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Ejendommen er beliggende på adressen Stationsvej 19, 
5750 Ringe.

Ejendommen er - som en del af hovedejendommen Algade 
13 - placeret på hjørnet ud mod hhv. Ørbækvej og Stations-
vej. Ørbækvej fungerer som primær indfaldsvej til midtbyen 
fra både Svendborgmotorvejen og oplandsbyerne mod øst 
og sydvest. Udover den store mængde trafik på Ørbækvej, 
blev der i 2020 målt en årsdøgnstrafik på Stationsvej på 
3.012 køretøjer.

Beliggenheden i en hjørneejendom giver fakta-butikken 
stor visuel værdi for den forbikørende trafik, bl.a. via synlige 
skilte ud mod både Stationsvej og Ørbækvej. Ejendommen 
er endvidere beliggende i hjertet af handelsbyen tæt på 
både Ringe Station, Idrætscenter Midtfyn og byens torv.

Den gode beliggenhed har uden tvivl været medvirkende 
til, at butikken i 2019 blev  kåret til distriktets bedste fakta-
butik. fakta har drevet butik fra Ejendommen siden 2007, og 
butikken blev udvidet i 2013. Indgåelsen af den nye lejekon-
trakt med 15 års indledende bindingsperiode og med kon-
cerngaranti fra Coop Danmark A/S, understøtter den gode 
beliggenhed. 

Dagligvarehandlen i Ringe er primært beliggende langs Ør-
bækvej, hvilket fremgår af ovenstående luftfoto. 

Ringe og omegn
Byen er beliggende 23 km syd for Odense, 23 km nord for 
Svendborg og 26 km nordøst for Faaborg. 

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Faaborg-Midtfyn Kommune 51.926 51.635 51.409 51.078 50.953 51.236 51.376 51.536 51.809 51.556 51.683

Ringe 5.547 5.598 5.584 5.693 5.744 5.836 5.851 5.912 6.110 6.179 6.244

Der blev i 2009 etableret det sidste stykke af Svendborgmo-
torvejen, som forbinder Svendborg og Odense. Motorvejen 
skaber stor trafik fra det sydfynske til det midtfynske, og 
der kører dagligt 21.314 biler (2020-tal) forbi afkørslen ved 
Ringe.

Placeringen ved bl.a. motorvejsafkørslen gør, at byen ople-
ver gennemkørende trafik fra de omkringliggende byer, som 
pendler frem og tilbage.

Ringe rummer et stort udvalg af butikker, og selve byen er 
kendtegnet ved at være en livlig handelsby, som byder på 
et bredt udvalg af butikker, et væld af aktiviteter året rundt 
samt et rigt foreningsliv med muligheder for alle. Den cen-
trale placering midt på Fyn med motorvej og togforbindel-
sen Odense-Svendborg giver let adgang til resten af Fyn, 
Jylland og Sjælland. 

Byen indeholder endvidere Midtfyns Gymnasium, som er 
daglig arbejdsplads for 58 lærere og studie for 520 elever, 
samt Ringe Efterskole, som har 30 ansatte og 145 elever. 
Byen er desuden hjemsted for Rynkeby Foods A/S, som er 
Nordens største producent af saft og juice. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den centrale beliggenhed i 
Ringe med god synlighed - ud mod en trafikeret indfaldsvej - 
danner grundlag og fremtidssikrer driften i Ejendommen og 
ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af 
Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.
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