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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Kometvej 3B, 6230 Rødekro 
ved motorvejsafkørsel 70 Aabenraa N (E45).

Harald Nyborg ejendommen er nyopført og placeret med 
optimal synlighed ud mod Ribevej, motorvejsrampen og 
den 5-benede rundkørsel, der forbinder de to store ind-
faldsveje - Ribevej og Løgumklostervej - med E45, og hvor 
Kometvej ligeledes udgør et selvstændigt ben i rundkørslen.

Trafikken i den 5-benede rundkørsel er af Aabenraa Kommune 
i 2013 målt til 16.000 køretøjer som et dagligt gennemsnit. Års-
døgnstrafikken på Kometvej er opgjort til 2.400 køretøjer.

Foruden den optimale synlighed, giver infrastrukturen sær-
deles gode til- og frakørselsmuligheder til ejendommen 
med direkte tilknytning til E45. Opstår der - mod forventning 
- et behov for genudlejning efter udløb af uopsigeligheds-
perioden, forventes udlejningsmulighederne derfor som 
optimale - også til alternativ anvendelse.

Ejendommen er endvidere centralt placeret i handels- og er-
hvervsområdet "Brunde" i forhold til de øvrige erhvervsaktø-
rer - herunder Biltema, Thansen, Shell, 7-Eleven, McDonald's 
og Burger King. Harald Nyborg får dermed del i et stort kun-
degrundlag, ligesom området allerede er indarbejdet i for-
brugernes bevidsthed.

Kundegrundlaget skal derudover ses i sammenhæng med 
den meget centrale placering i Sønderjylland. Foruden de 
reelt sammenvoksede byer, Aabenraa og Rødekro, skal den 
nye Harald Nyborg butik sammen med butikken i Sønder-
borg forsyne Sønderjyllands ca. 228.000 indbyggere samt de 
mange forbipasserende på E45.

Den meget centrale placering i Sønderjylland og den direkte 
adgang til motorvejen er en af "Brundes" store styrker.

(Læs mere om "Erhvervsområdet Brunde" side 20)

Udviklingen i nærområdet påvirkes positivt i takt med fær-
diggørelsen af det nye "Sygehus Sønderjylland" og "Psykia-
triens Sygehus" lige på den anden side af E45. Byggeriet er 
planlagt afsluttet i 2020. Det samlede sygehus forventes at 
have ca. 2.400 ansatte mod tidligere ca. 750.

Herudover forventes flere af de - i kommunens "Vækstplan 
2018" - større planlagte og allerede iværksatte tiltag i og 
omkring Aabenraa at påvirke områdets udvikling positivt og 
skabe synergi med udviklingen af sygehuset og de mange 
nye arbejdspladser.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 21)

Det er dermed optimale forhold for en Harald Nyborg butik, 
der med en placering ud til stærkt trafikkerede veje kombi-
neret med en positiv synergieffekt i handels- og erhvervs-
området "Brunde", har del i et meget stort kundegrundlag.

Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden danner et 
bæredygtigt grundlag for at drive butik på både kort og lang 
sigt.

Ovenstående billede illustrerer den meget centrale placering i Sønderjyl-

land.
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Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aabenraa og Rødekro by 21.743 21.858 21.866 21.877 21.937 21.995

Abenraa Kommune 59.978 59.795 59.600 59.208 58.970 58.904


