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K/S Jysk Detail, Tranbjerg

Befolkningstilvækst pr. 1. januar efter by/kommune og tid:
•

Indbyggertallet i Aarhus By var i 2013 på 256.018

•

Indbyggertallet i Aarhus Kommune var i 2013 på 319.094

•

Indbyggertallet i Danmark var i 2013 på 5,603 mio.

År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aarhus by

4,1%

1,0%

1,3%

2,8%

1,0%

1,5%

Aarhus Kommune

0,8%

1,4%

1,3%

1,4%

1,2%

1,5%

Danmark

0,53%

0,64%

0,44%

0,47%

0,36%

0,39%

Kilde: Danmarks Statistik

Bemærk i ovenstående udvikling af indbyggertallet, at hhv. Aarhus Kommune og Aarhus by hvert år i perioden har haft en
større stigning end gennemsnittet for hele landet.

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende i Aarhus på adressen Slet Parkvej 10, 8310 Tranbjerg J, der er en del af Aarhus Kommune.
Ejendommen er placeret med stor synlighed ud mod Christian X's Vej, som er indfaldsvejen, der bl.a. forbinder Tranbjerg
bydelen med Aarhus Centrum.
Ifølge Aarhus Kommunes hjemmeside lød årsdøgnstrafikken i 2012 ved Jem & Fix butikken på 14.900 køretøjer.
Tranbjerg ligger mindre end 10 km fra Aarhus Centrum, og
regnes i dag som en fuldt integreret bydel i Aarhus.
Aarhus har position som Vestdanmarks hovedby, og den
fremadrettede byudviklingsstrategi er indrettet på, at Aarhus kan tage imod størrelsesordenen 50.000 ekstra arbejdspladser, 10.000-15.000 nye studiepladser, og 50.000 boliger,
svarende til ca. 75.000 indbyggere i perioden frem til 2030*.
*

Oplysningerne er taget fra Aarhus Kommuneplan 2009.

Ud over en generel høj befolkningstilvækst i og omkring
Aarhus bør det særligt bemærkes, at Tranbjerg er medtaget
i 1. etape af etablering af letbanen. Dette med forventet ind-
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vigelse mellem Aarhus Hovedbanegård og Tranbjerg inden
2017.
(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 22-23)
Tranbjerg er ligeledes medtaget i "Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder", som er udarbejdet af Aarhus
Kommune for at igangsætte et udbedringsarbejde, der skal
klarlægge langsigtede udfordringer og større kommunale
investeringsbehov inden for trafikinfrastrukturområdet. Her
er det bl.a. forslået at udbygge en strækning af Christian X's
Vej ved Jem & Fix butikken fra 2 til 4 spor.
Det er endvidere planen at udvikle på nabogrundstykket til
Jem & Fix butikken med henblik på opførelse af yderligere
butikker.
(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 20-21).

Jem & Fix A/S's valg af beliggenhed på Slet Parkvej 10 er
foretaget med udgangspunkt i det aktuelle kundegrundlag.
og salgs - og indkøbsdirektør i Jem & Fix A/S, Claus Petersen,
citerer: "... med butikken i Slet har vi en god placering, der
dækker Tranbjerg, Slet og omegn... Butikken får indgang fra
Slet Parkvej" *.
*

Citatet er taget fra artiklen "jem & fix åbner i Tranbjerg" fra Tranbjerg Ti-

Blue Capital A/S mener, at ejendommen er placeret i et attraktivt lokalområde, som yderligere vil bevæge sig i en positiv retning.
Det er på baggrund af placeringen i Tranbjerg - som er en
bydel i Aarhus -, stor synlighed ud til Christian
X's Vej og områdets fremtidige udvikling ved
og omkring butikken.

dende, nr. 3-2013.
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