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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grenaa by 14.255 14.308 14.206 14.454 14.601 14.618 14.765 14.856 14.654 14.437

Norddjurs  Kommune 38.148 38.029 37.876 38.035 37.925 37.898 38.144 38.099 38.197 37.680

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på adressen Hesselvang 7, 8500 
Grenaa, med stor facadeværdi mod Århusvej, der fungerer 
som Grenaas primære indfaldsvej fra syd og sydvest.
 
Hesselvang er beliggende på den vestlige side af Århusvej, 
der forbinder Grenaa med Djurslandmotorvejen og derigen-
nem Aarhus. Der er i 2016 målt en årsdøgntrafik på 8.413 
på Århusvej få hundrede meter sydvest for Ejendommen, 
og der er i 2017 målt 12.365 på Århusvej ved Rugvænget, få 
hundrede meter nord for Ejendommen.

Grenaabanen, jernbanestrækningen mellem Grenaa og Aar-
hus, har eksisteret siden 1877. I 2017 begyndte arbejdet med 
at forberede strækningen til Letbanen. På strækningen for 
Grenaabanen har der tidligere været 14 perroner, og der er i 
forbindelse med etablering af Letbanen tilføjet yderligere to, 
herunder en i Hessel, blot få hundrede meter nord for Ejen-
dommen. Letbanen er taget i brug i april 2019. Forbindelsen 
fra Grenaa går til Aarhus og videre til Odder. 

Grenaa huser Djurslands største handelscenter og har i by-
midten cirka en tredjedel af kommunens samlede butiks-
bestand og fungerer således naturligt som handelsby for et 
større opland samt de mange turister, der gæster Grenaa.

De nærmeste Jem & Fix butikker er beliggende i Ebeltoft og 
Hornslet, henholdsvis 28 og 42 km kørsel fra Ejendommen. 
Der er således et meget stort opland, for hvem butikken i 
Grenaa er den nærmeste Jem & Fix butik.

Jem & Fix har i ca. 19 år haft butik på Rugvænget 4 i Grenaa. 
Jem & Fix oplyser, at fraflytningen bl.a. skyldtes, at det ikke 

var muligt at komme til enighed med Udlejer om videreud-
viklingen af ejendommen i overensstemmelse med Lejers 
ønsker. 

Jem & Fix flyttede derfor i marts 2019 sin butik til de nye lo-
kaler ved Hesselvang. Med de nye lokaler har Jem & Fix en 
butik, der - foruden at leve op til det nuværende butikskon-
cept - også har bedre tilkørsels- og parkeringsforhold, hvil-
ket i særdeleshed er vigtigt for en butikstype, hvor en stor 
del af kunderne kommer med trailer.

Grenaa optræder som primær uddannelsesby på Djursland, 
og her er, foruden almene folkeskoler, et større 10. klasse-
center, gymnasiale uddannelser samt et udvalg af erhvervs-
uddannelser. Kommunen ønsker, at byens profil som uddan-
nelsesby fastholdes og styrkes.

Der er på Norddjurs ca. 5.350 feriehuse, hvoraf en stor del 
er beliggende i Grenaa samt ved Bønnerup - og Fjellerup 
Strand. 

Forretningens kundegrundlag findes således både lokalt i 
Grenaa samt i det store opland, hvor også ferie-/sommerhu-
sene udgør et betydeligt kundesegment for Jem & Fix.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed mod den trafikerede Århusvej i en 
by med stort opland og kundegrundlag dels fremtidssikrer 
driften for Jem & Fix butikken og  ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
dette skulle blive nødvendigt.


