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Ejendommen er beliggende på Snedkervej 1, 6710 Esbjerg 
V - på hjørnet af Håndværkervej og Sædding Ringvej.

Esbjerg er Danmarks femtestørste by med et indbyggertal 
pr. 1. januar 2019 på 72.168. Ejendommen er beliggende i Es-
bjerg-bydelen Sædding, med et indbyggertal på ca. 11.000. 
Bydelen er beliggende mod Vesterhavet i den nordvestlige 
del af Esbjerg, blot fem km nordvest for Esbjerg centrum og 
fire km sydøst for Hjerting. 

Sædding udgøres af områderne Gl. Sædding, Sædding 
Nord, Mosevangen og Fovrfeld. De fire områder adskilles af 
bydelens to primære gennemgående færdselsårer; Sædding 
Ringvej og Tarphagevej. Bydelens struktur er typisk med 
vidtstrakte villa- og parcelhuskvarterer samt skoler og insti-
tutioner, der servicerer bydelen.

I Ejendommens nærområde findes store boligkvarterer og 
dermed et optimalt kundegrundlag. Det for Ejendommen 
nærmeste øvrige Jem & Fix byggemarked er at finde 8-9 km 
sydøst for Ejendommen i Esbjerg Ø, hvorfor de to byggemar-
keder betjener hver sin del af byen.

Ejendommens beliggenhed nær den jyske vestkyst betyder 
samtidig, at Ejendommen udgør - det for mange af de store 
sommerhusområder nordvest for Esbjerg, ved Blåvand og 
Vejers - nærmeste Jem & Fix. Netop de mange sommer- og 
fritidshuse udgør en væsentlig del af Lejers målgruppe. 

Der er således i Ejendommens absolutte nærområde samt i 
oplandet et meget stort kundegrundlag med tilknytning til 
Ejendommen.

Jem & Fix har siden 29. juni 1999 drevet byggemarked i Es-
bjerg langs Sædding Ringvej, hvor et sammenhængende 
lejemål senest har været delt med en vinbutik. 

Med opførelsen af Ejendommen er Jem & Fix i maj 2020 flyt-
tet omtrent 100 meter hen ad vejen – i østgående retning. 
Den nye placering indebærer en uspoleret synlighed for den 
forbikørende trafik på Sædding Ringvej, hvor det tidligere 

byggemarked lå delvist gemt bag en tankstation. 

Med flytningen er Jem & Fix rykket ind i nye og tidssvarende 
forhold med markant mere plads end under de tidligere for-
hold. Med de nye lokaler har Jem & Fix et byggemarked, der 
- foruden at leve op til det nuværende butikskoncept - også 
har bedre tilkørsels- og parkeringsforhold, hvilket i særdeles-
hed er vigtigt for en butikstype, hvor en stor del af kunderne 
kommer med trailer. Lejer har efter mange års forretnings-
driven i Esbjerg et yderst veletableret kendskab til den nye 
beliggenhed samt kundegrundlaget i byen. 

I februar 2020 udtalte administrerende direktør i Jem & Fix, 
Claus Petersen, nedenstående om det nye byggemarked i 
Esbjerg: 

"Vi har i et stykke tid ledt efter et alternativ, som lever mere præ-
cist op til de mål, som skal til for at drive en moderne forretning, 
der både er til gavn for kunderne og vores ansatte."

Ejendommen er beliggende centralt i Sædding. Ejendom-
men er opført med direkte facadeværdi mod - og særdeles 
god synlighed fra - Sædding Ringvej. Sædding Ringvej ud-
gør bydelens bindeled med E20-motorvejen og danner i den 
forbindelse den primære ind- og udfaldsvej for trafikken i 
både øst- og vestgående retning. Ejendommen er ydermere 
opført mindre end 300 meter fra Tarphagevej, der forbinder 
Sædding med selve Esbjerg samt oplandet nord for bydelen.

Umiddelbart nord for Ejendommen er bydelens erhvervs-
område beliggende. Området består hovedsageligt af detail 
aktører samt transport- og handelsvirksomheder. Ejendom-
men er således beliggende i et allerede etableret handels-
område.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i 
Esbjerg - med stor eksponering mod den trafikerede Sæd-
ding Ringvej - dels danner et yderst bæredygtigt grundlag 
for den nuværende drift i Ejendommen, samt sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle 
blive aktuelt.

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Esbjerg Kommune  115.114  115.184  115.112  115.051  115.095  115.446  115.748  115.905  116.032  115.652 115.483

Esbjerg by  71.459  71.576  71.579  71.491  71.618  72.060  72.151  72.261  72.398  72.168 -

Tidligere beliggenhed  
for Jem & Fix Sædding Ringvej

MosevangenSædding Nord

Fovrfeld
Gl. Sædding

Tarphagevej

”
“Vi har i et stykke tid ledt efter et alternativ, som lever mere præ-

cist op til de mål, som skal til for at drive en moderne forretning, 
der både er til gavn for kunderne og vores ansatte.
 - Administrerende direktør i Jem & Fix, Claus Petersen, om kædens flytning i Esbjerg.
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Jem & Fix har siden 1999 været at finde langs Sædding Ringvej i Esbjerg. Flytningen af det oprindelige Jem & Fix byggemarked 
i Esbjerg betyder et farvel til placeringen 100 meter længere mod vest og naboskabet med Andrup Vin. Årsagerne til adresse-
flytningen i Esbjerg V er bedre trafikafvikling for både personbiler og lastbiler, mere plads til varer og en endnu bedre synlighed 
ved den befærdede indfaldsvej i form af Sædding Ringvej. 

Lejer kender - qua den tidligere placering - den nye beliggenhed yderst godt og har ligeledes et veletableret kendskab til 
kundegrundlaget i Esbjerg. Med flytningen er Jem & Fix rykket ind i nye og tidssvarende forhold med markant mere plads end 
under de nuværende forhold.
Læs yderligere om flytningen samt Jem & Fix' egne kommentarer til flytningen i artiklen nedenfor.

Flytning af byggemarkedet i Esbjerg V

Den tidligere beliggen-
hed for Jem & Fix

Den nye beliggenhed  
for Jem & Fix

”
“    Jem & Fix-flytningen skyldes ønsket om at rykke ind i en konceptforrretning 

som de øvrige forretninger i kæden ligesom, at Jem & Fix bliver i området 
netop, fordi det er et attraktivt område med masser af kunder og trafik.
 - Christian Villemoes, udlejer af det tidligere Jem & Fix byggemarked (JydskeVestkysten, 2. feb. 2020).

Oversigtskort over Jem & Fix byggemarkeder i og nær Esbjerg

Foto fra 23. april 2020
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Kilde: Google maps, 02.05.20

Kilde: JydskeVestkysten, 2. feb. 2020


