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Jem & Fix byggemarkedet i Billund er beliggende på Sdr. El-
kærvej 4, 7190 Billund. 

Billund er hovedby og med 6.662 indbyggere pr. 1. januar 
2020 - efter Grindsted - den næststørste by i Billund Kom-
mune. Byen er først og fremmest kendt for sin lufthavn, Bil-
lund Airport, der er Danmarks andenstørste, og ikke mindst 
Legoland, Lalandia og Lego House, der i 2018 samlet havde 
hele 2,6 mio. besøgende.

Både Billund by og kommune har over en længere årrække 
oplevet en stabil befolkningstilvækst. I Billund by er der si-
den 2010 kommet 10% flere indbyggere og ifølge en befolk-
ningsprognose fra 2019, udarbejdet af Billund Kommune, 
forventes indbyggertallet på kommunalt plan at stige fra 
nuværende 26.608 til 27.252 primo 2031.

Ejendommen er opført på hjørnegrund mellem Sdr. Eklærvej 
og Grindstedvej - ved en rundkørsel i den vest lige del af Bil-
lund og er beliggende med direkte facadeværdi mod - og 
særdeles god synlighed fra - rundkørslen. Rundkørslen, der 
samler flere veje, betjener hovedsageligt trafikken på Grind-
stedvej, som udgør den gennemgående hovedfærdselsåre 
for trafikken i Billund. Mod vest forbinder Grindstedvej Bil-
lund med Grindsted og Lufthavnsvej, der fører til Billund 
Airport, mens Grindstedvej mod øst sammenkobler Billund 
med motortrafikvejen til og fra Vejle. 

Jem & Fix har ikke tidligere drevet byggemarked i Billund og 
ejendommen er således med åbningen d. 17. maj 2020 kæ-
dens første byggemarked i byen. Det for Billund øvrigt nær-
meste Jem & Fix byggemarked er beliggende i Grindsted, 
omtrent 15 km vest for ejendommen i Billund. Claus Peter-
sen, der er administrerende direktør i Jem og Fix, udtalte i 
forbindelse med offentliggørelsen af det nye byggemarked 
følgende om byggemarkederne i Billund og Grindsted:

"Billund er et markedsområde, som har det, der skal til for, at vi 
kan drive en sund forretning. Det handler om, hvor stort oplan-

det er, og hvor mange husstande der er i byen. Desuden kigger 
vi på, hvordan de nærmeste butikker klarer sig. Vi har en butik i 
Grindsted, hvor vi har en idé om, hvor mange af kunderne, der 
kommer fra Billund, så vi har et godt overblik."

"Billund har en god størrelse og det er et passende område for 
os.  Den nye butik i Billund skal ses som et supplement til butik-
ken i Grindsted."

Billund har et aktivt erhvervsliv for en by af dens størrelse 
og byen rummer næsten tre gange så mange beskæftige-
de som hvad der kan dækkes af byens indbyggere, hvorfor 
mange pendler fra hele landet til arbejde i Billund. Foruden 
et aktivt erhvervsliv udgøres en stor del af Billund af beboel-
sesområder i form af parcel- og villakvarterer. Der findes så-
ledes - i ejendommens nærområde - store boligkvarterer og 
dermed et optimalt kundegrundlag med tilknytning til byg-
gemarkedet. Ifølge Claus Petersen danner Billund det rette 
marked for Jem & Fix, der har haft kig på byen i et stykke tid:

"Vi analyserer løbende området og har vurderet, at der er et 
godt marked i Billund. Og nu var tiden lige til det, så nu er vi 
gået i gang."

"Det er en placering, som vi har store forventninger til. Det vig-
tigste er, at der er god mulighed for at komme til og fra med bil, 
og at man kan have en trailer med. Vi skal have en del varer ind, 
så det kræver også, at vi ligger et sted, hvor det er muligt. Vi er 
ikke en typisk strøgbutik, hvor folk bare dumper ind. Man har 
som regel planlagt, hvad man skal afsted efter, når man hand-
ler hos os, så jeg er ikke så nervøs for, at vi ikke ligger samme 
sted som alle andre."

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i 
Billund, dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for den 
nuværende drift i ejendommen, samt sikrer en god prog-
nose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive 
aktuelt.

Beliggenheden i Billund
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Billund vokser. Nye byggerier skyder op, byen udvides, og 
byen rundede sidste år 6.600 indbyggere for første gang i 
byens historie. 

Byudvikling i Billund
Billund Kommune har de seneste år befundet sig i toppen 
når der måles på hvilke kommuner, der investerer mest pr. 
indbygger. I 2018 var Billund Kommune - med 15-20 kom-
mende og igangværende anlægsprojekter, til en samlet ud-
viklingssum for mere en milliard - den pr. indbygger anden 
mest investerende kommune på landsplan. 

Billund har gennem en længere årrække oplevet en positiv 
befolkningstilvækst. Den positive tendens forventes at for-
sætte, ligesom der vil ske forsat byudvikling.

Granvej
Der er godt gang i byggeriet på hjørnet mellem Ole Kirks Vej, 
Granvej og Hovedgaden i Billund. Billund Boligforening og 
Junge Byg er i færd med at opføre et større kompleks, der 
skal indeholde 120 boliger - fordelt mellem toværelses- og 
fireværelseslejligheder - samt ca. 2.000 m2 erhverv.

Områdets udvikling - Billund
Byggeriet forventes færdigt til april 2021 og er beliggende 
blot 900 meter fra det nye Jem & Fix byggemarked.

Kastaniehjørnet
Investerings- og holdingselskabet Kirkbi, Billund Boligfor-
ening og Billund Kommune har i sommeren 2019 indledt 
byggeriet af almene boliger, udlejningslejligheder og de-
mensboliger på hjørnet af Vejlevej og Hans Jensens Vej i cen-
trum af Billund. Kastaniehjørnet - som byggeriet er døbt - vil 
blive en ny genbo til Butikstorvet i hjertet af Billund.

Når byggeriet - forventeligt i efteråret 2021 - står færdigt, vil 
det rumme 25 almene boliger i størrelsen 58-116 m2 til Bil-
lund Boligforening, ti demensboliger til Billund Kommune 
samt 28 udlejningslejligheder til Kirkbi i størrelsen 96-164 
m2.

Nye parceller i den sydlige del af Billund
I februar 2020 offentligtgjorde Billund Kommune 30 nye par-
celhusgrunde og én projektgrund i et nyt boligkvarter i den 
sydlige del af byen. Allerede på førstedagen blev otte ud af 
de 30 nye byggegrunde solgt.

Grundene er beliggende i henholdsvis en dobbeltlomme 
med 21 byggegrunde og en enkelt lomme med 9 bygge-
grunde, som er adskilt af projektgrunden, hvor der ønskes 
opført rækkehuse, dobbelthuse eller klyngehuse. Udstyk-
ningsområdet er beliggende omtrent 2,5 km fra det nye Jem 
& Fix byggemarked i Billund. 

Billund Kommune har i de seneste fem år solgt over 100 nye 
grunde i den sydlige del af Billund og den generelle befolk-
ningstilvækst i byen er således yderst positiv. Ydermere har 
Billund Kommune i december 2019 vedtaget endnu en ny 
lokalplan for nyt boligområde i den sydlige del af Billund.

Nyt Butikstorv
Den sydligste del af Butikstorvet i Billund bymidte er i øje-
blikket under udvikling og forventes at stå færdigt til efter-
året 2020. Denne del af torvet kommer til at rumme i alt seks 
bygninger med butikker, lejligheder og kontorer samt en 
grøn bynatur med en forlængelse af Billund Bæk. 

Lego-familiens selskab Kirkbi, der spiller en stor rolle i udvik-
lingen af Butikstorvet, opkøbte i 2019 den sidste ejendom 

på torvet, som ikke i forvejen var ejet af Lego-familien eller 
Billund Kommune. Kirkbi har på nuværende tidspunkt ingen 
konkrete planer for en kommende etape to af Butikstorvet.

Udvikling af infrastrukturen
Med den politiske aftale om Togfonden i 2014 besluttede 
forligspartierne (S, RV, SF, EL og DF), at der skulle igangsæt-
tes en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Mil-
jøet) af en ny jernbane til Billund Airport og Legoland.

Banedanmark blev i januar 2019 færdig med VVM-undersø-
gelse for den nye bane til Billund. Der er undersøgt tre linje-
føringer for en ny bane, der kan kobles på den eksisterende 
bane mellem Herning og Vejle.

Der er fornuværende ingen specifikke planer om etablerin-
gen af en ny bane.
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Jem & Fix byggemarkedet i Løgstør er beliggende på Dan-
marksvej 30, 9670 Løgstør. 

Løgstør er en moderne oplandsby for det nordvestlige Him-
merland med 4.015 indbyggere pr. 1. januar 2020. Fra byen 
er der 16 km til Fjerritslev, knap 27 km til Aars og Nibe, 50 km 
til Aalborg samt 53 km til Hobro. Løgstør er - efter Aars - den 
næststørste by i Vesthimmerlands Kommune, der er en del af 
Region Nordjylland. I Vesthimmerlands Kommune var der pr. 
1. januar 2020 36.727 indbyggere. 

Ejendommen er opført med direkte facadeværdi mod - og 
særdeles god synlighed fra - Danmarksvej, der som en del af 
primær rute 533 agerer bindeled mellem Løgstør og oplan-
det syd for byen. Mod nord kobler rute 533 Løgstør sammen 
med hovedvej 29, der strækker sig fra den Nordjyske Motor-
vej ved Hobro og videre nordpå til Jammerbugt Kommune. 

Jem & Fix har ikke tidligere drevet byggemarked i Løgstør 
og ejendommen er således med åbningen d. 15. marts 2020 
kædens første byggemarked i byen. Jem & Fix har dog over 
en længere årrække haft ønske om at etablere sig i Løgstør, 
hvor en beliggenhed ved Limfjordsvej var udset. Claus Peter-
sen, der er administrerende direktør i Jem & Fix A/S, udtalte i 
forbindelse med offentliggørelsen af det nye byggemarked i 
Løgstør sig om beliggenheden i byen: 

"De nødvendige tilladelser til grunden på Limfjordsvej trak ud, 
og derfor gik man i stedet på jagt efter en ny placering – og den 
er ikke nødvendigvis ringere end den anden." 

Jem & Fix har de seneste år - med stor succes - etableret nye 
byggemarkeder på lokationer med god plads ved primære 

ind- og udfaldsveje, hvilket også er kendetegnet ved belig-
genheden i Løgstør. 

Løgstør og opland udgør, foruden det nye byggemarked, en 
bar plet på landkortet for Jem & Fix. De for Løgstør øvrige 
nærmeste Jem & Fix byggemarkeder er beliggende i Fjerrit-
slev og Nibe, henholdsvis 17 km nord og 27 km øst for ejen-
dommen i Løgstør. 

Der er således et stort kundegrundlag med en forankring til 
byggemarkedet, både lokalt i Løgstør, det nærliggende op-
land samt i de mange sommerhuse langs Limfjorden.Områ-
det langs Limfjorden fungerer som et større fritids- og som-
merhusområde, og der er alene i Vesthimmerlands Kommu-
ne i 2019 registreret flere end 3.000 sommer- og fritidshuse, 
som netop udgør en væsentlig del Lejers målgruppe. 

HR- og driftschef i Jem & Fix A/S, Peter Nyboe, udtalte i marts 
2020 i forbindelse med åbningen af byggemarkedet i Løg-
stør følgende om nærheden til befolkningen i blandt andet 
Vesthimmerlands Kommune: 

"Udover at levere gode byggematerialer til lavpris har vi en klar 
målsætning om at være lokalt forankret med mange butikker i 
hele Danmark, så kunderne oplever, at der altid er en lokal butik 
i nærheden."

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed mod Danmarksvej - i et område med 
stort opland og kundegrundlag - dels fremtidssikrer driften 
for Jem & Fix, og ligeledes sikrer en god prognose for alter-
nativ anvendelse, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Beliggenheden i Løgstør

Danmarksvej
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Markant øget turisme 
Med en stigning på 12,8% er Vesthimmerland - ifølge Visit-
Vesthimmerland - den destination i Nordjylland med størst 
fremgang i antal overnatninger i perioden 2018-2019.

Stigningen stammer både fra et øget antal danske og uden-
landske turister, der samlet bidrog med et overnatningstal 
på knap 465.000 i 2019. VisitVesthimmerland kunne i februar 
2020 berette om fremgang i overnatningstallet for både ho-
teller, feriecentre, lystbådehavne, campingpladser og ferie-
huse. 

Løgstør har med succes markedsført sig som muslingebyen 
og er vokset som turistby. Havneområdet har fået et løft og 
er blevet et endnu mere populært sted at være for både lo-
kale og turister.

Købmager Passage mellem havnen og handelsgaden 
Havnen i Løgstør er i positiv udvikling forårsaget af turisme 
og udvikling af havnens arealer. For nuværende leder byens 
struktur ikke turisterne fra havnen og op til byens handels-
gader, hvilket går udover detailhandlen. 

Realdania har sidste år - i samarbejde med Vesthimmerlands 
Kommune - igangsat et byudviklingsprojekt, der skal sikre 
en bedre sammenhæng mellem havnen og handelsgader-
ne. Konkret bliver der opført en ny passage og et nyt byrum, 
som skaber en stærkere forbindelse mellem havnen og han-
delsgaden.

Med projektets realisering forventer Vesthimmerlands Kom-

Områdets udvikling - Løgstør
mune en styrket detailhandel, der med et øget bidrag fra 
turismen kan få en mere bæredygtig forretning. 

Øget fokus på anlægsbudget og bosætning
Et samlet byråd i Vesthimmerlands Kommune kunne i okto-
ber 2019 præsentere en ny budgetaftale for 2020 og priorite-
ringer frem til 2023. Aftalen rummer blandt andet udvikling 
på anlægsniveau for DKK 110 mio. Kommunen meddelte i 
forbindelse med offentliggørelsen af aftalen følgende: 

"På trods af stor bygge- og grundsalgsaktivitet vokser befolk-
ningstallet ikke som hidtil forventet. Aftalepartierne tillægger 
det stor betydning, at udviklingen på disse områder vendes. Der 
er således prioriteret midler til at sikre fokus på øget bosætning 
og rekruttering af arbejdskraft til kommunens virksomheder. 
Desuden er der også afsat grundkapital til fortsat udvikling af 
en fleksibel boligmasse, områdefornyelse (..)."

Støtte til erhverhvsudvikling
Vesthimmerlands Kommune modtog i 2019 flere gode ny-
hed på erhvervsområdet. Blandt andet fik projektet 'Nord-
Vest Smart Production' del i de i alt DKK 63,3 mio., der blev 
uddelt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Støtten, der 
medfinansieres af EU’s Regionalfond, fordeles til projekter 
med lokalt, regionalt og landsdækkende fokus, der alle har 
en målsætning om at skabe flere innovative små og mellem-
store virksomheder. 

Foruden bevillingen til NordVest Smart Production har kom-
munen i 2019 sammenlagt modtaget ca. DKK 21 mio. til er-
hvervsudvikling.
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Tre bydele i Løgstør - 'Det nye Løgstør'
I efteråret 2018 kunne Vesthimmerlands Kommune præ-
sentere en ny udviklingsplan for Løgstør. Udviklingsplanen 
inddeler blandt andet Løgstør i tre kategorier; Villabyen, In-
dustribyen og Købstaden og lægger op til en række udvik-
lingsindsatser for alle tre områder. 
Byggemarkedet i Løgstør er beliggende som en del af Industri-
byen, på grænsen til Villabyen.

Villabyen
Villabyen rummer mange af byens nyere boliger. En stor del 
er fritliggende boliger, men også områder med rækkehuse 
og etageboliger. Villabyen rummer også en række af Løg-
størs vigtige institutioner, herunder Løgstør Skole og 'Lan-
ternen', der er kommet til som et nyt samlingspunkt og ak-
tivitetssted for kultur og idræt for byens borgere. Lanternen 
har givet hele området et stort løft og gjort det endnu mere 
attraktivt at bosætte sig i Løgstør. Villabyen byder også på en 
golfbane og en rideklubben, som begge ligger i udkanten 
af byen.

Industribyen
Industribyen dækker erhvervsområdet langs Havnevej og 
Danmarksvej. Samlet rummer Industribyen en række større 
industriaktører og byggefirmaer med mange arbejdsplad-
ser. 

Mange andre byer, der kan sammenlignes med Løgstør, har 
stort set mistet deres produktionsvirksomheder. På statsligt 
niveau har der de senere år været større opmærksomhed på 
at fastholde Danmark som produktionsland. Robottekno-
logi, krav til leveringstider og kvalitet mv. har ført til, at der 
igen er positive tendenser for danske produktionsvirksom-
heder.

For at fastholde sin position som produktionsby, er der i 
Løgstør udlagt store arealer til nye virksomheder syd for det 
eksisterende erhvervsområde ved Danmarksvej, Holkasmin-
devej, Tinghøjvej og Lollandsvej, hvor Jem & Fix også er be-
liggende. 

Købsstaden
Købstaden repræsenter den ældste del af Løgstør og udgø-
res hovedsageligt af en charmerende historisk bydel, hvor 
særligt nærheden til vandet spiller en stor rolle. Området 
indholder herudover størstedelen af byens detail- og ud-
valgsbutikker. 

Områdeopdeling af Løgstør - Kilde: Udviklingsplanen 'Det nye Løgstør'


