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Ingen afklaring om Rema på Sandet 

Rema vil fortsætte sit projekt, lyder gættet fra afgående 

udvalgsformand. “Ingen kommentarer,” siger kommende 

udvalgsformand og direktør 

Af Jens Berg Thomsen 

 

BYGGERI Her efter valget er der blevet stille omkring et kommende byggeri af en Rema 1000-

butik på Ramløse Sand. 

Ejendomsudvikler fra K3 Ejendomme har tidligere udtalt sig i Ugeposten og har deltaget i et 

velbesøgt borgermøde om emnet. Men han henviser til direktør Jan Poulsen, der er administrerende 

direktør i Reitan Ejendomme, der ejes af Rema 1000. De har overtaget pressearbejdet i forbindelse 

med en eventuel kommende Rema på Sandet. 

Jan Poulsen er imidlertid på vej på juleferie, da Ugeposten fanger ham tre dage før jul, og han har 

umiddelbart ingen kommentarer før i januar, fortæller han. 

Heller ikke den kommende formand for udvalget for land, by og udvikling Pernille Søndergaard fra 

nytgribskov har nogen kommentarer. 

“Jeg tiltræder ikke før det konstituerende møde og deltager ikke i byrådsarbejdet før da. Før det har 

jeg ikke nogen kommentarer,” siger Pernille Søndergaard til Ugeposten. 

Den afgående formand Jesper Behrensdorff (K) har indtryk af, at Rema1000 stadig gerne ser en 

dagligvarebutik i området. 

“Vi har en kommuneplan, der åbner for den mulighed. Men en butik skal selvfølgelig tilpasses i det 

miljø, der er,” siger Jesper Behrensdorff, der har præsenteret Rema for de mange protester, der har 

været over et kommende byggeri. 

“Jeg tror, Rema fortsætter deres projekt i en eller anden form. Men hvordan det kommer til at se ud, 

kan man ikke vide,” siger han. 

I det tidlige efterår bad det nuværende planudvalg om en trafikanalyse og en støjrapport fra folkene 

bag Rema-byggeriet, men det kom ikke frem inden valget, og derfor har udvalget heller ikke haft 

sagen på en dagsorden. 
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