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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aabenraa By 15.806 15.760 15.744 15.750 15.814 15.856 15.967 16.153 16.274

Aabenraa Kommune 59.978 59.795 59.600 59.208 58.970 58.904 58.869 59.003 59.089

            Kilde: Danmarks Statistik

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Aabenraa 
centrum, på adressen Langebro 38, 6200 Aabenraa. Lange-
bro er en sidevej til den befærdede Tøndervej, en af de pri-
mære indfaldsveje i den sydlige del af Aabenraa.

Ejendommen er beliggende med stor synlighed fra krydset 
ved Tøndervej og Langebro/Stegholt. 

Jem & Fix forretningen indgår som en integreret del af et bu-
tikscenter med et samlet bygningsareal på 4.182 m2. Butiks-
centret er opført i 2009 og huser i dag Jem & Fix, Petworld, 
thansen og SPORT 24 OUTLET samt et tomt lejemål tidligere 
udlejet til Biva og Lidl. Der er etableret ca. 90 p-pladser ved 
butikscentret.
Læs mere om butikscentret side 20-21.

Ejendommen er således beliggende i et handelsområde, 
hvor også en række øvrige aktører har valgt en placering. 
Foruden de øvrige lejere i butikscentret, findes der i ejen-
dommens nærområde en Lidl, ALDI, Fakta, Bygma, OK og My 
Home Møbler samt en række bilforhandlere og mindre bu-
tikker. Området er dermed etableret i forbrugernes bevidst-
hed som et handelsområde.

Jem & Fix samt Bygma udgør de eneste byggemarkeder i 
Aabenraa, hvor de nærmeste konkurrenter befinder sig i Rø-
dekro, cirka 6 km nordvest for butikscentret i Aabenraa.

Aabenraas opland udgør en bar plet på landkortet for Jem & 
Fix samt konkurrenter, hvilket sikrer et stort kundegrundlag 
med en forankring til ejendommen. 

Umiddelbart syd og vest for ejendommen findes flere store 
parcelhuskvarterer, der sammen udgør det sydlige Aaben-
raa. Ejendommen er samtidig beliggende meget nær 
Aabenraa centrum, umiddelbart nord for ejendommen. 
Ejendommens nærområde indeholder således et stort kun-
degrundlag i form af både større parcelhuskvarterer samt 
Aabenraa centrum. 

Forretningens kundegrundlag findes således både lokalt 
i Aabenraa, i det nærliggende opland, samt i et væsentligt 
antal sommer- og feriehuse langs Aabenraa Fjord. Hertil 
kommer det maritime område ved Aabenraa lystbåds- og 
industrihavn, få hundrede meter øst for ejendommen. Både 
sommerhusene samt havnemiljøet udgør et betydeligt kun-
desegment for Jem & Fix. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den del af centret udlejet 
til Jem & Fix A/S har særligt gode kvaliteter.  Dels er lejemålet 
det eneste i centret med ret til tilhørende varegård, og der-
udover vurderes den at have centrets bedste synlighed samt 
synergieffekt fra Lidls butik. 

På den baggrund vurderes der at være en god prognose for 
alternativ anvendelse af ejendommen, såfremt dette skulle 
blive nødvendigt.


