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Beliggenhed

Ejendommen er nyopført og er beliggende Fiskerbakken 9, 
3250 Gilleleje. 

Jem & Fix butikken har med sin placering i den syd-østlige 
del af Gilleleje ved rundkørslen, der forbinder Industrivej og 
Bonderupvejen, markant synlighed fra alle retninger. 

Bonderupvejen er en fortsættelse af Landevej 227 (Hillerød-
vejen), der løber fra Nøddebo i Syd til Gilleleje i Nord og er 
byens primære indfaldsvej. I 2013 er årsdøgnstrafiktallet på 
strækningen målt til ca. 9.400.

Som følge af stor trafikal belastning af Bonderupvejen samt 
de tværgående veje - Industrivej og Nakkehoved Strandvej 
- er det oprindelige vejkryds primo 2015 ombygget til en 
rundkørsel med samtidig etablering af cykelsti langs Bonde-
rupvejen og fodgængerfelter på tværs af Bonderupvejen og 
Industrivej.

På nabogrunden til Jem & Fix ligger OK Plus med tilhørende 
tank og vaskehal. Der er adgang til Jem & Fix-butikken via 
indkørslen til OK Plus. Denne indkørsel ligger optimalt som 
den allerførste venstresvingsmulighed efter ankomst til 
byen. 

Af øvrige aktører på Fiskerbakken kan nævnes Lyng's Jagt-
våben, Fitness World, Bedre Bad og Gilleleje Fysioterapi. Om-
rådet indeholder derudover bl.a. Flügger Farvehandel og 
Bakkehuset Bali.

(Læs mere om områdets udvikling s. 20)

Gilleleje - ved Sjællands nordligste punkt - er Gribskov Kom-
munes turistcenter og fungerer samtidig som en god bo-
lig- og handelsby. Det er byrådets mål og fokusområde at 
understøtte Gillelejes status som turistcenter og at arbejde 
for at udvide sæsonen, så byen også i højere grad rummer 
helårsturisme. 

Gilleleje kan arealmæssigt beskrives som: vand og strande 
mod nord, grønne kiler i øst og vest, der danner naturlig af-

runding mellem helårsbeboelse og sommerhusområderne. 
Udviklingsområder mod syd, under hensyntagen til moser 
og vådarealer. Selve Gilleleje by er inden for afgrænsningen.

Afstanden mellem Gilleleje og København kan tilbagelæg-
ges på ca. 1 times kørsel. Der er gode kollektive forbindelser 
mod Helsingør, Hillerød og Helsinge - bl.a. "Lokalbanen".

Gribskov Kommune er den kommune i Danmark med 
næstflest sommerhusenheder. I 2015 blev antallet opgjort 
til 14.876. Kommunen ligger på en tredjeplads i forhold til 
den tætteste bebyggelse af sommerhuse med 53 sommer-
huse pr. km². Et flertal i kommunens Plan- og Miljøudvalg 
har arbejdet på en lempelse af reglerne i forhold til at opnå 
dispensation til helårsbeboelse i sommerhusene. I Regerin-
gens udspil til ændring af Planloven er der netop lagt op til 
en lempelse af reglerne, hvor den tidligere fastlagte periode 
fra april til september, hvor sommerhuse frit kan benyttes, 
forlænges med 2 måneder, og samtidig foreslås kravet til 
pensionisters ejertid før ret til helårsbeboelse opnås, nedsat 
med 1 år.

I kommunens fremtidsvision indgår ønsket om, at 2 store 
sommerhusområder i direkte tilknytning til Gilleleje by - 
henholdsvis øst og vest for byen - ændres til byzone. Dette 
er imidlertid ikke muligt på grund af den gældende lands-
planlægning.

Gilleleje har gennem de sidste 6-7 år haft en lidt svingende 
befolkningsudvikling. Kommunens budgetscenarier forud-
ser dog en moderat stigning inden for den næste 10-års pe-
riode målt på hele Gribskov Kommune. Gennemsnitsalderen 
i kommunen er 44,4 - hvor landsgennemsnittet er 40,9 år.

Gilleleje og opland udgør en bar plet på landkortet for Jem 
& Fix. Der er således et stort uudnyttet kundegrundlag både 
lokalt i Gilleleje, det nærliggende opland, samt de mange 
sommerhuse langs den nordsjællandske kyst, som netop er 
en del af Jem & Fix's målgruppe. Jem & Fix har inden butik-
kens åbning i maj 2016 haft et ikke-forsynet område, hvor 
afstanden til nærmeste byggemarked har været ca. 18 km. 

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gilleleje 6.465 6.491 6.482 6.573 6.514 6.494 6.566

Gribskov Kommune 40.694 40.700 40.603 40.655 40.778 40.855 41.107


