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Beliggenhed
Ejendommen er opført til Lejers overtagelse i november
2010 og er beliggende på adressen Hjørringvej 136, 9900
Frederikshavn.
Ejendommen - restaurant samt drive in - er opført med stor
synlighed og optimal facadeværdi på Hjørringvej, der er indfaldsvej til Frederikshavn for trafikken fra vest. Årsdøgnstrafikken blev i 2016 målt til 7.930 på Hjørringvej vest for ejendommen og 7.090 øst for ejendommen.
Sunset Boulevard-restauranten er beliggende i et centerområde ved siden af NETTO med indkørsel fra Hjørringvej. På
modsatte side af Hjørringvej er også fastfoodkæden McDonalds beliggende. Området er således indarbejdet i forbrugernes bevidsthed som take-away og restaurationsområde.
I området omkring Sunset Boulevard-restauranten langs
Hjørringvej er en omfattende handelsaktivitet med en lang
række erhvervsaktører. Læs mere side 20-21.
Beliggenheden er ligeledes ideel i forhold til de store boligområder, der både fra den sydlige og nordlige side grænser
op til Hjørringvej.
Områdets udvikling
Frederikshavn Havn
Frederikshavn er også kendt som Danmarks maritime hovedstad, og byen er i høj grad bygget op omkring havnen.
Havnen har 3.000 tilknyttede jobs, og 30% af kommunens
skatteindtægter stammer fra havnen.
Frederikshavn Havn er den største færgehavn imellem det
europæiske kontinent og Skandinavien. Havnen indeholder
dog meget mere end færgetrafik og er under betydelig udvikling. Første etape af et udviklingsprojekt til over en halv
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mia. kr. er netop ved at blive færdigt, og forventes at skabe
op mod 2.000 nye jobs i byen.
Allerede inden denne udvidelse er færdiggjort, er der gang
i forberedelser til yderligere udvidelser af havnen, således
at den samlede investering i havnen kan løbe op i 1 mia. kr.
frem mod 2020.
Frederikshavn Havn er en velbesøgt havn med ca. 4.550 årlige skibsanløb, heraf 3.910 færgeanløb med 1,76 mio. passagerer, 356.785 personbiler, 168.206 lastbilenheder, 2.482
busser og en samlet godsmængde på 2,45 mio. tons.
Uddannelse
Frederikshavn udgør kommunens uddannelsesby og huser
foruden et gymnasium også MARTEC, der udbyder maritime
uddannelser samt EUC nord, der har både tekniske og merkantile uddannelser.
Kommunen er blandt andet en del af kampagnen ”På Forkant 2030”. Her kortlægges indsatsområder i kommuner og
byer for at støtte op om de lokale styrker. Her fremhæves de
mange unge på byens uddannelsesinstitutioner som et potentiale for fremtidig bosætning i byen.
Turisme
Kyst- og naturområderne giver anledning til en stor turisme
i Frederikshavn. I en opgørelse foretaget af VisitDenmark er
Frederikshavn Kommune i 2015 nummer 6 på listen over turismeforbrug i Danmarks kommuner.
Prioriteringen af turisme i kommunen har givet anledning til
en særdeles positiv udvikling, og turistomsætningen i Frederikshavn Kommune er steget med 300 millioner kroner i
perioden 2013-2016.
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