
18 19

Ingen

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

K/S Fynsk Detail, Assens

Beliggenhed

K/S Fynsk Detail, Assens

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Assens 6.086 6.060 6.072 6.017 5.956 6.012 6.110 6.231

Assens Kommune 42.054 41.635 41.443 41.325 41.037 41.046 41.224 41.390

Ejendommen er opført til Lejers overtagelse pr. 1. marts 
2017 og er beliggende på adressen Dalvænget 22 i den 
sydlige del af Assens i erhvervsområdet ved Søndre Ringvej 
og Fåborgvej.

Ejendommen er opført med stor synlighed på facadegrund 
mod Søndre Ringvej, der er den sydlige indfaldsvej til Assens, 
og som forbinder erhvervsområdet med den vestlige bydel 
og Havnen.

Erhvervsområdet indeholder ud over Jem & Fix byggemar-
kedet ligeledes JYSK, thansen.dk, Stark byggemarked, en 
Superdæk-filial med dækservice og autoværksted, EP Indu-
stri & Marineservice A/S og Del-Pin A/S (maskinudlejning). 

Årsdøgntrafikken på Søndre Ringvej er målt til ca. 5.300 
køretøjer (2011-tal). Søndre Ringvej leder trafikken - herunder 
færgetrafikken mod Bågø - uden om Assens Centrum 
således, at bymidten ikke belastet af gennemkørende trafik. 
  
Jem & Fix er fraflyttet deres tidligere placering i 
erhvervsområdet. Jem & Fix har begrundet flytningen i et 
stort ønske om at få opdateret byggemarkedet i Assens til 
gældende standarder* samt krav om opfyldelse af vilkår for 
personalets håndtering af tunge varegrupper. 

Tidligere udlejer har ikke haft mulighed for at imødekomme 
dette, hvorfor en flytning af byggemarkedet har været en 
nødvendighed. Det er samtidig lykkedes Jem & Fix at opnå 
langt bedre adgangsforhold på den nye placering – hvilket 
især kommer kunder med trailere til gode. Jem & Fix har 
været i Assens siden 2007. 

Udover at servicere indbyggerne i Assens har Jem & Fix 
byggemarkedet del i et meget stort kundegrundlag, som 
udgør størstedelen af sydvest Fyn. Afstanden til nærmeste 
Jem & Fix byggemarkeder udgør 33-34 km til hhv. Faaborg 
og Middelfart. Alternativt skal man helt til Odense. Jem & Fix 
i Assens er således den eneste af sin slags i hele kommunen.

Assens by er beliggende i Assens Kommune på Sydvestfyn. 
Byen er kommunens største med ca. 6.231 indbyggere.

Assens er en gammel købstad og indeholder flere række- og 
etageboliger end parcelhuse. 

Assens har mange arbejdspladser og øger i hverdagene sin 
befolkning væsentligt i dagtimerne i forhold til, hvor mange 
der bor i byen. At indpendlingen er større end udpendlingen 
er atypisk i kommunen og gælder alene for byerne Assens 
og Aarup.

Af større virksomheder i Assens kan nævnes: Summerbird, 
Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyn, Plum, Broen, Assens 
Skibsværft og Orlik.

Befolkningsudviklingen i Assens har været svingende 
gennem den seneste 7-års periode. Tendensen de sidste 3 år 
og forventningen til den fremtidige udvikling har været og 
er særdeles positiv.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med stor synlighed ud mod den trafikerede Søndre Ringvej, 
i en by med et meget stort opland og kundegrundlag, 
fremtidssikrer driften for Jem & Fix byggemarkedet.

*En ny standardbutik indeholder en anden ruminddeling og indretning, hvor bl.a. betalingsdisk er udskiftet med en ”informations ø” i butikken, hvorfra betaling, 

rådgivning og dele af kontorfunktionen kan udføres. Butikkens varegård er ændret til store reolsystemer, hvor tunge varegrupper håndteres med lift. De nævnte 

tiltag indebærer væsentlige drifts- og tidsbesparelser for det enkelte Jem & Fix byggemarked.


