæller, at der har været stor interesse for placeringen - også internationalt, og han 
mener, at de med Moss Copenhagen har fundet den helt rigtige lejer.

- Moss Copenhagen er den rigtige lejer til så markant en placering. De kommer til at 
tilføre Højbro Plads en endnu hurtigere og større udvikling, siger han.

Barfoed Group købte ejendommen Højbro Plads 4 tilbage i 2007. Ejendommen var 
dengang lejet ud til Miljøministeriet.

Når ejendommen efter al forventning står færdig i midten af november 2014, er det 
meningen, at den skal rumme både erhvervslejemål og 20 eksklusive leje-lejligheder.

Barfoed Group investerer i alt godt 50 millioner kroner i renoveringen.
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