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Af Peter Rixen, Helsinge

3 minutter

Det er dog utroligt at opleve, hvordan politikerne på Rådhuset af

mærkelige grunde forsøger at ændre tidligere vedtagelser for at

fremme Rema 1000 muligheder for at bygge en

købmandsforretning på Sandet.

Sagens kerne er. at det kom klart frem på det indkaldte

borgermøde, at flertallet af de fremmødte ikke mener, at der er brug

for sådan forretning. Der ligger købmand Bahr ca 800 meter fra

stedet og en Netto i Ramløse ca. 3 km væk.

Man må undres og spørge ind til, hvad er det for interesser, der nu

arbejdes efter under overfladen fra udvalgets side? Det kunne jo

være, at man fra Rema 1000's side har stillet Byrådet overfor

følgende krav. Hvis vi ikke får lov til at bygge på Sandet - så vil vi

heller ikke bygge i Helsinge.

Hvis dette er tilfældet, er det da en helt uacceptabel måde at true

sig til en afgørelse på. Det er da rystende at opleve, hvor svagt

man reagerer fra politisk side. Lige før et kommunalvalg skal man

åbenbart vise, at man kan vise handlekraft, til trods for at store dele

af vælgerhavet ryster på hovedet.
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Som jeg tidligere har skrevet, så er der overhovedet ikke brug for

en Rema 1000 i Helsinge heller. Der er fem supermarkeder i byen i

forvejen, som sagtens kan klare kundernes ønsker tilfredsstillende.

Den gode ejendom, hvor Super Bedst ligger, bør istedet for

nedrivning bevares til torvehandel-cafe- og andre små firmaer, der

er skudt op i Gribskov Kommune de seneste år, og som vil kunne

tiltrække turister m/m til Helsinge by. Der skabes så mange

spændende små firmaer indenfor økologi, kunsthåndværk, øl,

snaps, får, uld, ost, fisk m/m rundt omkring i Gribskov Kommune,

som i den grad mangler et samlingssted, hvor kreativiteten kan

blomstre og inspirere.

Her skal netop Gribskovs Byråd beslutte at være en del af denne

vision, selv om det koster lidt penge.

Det vil være nytænkende og visionært og til gavn for Helsinge By,

som jo er Gribskov Kommunes hovedstad. Tiden er moden nu, så

udviklingen indenfor detail sektoren vendes. De mange lukkede

forretninger er et trist og negativt syn og viser med al tydelighed,

hvor sløjt det står til, og hvor vigtig det er med nytænkning.

Nu er der investeret mange penge i Gilleleje, nu må det være

Helsinges tur.

Kommentarer

Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at

kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal

foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner

indlæg, der ikke lever op til SN.dks retningslinjer og gældende

lovgivning. Se retningslinjerne her
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