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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende Dalgårdsparken 4, 8543 Horn-
slet.

Rema 1000 butikken er opført i 2006 på en af de absolut 
bedste beliggenheder i Hornslet med optimal synlighed ud 
mod Løgtenvej, der er byens primære indfaldsvej. Ejendom-
men har dermed en unik beliggenhed i forhold til byens 
mange pendlere, der dagligt kører til/fra Aarhus.

Syddjurs Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken på 
Løgtenvej - tæt ved Rema 1000 butikken - til mellem 8.500 
og 9.000 køretøjer.

Hornslet er beliggende i Syddjurs Kommune, og byen er 
kendetegnet som satelitby til Aarhus med en afstand på 20 
km til Aarhus C. Hornslet har ca. 5.500 indbyggere inden for 
byskiltet og herudover et stort opland.

Udover den synlige og tilgængelige beliggenhed for byens 
mange pendlere, er Rema 1000 den eneste dagligvarebutik 
placeret i den sydlige del af byen, hvorfor butikken har et 
stort kundegrundlag. 

At Rema 1000 har drevet butik i ejendommen siden 2006, og 
i indeværende år har fået udvidet butikken, samt indgået i 
en ny uopsigelighedsperiode på 15½ år, viser tydeligt deres 
tilfredshed med lejemålet og hertil den gode beliggenhed 
samt det store kundegrundlag.

Kundegrundlaget for butikken forventes endvidere at stige 
betydeligt i forbindelse med udviklingen af den nye bydel 
Vendehøj på modsatte side af Løgtenvej. Der er i bydelen 
planlagt opførelse af op mod 300 boligenheder. Første del af 
Etape I bestående af 26 parceller blev udbudt af kommunen 

i 2012 og solgt på rekordtid. Anden del af Etape I i form af 
nye parcel- og rækkehuse er for nyligt udbudt til salg.
 
Etape II af Vendehøj giver mulighed for opførelse af op imod 
85 nye boligenheder, og de første grunde forventes salgs-
bare primo 2016.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Ny bydel i Horn-
slet" side 20-21)

Der er ligeledes udvikling i erhvervsområderne omkring 
Rema 1000 butikken, hvor Jem & Fix i juni måned åbnede 
butik ud til rundkørslen på Løgtenvej. Herudover har Horn-
slet Motionscenter i september 2015 igangsat byggeriet af 
et nyt motionscenter på grundstykket bag ved Rema 1000 
butikken.

Væksten i Hornslet - og området omkring Rema 1000 bu-
tikken - understøttes endvidere af etableringen af Aarhus 
Letbane, hvor Hornslet får station på letbanens første etape, 
der vil være i drift i år 2017. Syddjurs Kommune skriver i den 
forbindelse følgende:

"Med sin nære beliggenhed til Aarhus, spændende boligom-
råder og ikke mindst etableringen af den kommende letbane 
med afgange hvert 15. minut, byder Hornslet sig til som et af 
Syddjurs Kommunes allermest attraktive bosætningsområder".

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Aarhus Let-
bane" side 22-23)

Ud over et aktuelt yderst bæredygtigt grundlag for at drive 
en dagligvarebutik, kan fremtidsprognosen for ejendom-
mens beliggenhed således karakteriseres som god.

K/S  Jysk Detail, Rema1000 Hornslet K/S Jysk Detail, Rema1000 Hornslet

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hornslet 5.282 5.361 5.346 5.398 5.419 5.457

Syddjurs Kommune 41.392 41.734 41.815 41.894 41.719 41.652

Kilde: Danmarks Statistik
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