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Rema 1000 er godt i gang med at placere sig endnu stærkere i dagligevarehandelen i Gribskov 
Kommune. Kæden er på en række vilkår indstillet på at etablere en butik i bymidten i Helsinge, 
tæt ved Centerringen, så den får optimale til- og frakørselsforhold. Samtidigt er der udsigt til, at 
Rema 1000 som sidegevinst får mulighed for etablere butik i Tibirke Sand. 

Den er der tidligere givet afslag på, men nu arbejdes på at en tidligere byggeansøgning fra Rema 
åbnes igen, så der kan bygges overfor Restaurant Tinggården.

Borgmester Kim Valentin og KFI præsenterede overfor 100 af Helsinges erhvervsdrivende, at  der 
er nået en løsnings-mulighed for ny Rema 1000 i bymidten i Helsinge, da borgmesteren holdt 
dialog-møde for de erhvervsdrivende i Helsinge.

Det er ikke en optimal placering, der er foreslået midt i Helsinge. Der er glæde over, at butikken i 
hvert fald er 'rykket' fra Midt-Nord Center i Tofte, der også er i spil til placering af 
dagligvarebutik, og ind bymidten, fremhæver de erhvervsdrivende.

- Det er ikke den placering, vi har drømt om. Men nu er det vigtigt, at indgangspartiet til den nye 
butik vendes op mod Gågaden, så der bliver en tilknytning til de øvrige butikker, siger en af de 
mest markante talsmænd for dagligvarebutik i bymidten, Søren F. Nielsen.

Så må vi nok tage med i købet, at der kommer yderligere en butik i oplandet, når Rema vil 
etablere sig i Tibirke Sand, tilføjer han.

Det er netop den dagsorden, der også er en del af spillet om butikken i bymidten. Ifølge 
kommuneplanen kan der etableres dagligvarebutik i Tibirke Sand - men det har byrådets plan-
udvalg for få måneder givet afslag på ansøgning om butik på 1.032 kvadratmeter lige overfor 
Restaurant Tinggården.

Nu er der udsigt til, at denne sag genoptages. Det er den nyvalgte planformand, Jesper 
Behrensdorff, indstillet på.



Tibirke Sand er vigtig i Remas strategi, og der bliver nok ikke en Rema-butik i bymidten, hvis der 
ikke også kan bygges i Tibirke Sand, vurderer tidligere formand for planudvalget, Morten Ulrik 
Jørgensen.
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