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NORMAL vil bygge kæmpe logistikcenter i Hedensted
Butikskæden NORMAL har købt 194.000 m2 erhvervsjord langs E45 ved
Hedensted og forventer i maj måned at påbegynde byggeri af 65.000 m2
logistikcenter.
Erhvervsjorden ligger i etape 3 af erhvervsarealet Kildeparken. Efter et udbud
godkendte Byrådet den 24. marts salget med en pris på 23,9 mio. kr.
Borgmester Kasper Glyngø glæder sig over at kunne byde den hurtigvoksende
virksomhed velkommen i Hedensted:
”194.000 m2 er et usædvanligt stort areal til én bygherre, og vi er både stolte
over og glade for at kunne imødekomme NORMALs behov for så stort et areal,
der samtidig har en usædvanlig god beliggenhed i forhold til både infrastruktur og rekruttering.”
Også hos NORMAL er der glæde over at have sat underskrift på de mange m2
jord:
”Det har været vigtigt for os at finde et sted, hvor vi både kunne opnå en effektiv logistik og bevare så mange af vores medarbejdere som muligt, samt
hvor den kommunale beredvillighed til at agere hurtigt er til stede. Derfor er
Kildeparken i Hedensted det rigtige sted for os”, udtaler Logistikdirektør Henrik Bøgelund.
NORMAL forventer, at logistikcentret på 65.000 m2 står færdigt i efteråret
2022, og at det på sigt kommer til at beskæftige op mod ca. 600 medarbejdere. Det nye lager skal erstatte det hidtidige i Horsens, samtidig med at der
sker en markant udvidelse. Derfor vil der blive en del nyoprettede stillinger.
Ved siden af lageret etableres der parkeringsfaciliteter forberedt til el-biler, ligesom der etableres solceller på taget, så forbruget i dagtimerne kan klares
med grøn energi. I det hele taget bygger NORMAL efter gode standarder for
bæredygtighed med henblik på opnåelse af guld-certifikat.
”Også de virkelig store virksomheder trives i Hedensted Kommune og med
NORMALs kommende logistikcenter skabes endnu flere jobs. Det er godt både
for økonomien og for bosætningen og dermed bidrager NORMAL til den positive spiral i Hedensted”, fortæller Kasper Glyngø.
NORMAL sælger mærkevarer indenfor blandt andet hårpleje, hudpleje,
makeup og husholdningsartikler til faste lave priser. Udover de lave priser, tilbyder NORMAL samtidig kunderne unikke indkøbsoplevelser, bl.a. ved hele tiden at tilføre nye spændende varer til butikkerne. Kæden er dansk og har 93
butikker i Danmark og tæt på 300 butikker fordelt i 6 lande.
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