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K/S Taastrup, Østerparken

Beliggenhed

K/S Taastrup, Østerparken

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er beliggende Østerparken 8, 2630 Taastrup 
og centralt placeret på Axeltorv ved Taastrup Hovedgade, 
som er byens strøggade og samlingspunkt for handel i byen. 

Fakta-butikken har derfor med sin placering del i et meget 
stort kundegrundlag og det er Blue Capitals vurdering, at bu-
tikken er den bedst beliggende dagligvarebutik i Taastrup.

Fakta-butikken ligger på Axeltorv med indgang, mod Ta-
astrup Hovedgade. På Axeltorv  afholdes både torvedage, 
koncerter og andre sociale arrangementer. Torvet er således 
et samlingspunkt for aktiviteter i nærområdet.

Fakta-butikken er endvidere beliggende blot 350 meter fra 
Taastrup Station, hvorfra der via s-tog er direkte forbindelse 
til København midtby. I dagtimerne kører toget hvert tiende 
minut, og i myldretiden er der tre yderligere afgange i timen. 

Antallet af passagerer i s-tog-netværket er i årene 2007-2016 
steget med 31%, og at have stationen i butikkens nærom-
råde må betegnes som særdeles positivt.

Udover adgangen til ejendommen fra Taastrup Hovedgade,  
er der på den østlige side adgang til parkeringspladser fra 
Østerparken. Ejendommen har således synlighed fra flere 
sider. På den anden side af Østerparken ligger et stort bolig-
område, der ligeledes giver butikken et solidt kundegrund-
lag.

Der er således god tilgængelighed til butikken for kunder 
både med og uden bil ligesom et stort kundegrundlag for 
butikken er bosiddende i gå-afstand fra butikken. 

Områdets udvikling
Taastrup er forstad til København med en afstand på ca. 20 
km til hovedstadens centrum. Taastrup udgør hovedbyen i 
Høje-Taastrup Kommune og har optimale trafikforbindelser, 
dels via Taastrup Station, dels ved at ligge nært Holbækmo-
torvejen.

Området vest for København oplever en stor udvikling. 
Denne udvikling er i Høje-Taastrup dels drevet af, at man lig-
ger i et trafikalt knudepunkt med stærk infrastruktur. Denne 
beliggenhed har tiltrukket store arbejdspladser som DSV og 
DSB. 

Høje-Taastrup Kommune har fra 2008-2016 øget antallet af 
fuldtidsbeskæftigede med 21%. Dette er den største stig-
ning i perioden i Danmark. 

Ligeledes oplever både Høje-Taastrup Kommune og Ta-
astrup by en positiv befolkningsudvikling. Boligerne i Ta-
astrup er populære blandt unge børnefamilier, da man her 
får flere m² for pengene end i områderne nord for Køben-
havn.

Således erHøje-Taastrup Kommune er blandt de 10 kommu-
ner, der tiltrækker flest udflyttende københavnere. Kommu-
nen har fået udarbejdet en befolkningsprognose, der viser 
en forventning om 56.542 beboere i 2028.

Udover et aktuelt yderst attraktivt grundlag for at drive 
dagligvarebutik, kan fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed centralt i Taastrup - både for nuværende Lejer 
som ved alternativ anvendelse - således karakteriseres som 
værende særdeles god.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taastrup by 32.260 32.406 32.719 32.984 33.121 33.440 33.971 34.154

Høje-Taastrup Kommune 47.664 47.753 48.081 47.471 48.807 49.230 49.960 50.246
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