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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i butikscentret vest for Kjellerup 
by mellem Parallelvej og  Kjellerupvej, 8620 Kjellerup. 

Ejendommen er - som de øvrige butikker i butikscenteret - 
placeret med stor synlighed ud mod Kjellerupvej.

Kjellerupvej forbinder Kjellerup by med henholdsvis Viborg 
og Silkeborg og er uden tvivl en af de mest trafikerede om-
fartsveje i Kjellerup. Der står bl.a. følgende skrevet i Silke-
borg Kommuneplan: "Den trafikale rygrad i Kjellerup er vejene 
omkring landevejskrydset Nørregade/Søndergade og Vester-
gade/Østergade samt omfartsvejen, Kjellerupvej, vest for byen".

Årsdøgntrafikken på Kjellerupvej lidt nord for Jem & Fix bu-
tikken lød således på 5.423 i 2012 og 2.987 på Thorningvej, 
som forbinder Kjellerupvej med Parallelvej.

På grund af de gode infrastrukturelle forhold og stor synlig-
hed, består butikscentret foruden den nyopførte Jem & Fix  
butik af en Netto dagligvarebutik, OK vaskehal - og benzin-
station, Restaurant Spisehuset, samt en Farve & Lak.
Læs mere om Butikscentret ved Kjellerupvej side 20-21.

Kjellerup er den anden største by i Silkeborg Kommune og er 
placeret midt imellem Silkeborg og Viborg med en afstand 
på 15 km fra Silkeborg og 21 km fra Viborg.

Kjellerup fungerer både som bolig - og erhvervsby samtidig 
med, at byen har et privat og offentligt udbud af service, 
som dækker et stort opland, der rækker langt ud over by-
grænsen.

Silkeborg Kommune skriver i deres "Kommuneplan 2013-
2025", at en af målsætningerne er at styrke Kjellerup som 
kommunens anden største by.

Derudover vil den nye SilkeborgMotorvej stå færdig i efter-
året 2016, som forventes også at bidrage til en positiv udvik-
ling i Kjellerup, og der opleves allerede på nuværende tids-
punkt en stigende efterspørgsel efter boliger i oplandsbyer 
tæt på Silkeborg, hvor også Kjellerup er i blandt.
(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 22-23)

K/S Jysk Detail, Parallelvej

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kjellerup 4.617 4.676 4.761 4.794 4.795 4.797 4.866

Silkeborg Kommune 86.540 87.371 88.016 88.481 88.913 89.328 89.346

Valg af placering

Omend fremtidsprognosen for Kjellerups stigende befolk-
ningstilvækst er meget positiv, er Jem & Fix A/S's valg af be-
liggenhed på Parallelvej 2c foretaget med udgangspunkt i 
det aktuelle kundegrundlag. 

Svend Pedersen, direktør i Jem & Fix, siger følgende om bu-
tiksbyggeriet: 

"Når vi har valgt Kjellerup, så er det fordi, at vi mener, at der 
er en bar plet på vores landkort mellem Viborg og Silkeborg, 
hvor vi kan gøre en god handel"*.

Svend Pedersen, Adm. direktør for Jem & Fix A/S, 
Midtjyllands Avis,  februar 2014
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