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FRA OSTELAGER
TIL KONTOR I

NEW YORKERSTIL
AF HELLE HORSKJÆR HANSEN

Det er stort og råt. Kontorlandskabet 
er åbent, mødelokaler i midten, gul-
vet i beton og plads til både bordten-
nis og bordfodbold.

Vi er hos Danmarks største leje-
boligportal, BoligPortal, en IT-virk-
somhed, der siden 1999 har hjulpet 
danskere med at finde deres næste 
lejebolig eller lejer til deres bolig. I 
dag lejer de sig ind hos Forsknings-
fondens Ejendomsselskab A/S, i dag-
lig tale FEAS.

– Boligportal har været lejer hos 
os før, og de har løbende spurgt os, 
om vi havde noget, der kunne være 
attraktivt for dem. Det er en virk-
somhed i vækst, og i dag er de cirka 
50 ansatte, mange af dem er unge 
mennesker, siger ejendomschef hos 
FEAS, Jesper Medholdt Pedersen.

Hos FEAS har man i de seneste 
år oplevet, at især IT-virksomheder 
gerne vil have lejemål, hvor stilen er 
rå, for det kan de unge, som disse 
virksomheder typisk rekrutterer, 
identificere sig med. 

– Hvis jeg havde flere af sådan-
ne lejemål, så kunne jeg leje dem ud 
i morgen. Et cool arbejdsmiljø er 
enormt eftertragtet, siger han.   

BAG KORK KOM COOL MURE
Møllevangs Allé 142 var perfekt til 
formålet. Selvom ejendommen, der 
er opført i 1951, tidligere husede et 
ostelager og bar præg af det, havde 

den potentiale til noget større. Noget 
New Yorker-agtigt.

– Ved første øjekast skulle man 
være ret fantasifuld for at forestille 
sig, hvad det kunne ende med, men 
BoligPortal så muligheder, og sam-
men gik vi i gang med at lægge en 
plan for renoveringen, fortæller Jes-
per Medholdt Pedersen. 

Koncerndirektør ved North 
Media Online, Boligportals moder-
selskab, Henrik Løvig, husker tyde-
ligt første møde.

– Jeg var meget skeptisk omkring 
netop denne bygning, men da jeg før-
ste gang så bygningen indefra udbrød 
jeg: ’Her kan vi sammen lave et miljø 
i verdensklasse’. Lejemålet – og eje-
ren – gav mulighed for, at vi kunne få 
stor indflydelse på indretningen, som 
skulle passe med de krav, vi har til 
åbenhed og samarbejde. Vi er meget 
tilfredse og har fået rammer, som er 
bedre, end jeg drømte om, fortæller 
Henrik Løvig og roser samarbejdet 
med FEAS, byggeledere og håndvær-
kere.

– Det var en meget vanskelig 
byggeproces, men i fællesskab fik vi 
skabt et super miljø, siger han.

FLERE PENGE I KONTOR  
END LAGER
To af de største udfordringer var gul-
vet og væggene. Når ostene stod på 
deres kølelager, var der et stort fald 
i gulvet hen til afløbene, som skul-
le samle ostelagen op. Det fald skul-
le der selvfølgelig gøres noget ved. 

Der er højt til loftet, rå 
vægge og plads til store 

armbevægelser i den ned
lagte fabriksbygning på  

Møllevangs Allé. Forsknings
fondens Ejendomsselskab 

købte bygningen i 2000,  
og i 2017 flyttede Bolig

Portal ind på adressen  
efter en gennemgåede 

renovering, der mere leder 
tankerne i retning af  

Brooklyn end Aarhus N.
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Boligportalens kontorlandskab  
er indrettet i rå New Yorker-stil.
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Samtidig havde man sat ekstra kork og 
flamingo på væggene. 

– Det gav os lidt ekstra udfordrin-
ger, da vi skulle rense væggene, men det 
gav os også mulighed for at skabe et råt 
look. Da væggene var sandblæst, stod 
der pludselig nogle meget spændende 
mure tilbage, fortæller Jesper Medholdt 
Pedersen.

Renoveringen af den gamle fabriks-
bygning tog et halvt år. En renovering, 
der ikke har været billig.

– Inden vi går i gang, bruger vi 
meget tid på at kalkulere, om vi nu ram-
mer inden for skiven af vores budget. Vi 
går ikke i gang, før vi har en sag, hvor 
både vi og kunden er glade, siger ejen-
domschefen.

Alt sammen sker i tæt samarbejde 
med arkitekt, ingeniør, indretningsarki-
tekt og håndværkere.

– Et så stort ombygningsprojekt 
kræver, at der står nogle gode bygge-

ledere bag. De her renoveringssager er 
dem, der er størst udfordringer med, så 
det kræver naturligvis et stort forarbej-
de, siger Jesper Medholdt Pedersen om 
ejendommen, som han kalder et af de til 
dato flotteste lejemål, FEAS har lavet. 

– Alt i alt har ejendommen været en 
rimelig case for os, for det er ombyg-
ning fra lager-m2 til kontor-m2. Der er 
en højere husleje, når vi taler kontor-
leje med faste arbejdspladser, og det er 
en god måde at udvikle sin ejendom på, 
forklarer Jesper Medholdt Pedersen.
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