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K/S Jysk Detail, Østre RinggadeK/S Jysk Detail, Østre Ringgade

Beliggenhed

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

       Dronninglund    3.196    3.196    3.226    3.321    3.328    3.348    3.394

Brønderslev Kommune 35.804 35.789 35.754 35.600 35.627 35.781 36.047

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er nyopført på Østre Ringgade 15, 9330 Dron-
ninglund.

Jem & Fix butikken er med sin placering på hjørnet af Østre 
Ringgade og Asåvej den nye byport og opnår derfor stor 
synlighed for alle, der ankommer til byen fra østlig retning. 

Årsdøgnstrafikken på Asåvej er opmålt til 3.600 køretøjer 
(2013-tal). Netop på baggrund af en stor mængde af gen-
nemkørende trafik - færdiggjorde man i 1995 omfartsvejen 
via den nordlige del af byen, således at bymidten blev trafi-
kalt aflastet.

Den nordlige omfartsvej strækker sig fra en rundkørsel vest 
for byen til den østelige del ved Jem & Fix butikken, netop 
hvor Østre Ringgade udmunder i Slotsgade/Asåvej. I kom-
muneplanen er der reserveret et areal til en forlængelse af 
omfartsvejen syd om byen. Også denne har udmunding lige 
ved Jem & Fix butikken. Arealreservationen er dog ikke ens-
betydende med, at der er konkrete planer om anlæggelse 
heraf. Vejen kan etableres på sigt, når udviklingen betinger 
det.

Dronninglund har en positiv befolkningstilvækst og har pr. 
1. januar 2016 3.394 indbyggere. Byens fremtidige byvækst 
forventes primært at ske i form af boligudbygning. I den 
sydøstlige del af byen, hvor der er god adgang til skole og 
fritidsaktiviteter, er der udlagt områder til parcel- og række-
husbebyggelse, og i bymidten vil udviklingen ske i form af 
rækkehus- og etagebebyggelse.

Dronninglund er en pendlerby. Mod vest er der rigtig god 
forbindelse til både Aalborg og Frederikshavn via Motorvej 
E45. Motorvejen ligger med kun små 5 minutters kørsel fra 

Dronninglund. Transporttiden til Limfjordstunnellen ved 
Aalborg er ca. 20-25 minutter og ca. 30-35 minutter til Fre-
derikshavn. Mod øst er afstanden til Kattegat ca. 7 km - hvor 
der fra Hals til Sæby er store sommerhusområder med ca. 
5.000 enheder.

Der er således et stort uudnyttet kundegrundlag både lokalt 
i Dronninglund, det nærliggende opland samt de mange 
sommer- og fritidshuse - der netop er en del af Jem & Fix's 
målgruppe. Jem & Fix har inden butikkens åbning i maj 2016 
haft et stort ikke forsynet område, hvor afstanden til nærme-
ste butik har udgjort minimum 20 km.

I Kommuneplanen 2013-2025 står der skrevet om byen: 
"Dronninglund har en geografisk placering, både med nærhed 
til Aalborg og med et godt opland, der rummer potentiale for at 
fastholde og udvikle byens nuværende position som god han-
delsby."

Ovenstående kort illustrerer det overordnede vejnet i og omkring Dronninglund


