K/S Aarhus Detail, Hinnerup

K/S Aarhus Detail, Hinnerup

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Beliggenhed
Ejendommen er nyopført til Lejers overtagelse i april 2018
og er beliggende på adressen Samsøvej 42, 8382 Hinnerup.

Jem & Fix oplyser, at alle tre butikker ligger væsentligt over
oprindeligt budgetteret omsætning.

Jem & Fix butikken har en ualmindelig god beliggenhed i
erhvervsområdet i det sydlige Hinnerup, tæt ved nabobyen
Søften. De to byer er de seneste år vokset tæt sammen.

Favrskov Kommune består af fire hovedbyer: Hinnerup,
Hammel, Ulstrup og Hadsten. Det samlede indbyggertal i
kommunen er godt 50.000. Hinnerup er kommunens næststørste by og er vokset tæt sammen med nabobyen Søften.

Ejendommen er beliggende tæt på Aarhus med en afstand
på ca. 10 km til Aarhus N. Området er derfor et populært tilflytterområde og fungerer som en forstad til Aarhus. Favrskov Kommune har udnyttet den gode beliggenhed og fået
udlagt nye store beboelsesområder med både tæt-lav beboelse samt parcelhusudstykninger.
Ejendommen har optimal synlighed og facadeværdi ud mod
Århusvej, der dels er den primære indfaldsvej til Søften og
Hinnerup fra Aarhus, og dels har direkte forbindelse til motorvejsnettet ved Søften, som giver adgang til både Motorvej E45 og Djurslandmotorvejen.
Den synlige beliggenhed og de store boligområder i Hinnerup og Søften, giver butikken et meget stort kundegrundlag.
Butikken kommer derudover til at servicere et stort opland,
idet beliggenheden i Hinnerup dækker en bar plet på landkortet for Jem & Fix, hvor nærmeste placeringer er Hadsten,
Lystrup, Galten og Tilst.
Ejendommene i Hadsten, Lystrup og Galten udlejet til Jem
& Fix A/S er udbudt af Blue Capital A/S i henholdsvis 2014
og 2015.
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Favrskov Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose
for årene 2017-2037. Ifølge prognosen vil folketallet i kommunen stige til 56.193 personer 1. januar 2037, hvilket er en
samlet stigning på 17,3%. Danmarks Statistik regner med en
vækst for hele landet på godt 8% i samme periode.
Prognosen viser derudover, at folketallet i Hinnerup forventes at stige med 27,8% i den 20-årige periode, og folketallet i
Søften forventes at stige med 39,8%.
Favrskov Kommunes boligstrategi bygger ligeledes på en
forventning om en fortsat betydelig befolkningstilvækst.
(Læs mere om "Områdets udvikling" side 20-21).
Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode beliggenhed med optimal synlighed mod den trafikerede Århusvej i en by med stort opland og kundegrundlag og med
positiv befolkningsudvikling, dels fremtidssikrer driften for
Jem & Fix butikken, men ligeledes sikrer en god prognose for
alternativ anvendelse af ejendommen, såfremt dette skulle
blive nødvendigt.

År

2010

2011

2012

2013

2014
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2017

Hinnerup

7.179

7.191

7.230

7.244

7.360

7.534

7.576

7.681

Søften

2.593

2.625

2.677

2.697

2.722

2.757

2.746

2.757

Favrskov Kommune

46.529

46.894

47.117

47.156

47.163

47.523

47.655

47.915

Kilde: Danmarks Statistik
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