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Rema 1000 på Sandet står endnu over
for ukendt skæbne

Af Jens Berg Thomsen

3-4 minutter

To partier siger nej, mens konservative, Venstre og

DF endnu ikke har taget stilling

butiksbyggeri Kommer der en Rema 1000 på Sandet eller ej? Det

spørgsmål er i skrivende stund endnu ikke afklaret. Mens

Socialdemokratiet og Nytgribskov siger nej, har flertallet på fire

medlemmer i plan- og miljøudvalget endnu ikke lagt sig fast på,

hvordan der skal stemmes, når spørgsmålet kommer på

dagsordenen til udvalgets møde i september.

“Personligt er jeg ikke færdig med at tage stilling,” siger

udvalgsformand Jesper Behrensdorff (K) til Ugeposten, mens

Venstres Jannich Petersen heller ikke har taget en beslutning.

“Venstre afventer administrationens behandling af alle de

indkomne bemærkninger fra naboer og grundejerforeninger. På

nuværende tidspunkt har vi ikke taget stilling,” siger Jannich

Petersen, der sidder i udvalget med sin partifælle Knud Antonsen.

Dansk Folkepartis medlem af udvalget vil afvente et gruppemøde

i byrådsgruppen, før han kan sige, hvad han stemmer.

“Det er en svær sag, som vi først skal drøfte i byrådsgruppen og i

vores bestyrelse,” siger han og fortæller, at mødet finder sted den

31. august.
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Nytgribskovs medlem af udvalget havde forestillet sig, at Rema

skulle have været på dagsordenen i august, men det har ifølge

udvalgsformand Jesper Behrensdorff ikke været planen.

“Det er irriterende, at vi ikke kan blive færdig. Folk har krav på en

afklaring, og det gælder både for naboer og de, der ønsker at

bygge. Jeg havde håbet på, at vi havde haft det på,” siger Morten

Ulrik Jørgensen (NG).

Socialdemokratiets Pia Foght kommer til at vende

tommelfingeren nedad til Rema.

“Jeg regner med at stemme imod. Argumentationen er entydigt

imod en Rema,” siger hun.

“Tiden er ikke til det nu”

“Lige meget, hvad vi rører ved, er der gerne en gruppe med

stærke meninger. Så skal man som politiker også kunne tage en

beslutning. Vi har fået ny planlov og nye muligheder med

pensionister, der bor i deres sommerhus. Der vil komme et

ændret mønster, men tiden er ikke til en Rema på Sandet lige nu

med så mange butikker, der er i forvejen,” siger Pia Foght.

Netop den nærliggende købmand og Netto i Ramløse, der ligger

3,5 kilometer væk, har været brugt som argumenter imod en

Rema. Men det kan man ikke ifølge udvalgsformand Jesper

Behrensdorff.

“Der står i den nye planlov, at vi skal fremme konkurrencen, og

det vil også sige, at vi ikke må begrænse den selvsamme

konkurrence. Det er ikke en kommunes opgave at vurdere, om

der er omsætning nok i et område til en ny dagligvarebutik,” siger

det konservative byrådsmedlem.

“Der er mange vurderinger i denne sag. De to væsentligste

argumenter mod en butik har været støj og megen trafik, og så
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kan der være yderligere forhold, vi skal forholde os til på mødet i

september. Kommuneplanen 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,” siger Jesper Behrensdorff.

Udvalget behandlede også et ønske fra Rema 1000 om at bygge

på stedet i 2016, men her blev det afvist af det daværende

udvalg.

jens@ugeposten.dk
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