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En af deltagerne på borgermødet om den omdiskuterede Rema 1000 på Sandet er formand for 
Ejerlauget Sandbo Søren Bald. Han er modstander af en kommende Rema 1000.

“Det var meget stærke indlæg, der blev holdt på mødet, synes jeg. Nogle af de nærmeste naboer 
sagde, at de ville flytte, hvis planerne fortsætter, for de er ikke interesserede i den slags aktivitet i 
det område. Vi forstår ikke, at der skal ligge en Rema, også på grund af støjen. I dag er der også 
restriktioner på, hvornår vi må slå græs,” siger Søren Bald.

Han fortæller, at kultursalen var tæt på at være fyldt.

“Jesper Behrensdorff lod folk få god tid. Spørgetiden løb over i hvertfald en time, så folk kom til 
orde, og der var også nogle, der fik ordet flere gange,” siger han.

“Der var ikke et eneste indlæg om, at en butik kunne være spændende. Der var kun kritik. Men 
omvendt mener jeg også, at nogle af kritikerne var også over stregen med mistænkeligheder om, at 
der var penge mellem politikerne og Rema. Hvis man ikke kan dokumentere det, så skal man ikke 
sige sådan noget pølsesnak,” siger Søren Bald.

Han mener, at der er gode indkøbsmuligheder i området i forvejen.

“8-900 meter fra en måske kommende Rema ligger købmanden, og hvis man kører tre kilometer 
den anden vej mod øst, ligger der en Netto i Ramløse,” siger Søren Bald og påpeger, at det ser ud 
til, at det politiske flertal er skiftet til fordel for en kommende Rema på stedet, efter plan- og 
miljøudvalget sammen med det øvrige politiske liv ændrede konstitution i Gribskov Kommune.

“Sidste år i maj eller juni sagde udvalget nej. Nu er flertallet skiftet, og et af argumenterne er, at 
nu ser de projektet som noget et tæt samspil mellem Rema og Tinggården,” siger Søren Bald.


