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Hugo Østergaard-Andersen,

Skovsvinget 18, Ramløse Sand

Vi, der bor på Sandet, har ikke nogen samlet mening om

dagligvarebutikker i Helsinge. Hvor mange der skal være, og hvor

de skal ligge.

Til gengæld har vi stærke meninger om, at forslaget om en

dagligvarebutik på Sandet, ved Tinggården, ikke må indgå i nogen

studehandel på Rådhuset. Den massive modstand er manifesteret

gennem indsigelser fra grundejerforeningerne i området og gennem

en omfattende underskriftsindsamling.

Den 6. juni 2016 afslog Plan- og Miljøudvalget en ansøgning om at

bygge en Rema 1000-butik på Sandet. Det var en klog og rigtig

beslutning. Det ville være en skændsel at bygge en mastodont af

en butik og en kæmpestor parkeringsplads midt i et område med de

natur- og miljøkvaliteter, som Sandet har. Men nu spøger sagen

igen.

Den daværende formand for Plan- og Miljøudvalget, Morten Ulrik

Jørgensen (Nytgribskov), er citeret for, at ”Tibirke Sand er vigtig i

Remas strategi, og der bliver nok ikke en Rema-butik i bymidten,
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hvis der ikke også kan bygges i Tibirke Sand.” Den nuværende

udvalgsformand, Jesper Behrensdorff (Kons.), er indstillet på, at

sagen genoptages i Plan- og Miljøudvalget. I første omgang blev

sagen dog taget af dagsordenen for udvalgsmødet den 24. april

2017, så administrationen kunne behandle de indsigelser, som var

kommet fra Sandet.

Når den på et tidspunkt kommer til behandling igen, må man håbe,

at Plan- og Miljøudvalget er sig bevidst, at det er et usagligt og

ulovligt hensyn at give Rema 1000 et plaster på såret for en dyr og

mindre fordelagtig løsning i Helsinge. Det vil være ulovlig

sammenkædning af to sager og indebære ulovlig støtte til en

virksomhed. Ansøgningen vedrørende Sandet skal alene afgøres

ud fra planloven, kommuneplanen og lokalplanen, og afgørelsen

må derfor igen blive et afslag.

Det savner i øvrigt enhver troværdighed, at Sandet skulle være så

vigtigt for Rema 1000, at et afslag vil få dem til opgive et projekt i

Helsinge bymidte. Det virker som om Rema 1000 er på hævntogt,

fordi de ikke som ønsket kunne købe Købmandsgården ved

Karsemose, da denne butik for nylig var til salg. Det er ikke værdigt

for Rema 1000, der betegner sig selv som ”Skandinaviens mest

værdidrevne selskab” og bryster sig af at sætte ærlighed,

redelighed og miljø i højsædet.
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