
 

Kastrup, den 10. januar 2013 

 

Det blev K42 – vi flytter senest den 15.maj 2013 

Kære alle 

 

Det er med glæde vi kan fortælle, at lejeaftalen for K42 blev underskrevet i går eftermiddags, og 

vi kan således nu for alvor sætte gang i projekt ”One Copenhagen”. Et projekt vi har talt om 

længe, men som nu realiseres.  

 

Vi kan ikke samle hele GG CPH i én bygning, men vi får organiseret opgaver og processer 

således, at de kun udføres et sted.  Det er vores forventning at afdelingerne vil blive placeret 

således 

 

K42 B2 

 Varmt køkken 

 Lager 

 Toldlageret 

 Supportfunktioner / kontorfaciliteter 

 Opvask 

 Udstyr 

 Portionering 

 Trayset 

 

Beslutningen om hvor Transporten skal ”høre til” træffes først senere som led i projektet ”One 

transport”. 

 

K42 passer indretningsmæssigt rigtig godt til Gate Gourmet, og der skal kun foretages mindre 

tilretninger. B2 er langt hen af vejen også som den skal være, men nogle tilpasninger må dog 

forventes . Organisationen vil naturligvis også skulle tilpasses den nye måde at arbejde på. 

Hvordan det bliver, skal vi først nu til at se nærmere på  

 

Flytningen til/fra  B2 og K42 vil ske etapevis, men skal være tilendebragt senest 15. maj 2013. Når 

Gate Gourmet flytter ind i K42 flytter virksomheden Cofoco ud.  Som en integreret del af 

lejeaftalen er Amager Landevej 119 solgt til ejeren af K42, som lige nu drøfter med Cofoco om 

Amager Landevej 119 kunne være Cofocos nye adresse. Lejemålet for B3 vil senere blive opsagt.  

 

Vi ser ind i en spændende og travl tid, hvor vi sammen skal skabe de nye rammer for vores 

virksomhed. Når det er blevet sommer og vi alle har pustet lidt ud ovenpå flytningen glæder vi os 

til at markere begivenheden med en personaleaktivitet. 

 

Rigtig meget mere information vil følge senere.  

 

Have a nice day 

 

Ole Sørensen og Lars Nielsen 


