
20 21

K/S Jysk Detail, GaltenK/S Jysk Detail, Galten

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende Erhvervsparken Klank 5, 8464 
Galten.

Jem & Fix ejendommen er opført i 2013 med en af de abso-
lut bedste beliggenheder i Galten, hvor den er placeret med 
stor synlighed på hjørnet af Århusvej / Klankvej ved tilkørs-
len til Aarhus-Silkeborg Motorvejen.

Årsdøgntrafikken på Århusvej lød i 2012 på 3.566 køretøjer 
tæt ved Jem & Fix butikken, og årsdøgntrafikken på Øster-
gårdsvej, der via Klankvej forbinder byens store boligom-
råde med Aarhus-Silkeborg Motorvejen, var i 2014 på 3.131 
køretøjer.

Trafiktallene på Aarhus-Silkeborg Motorvejen - ved Jem & Fix 
ejendommen - forventes hertil at stige betydeligt i forbin-
delse med motorvejens færdiggørelse i 2016.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Aarhus-Silke-
borg Motorvejen" side 24-25)

Jem & Fix ejendommen har dermed en unik placering for by-
ens mange pendlere. 

Der står i den forbindelse skrevet følgende i Skanderborg 
Kommuneplan 13:

"Galten-Skovby ligger tæt på motorvejen Aarhus-Silkeborg. 
Byen har en tilkørsel ved bydelen Skovby samt et tilslutnings-
anlæg ved Klank. Denne lette adgang til motorvejen har stor 
betydning, både for byens erhverv og for byens borgere, idet en 
stor del af borgerne i Galten-Skovby er pendlere".

Galten er nærmest vokset sammen med Skovby, og denne 
udvikling understøttes af det nye boligområde "Skovby Ny-
gaard", der fuldt udviklet vil rumme op mod 500 boliger. 

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Udvikling af nyt 
byområde mellem Galten og Skovby" side 22-23)

Galten og Skovby er tilsammen kommunens næststørste by. 
I Skanderborg Kommuneplan 13 står følgende skrevet om 
byens rolle i kommunen:

"Galten-Skovby fungerer som områdecenter for den nordlige 
del af kommunen. Byens naturlige opland strækker sig fra Lås-
by til Harlev og fra Sjelle og Herskind i nord til Nørre Vissing og 
Stjær i syd. Det forholdsvist store opland er baggrunden for, at 
midtbyen har bevaret mange butikker med både udvalgsvarer 
og dagligvarer".

Galten er endvidere med sin beliggenhed i Skanderborg 
Kommune centralt placeret i hjertet af den østjyske vækst-
korridor med en afstand på ca. 20 km til Aarhus C, ca. 17 km 
til Skanderborg og ca. 26 km til Silkeborg.

Fremtidsprogosen for området er således særdeles positiv.  
Realdania Debat og Mandag Morgen udgav i 2012 bogen 
"2050 - Der bli'r et yndigt land". I denne udpeges Skanderborg 
Kommune, herunder Galten, som værende en del af vækst-
metropolen Freja.

Freja er i analysen fra Realdania og Mandag Morgen ét af 
to områder i Danmark, der dominerer Danmarks vækst. Det 
andet område er Øresund med København som aksepunkt.

I Realdanias fremtidsprognose for 2050 forventes der for 
Skanderborg Kommune at være en befolkningstilvækst på 
ikke mindre end 17%.

Udover et aktuelt bæredygtigt grundlag for etablering af en 
Jem & Fix butik kan fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed, således karakteriseres som særdeles god.
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År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Galten by 7.729 7.768 7.827 7.874 7.895 7.831 7.827

Skanderborg Kommune 56.044 56.636 57.303 57.717 58.008 58.094 58.176

Kilde: Danmarks Statistik

Valg af placering

Jem & Fix er blandt andet kendt for deres valg af placeringer 
ved byernes primære indfaldsveje.  
- Dette er også tilfældet med ejendommen i Galten. 

Claus Petersen, salgs - og indkøbsdirektør ved Jem & Fix, si-
ger følgende om valg af placering i Galten:

"Vi har haft Galten i Kikkerten igennem et stykke tid som et inte-
ressant sted for en Jem & Fix, hvor man bl.a. har skelet til synlig-
heden i forhold til placeringen".

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:
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"Vi har både set på kundegrundlaget og på, om det er en by, 
vi har mange kunder i forvejen. Vi plejer gerne at placere os i 
udkanten af byen, hvor der er meget trafik, og så har grunden 
også den rette placering i forhold til, at det skal være til at kom-
me til og fra med bil og trailer".

- Kilde: Galten Folkeblad, august 2012


