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5% 
bonus

AutoMester Fordelsklub

Som AutoMester Fordelskunde får du 
kontante fordele på vores værksted. 

Vi giver 5% i bonus på din værksteds-
regning. Bonusbeløbet  fratrækkes 
altid den efterfølgende regning.

Du får også rabat til en attraktioner m.v. 
og flere andre fordele.

Tilmeld dig allerede i dag på 
automester.dk eller via vores app. 

- giver dig kontante fordele

3 års garanti 
på reservedele

Autohjælp 3 års udvidet 
garanti på dæk

Finansiering 

3 års udvidet garanti på dæk
Gælder Bridgestone, Continental,
Firestone og Michelin.

5% 

VÆRKSTEDET
Grøndyssevej 14, 3210 Vejby  · Tlf. 48705312 

service@auto-mester.dk · www.auto-mester.dk

DRIKKER DU ”LIDT” 
FOR MEGET?
- eller er du pårørende

GRATIS OG ANONYM
hjælp, rådgivning og behandling

•  Alkoholbehandling: Det er svært, ofte umuligt selv at 
vinde kampen mod alkoholen! Vi kan hjælpe dig. Gratis 
og anonyme indviduelle samtaler, uanset om du ønsker 
helt at stoppe, eller målet er at begrænse forbruget.

•  Familiebehandling: Det kan være meget hårdt at være 
pårørende til en der drikker.
Derfor tilbyder vi også dig gratis hjælp og samtaler.

•  Abstinens og afrusning: Har du brug for hjælp til 
abstinenser eller brug for antabus, så kan vores akut 
team komme hjem til dig.

70 20 55 01 
DØGNTELEFON

DYSCON ALKOHOLAMBULATORIUM 
Slotsgade 43 - 3400 HillerødHelsingørsgade 51 – 3400 Hillerød

Rundinsvej 65 • 3200 Helsinge
Tlf. 69 15 51 00 • www.au2move.dk

Rundinsvej 65 • 3200 Helsinge

HOS Au2move 
BLIVER DU ALTID BEHANDLET 

SOM KUNDE NR. 1

HER LAVES BILERNE 

ORDENTLIGT OG MED 

20% RABAT

12. SEPTEMBER 2017

Deltag i debatten ved at sende et debatindlæg til redaktion@ugeposten.dk 
Skriv kort og præcist, max. 2.000 anslag, og med afsenders navn og fulde adresse. Debatindlæg sendt 

alene til Ugeposten vil få førsteprioritet. Vi forbeholder os ret til at afvise og redigere debatindlæg.  

Af Hans Christian Larsen
Lyngfeldts Tværvej 11

Tak til Ugeposten for dœk-
ning af REMA 1000 sagen, 
der jo om noget drejer sig om 
nœrdemokrati. 

Udvalgsformand Jesper 
Behrensdorff (K) gør det klart 
(31/8/17), at i denne sag vejer 
hensynet til konkurrence imel-
lem dagligvaregiganterne 
mere end borgernes ønsker og 
den lokalplan til beskyttelse af 
miljøet, som borgerne har fået 
gennemført. 

Man forstår, at kun trafi k 
og støjforhold kan begrunde 
et afslag til projektet på San-
det, ellers sidder hensynet til 
den hellige konkurrence med 
trumfkortet. 

Dette burde give anledning 
til overvejelse hos alle dem, 
som måtte tro, at konservative 

kernevœrdier, såsom borgenes 
rettigheder og miljøet, bliver 
taget alvorligt af partiet selv. 

Hvis en konkurrencesitu-
ation skal have vœgt, så må 
den vel skulle gavne kunder-
ne i området! Eller er det kun 
kommercielle interesser, der 
tœller? 

Kunderne har ihvertfald 
sagt grundigt nej. Og det er 
vel ikke konservativ politik, 
at sommerhus- og naturom-
rådet på Sandet skal lœgge 
ryg til en bredere butikskrig i 
Nordsjœlland? 

Og hvis man iøvrigt ønsker 
konkurrence, så er projektet jo 
helt fejlplaceret. Efter et årstid 
med aggressiv markedsføring 
vil antallet af nœrbutikker fal-
de fra tre til de nuvœrende to, 
som jo så rigelig dœkker beho-
vet, selv ved spidsbelastninger 
om sommeren. 

Der bør derfor kun vœre 
ét svar på ansøgningen: NEJ! 
Eventuelt med invitation til 
et projekt, placeret i et af de 
eksisterende bycentre, der 
giver reel konkurrencemœs-
sig mening, og ikke i den 
grad er i konfl ikt med mil-
jø-, natur-, borger- og tra-
fi khensyn. Og som fl ugter 
med konceptet om at skabe 
levende bycentre, og ikke 
bare spreder asfalt- og par-
keringspladser ud med løs 
hånd, hvor en fi ffi g udvikler 
har kunnet fi nde lidt ledig 
jord. 

Det må forhindres, at poli-
tikerne spekulerer i, at kun et 
fåtal af de mange beboere på 
Sandet har stemmeret til kom-
munalvalget.  Så kœre med-
borgere i Gribskov kommune, 
hold godt øje med politikerne 
i denne sag – den er en lakmus-
prøve på deres reelle hensynta-
gen til borgernes ønsker og til 
lokaldemokrati! 

Valg 2017 og nærdemokrati

Af Niels H. Larsen
Lille Ryvej
Ramløse Sand

I Ugeposten Weekend for uge 
35 er formanden for plan- og 
miljøudvalget, Jesper Behrens-
dorff, citeret for følgende: ”Kom-
muneplanen giver i forvejen 

mulighed for at bygge et center 
i området, og den nye planlov 
giver mulighed for, at det også 
må være endnu større. Derfor 
har vi taget sagen på igen”.

Man må gå ud fra at det er 
kommuneplanen for Gribs-
kov Kommune der refereres 
til, men der må være noget for-

mand Behrensdorff har misfor-
stået da der i Kommuneplan 
2013-2025 udtrykkeligt står: 

”Der kan indrettes én min-
dre dagligvareforretning 
under hensyn til områdets 
lokale forsyning”.

Hvordan det pludseligt bli-
ver til ” Kommuneplanen giver 
i forvejen mulighed for at byg-
ge et center i området ” kræver 
en grundig forklaring.

Center på Sandet


