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K/S Rema1000 Høje TaastrupK/S Rema1000 Høje Taastrup

Beliggenhed

Ejerlejligheden udlejet til Rema 1000 er beliggende på Høje 
Taastrup Boulevard 41, st., 2630 Høje Taastrup.

Rema 1000 har været repræsenteret på torvet ved stations-
pladsen i mere end 14 år i et mindre lejemål på 500 m2 og 
med den netop gennemførte flytning af butikken i somme-
ren 2014  til det modsatte hjørne, har Rema 1000 fået en op-
timal placering kombineret med et større butiksareal.

Butikken er således beliggende ca. 100 meter fra Høje Ta-
astrup station. Tilsvarende afstand er der til den - til togstati-
onen tilhørende - overvågede pendlerparkeringsplads med 
gratis parkering. 

Det bemærkes hertil, at omkring 23.000 mennesker pendler 
hver dag til arbejde i Høje-Taastrup kommune og omkring 
16.000 pendler hver dag ud af kommunen til arbejde; og 
denne tendens må forventes at være stigende i hovedstads-
området. 
 
Beliggenheden kan derfor betegnes som særdeles god. 

Høje Taastrup Station er i en rapport udarbejdet af Trafiksty-
relsen opgjort til at være den niende største station i Dan-
mark målt i antal passagerer pr. dag, som lød på 20.700 (sam-
let for S-tog og fjerntog).

Rema 1000 butikken er endvidere placeret med kort afstand 
til City 2, der har knap 100 butikker og et areal på 98.000 m2. 
Der er her planlagt markant udvikling i området mellem City 
2 og Høje Taastrup Station med en ny bydel, der binder byen 
sammen mellem nord og syd.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - En ny bydel 
mellem Høje Taastrup Station og City 2" side 22-23)

Udover et aktuelt bæredygtigt grundlag for Rema 1000 bu-
tikken kan fremtidsprognosen for ejendommens beliggen-
hed, således karakteriseres som positiv. Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taastrup by 31.917 32.102 32.260 32.406 32.719 32.984 33.121

Høje-Taastrup Kommune 47.158 47.400 47.664 47.753 48.081 48.471 48.807

Kilde: Danmarks Statistik


