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Handelsdrivende: Nej tak til
dagligvarebutik i Støvring syd
Repræsentanter for detailhandelen i Skørping og Støvring inviteret til dialogmøder om forslag
til en revision af de nuværende rammer for erhvervsdrivende i kommuneplan 2021

Købmand Jeppe Pedersen fra Meny i Skørping repræsenterede Skørping Handel på dialogmødet om fremtiden for
handelslivet i byen. Arkivfoto: Jesper Bøss

STØVRING/SKØRPING: Skal en lovpligtig revision af
kommuneplan 2021 give mulighed for at der etableres en
dagligvarebutik i den sydlige del af Støvring samt at reducere
bymidteafgrænsningerne i Støvring og Skørping.
Det var de to store spørgsmål, de forretningsdrivende i de to
byer havde mulighed for at diskutere med repræsentanter for
byrådet på to dialogmøder tirsdag aften i byrådssalen i
Støvring.

Byrådssalen i Støvring var ramme for de to særskilte dialogmøder tirsdag
aften med maksimalt 10 deltagere grundet aktuelle nye corona
restriktioner. Foto: Henrik Bo

At møderne var opdelt i to særskilte afsnit skyldtes de nye
corona restriktioner om maksimalt 10 forsamlede.
Dialogmøderne er en konsekvens af byrådets sidste møde 8.
oktober, hvor et stort politisk flertal besluttede at udsætte en
afgørelse om de to forhold til næste byrådsmøde 18. november
og inden da arrangere et dialogmøde med
handelsstandsforeningerne og lokalråd om oplægget til
revision af kommuneplan 2021 vedrørende rammerne for
butikker og detailhandelens udvikling i de to byer.

Positivt indtryk af dialogmøde
På vegne af handelsstandsforeningen i Skørping deltog Meny
købmand Jeppe Pedersen sammen med sin søn i dialogmødet,
hvor også Flemming Pedersen som kommende købmand i den
nye Rema 1000 dagligvarebutik var mødt frem.
- Jeg fik et positivt indtryk af dialogmødet om Skørping. Mit
indtryk var at der er politisk enighed om ikke at tillade en
dagligvarebutik i den sydlige del af Støvring. Med hensyn til
bymidteafgrænsninger er det min holdning, at de private ejere
også skal have medindflydelse om deres lokalers fremtidige
anvendelse, påpeger han og tilføjer:
- Eksempelvis er der i dag krav om erhvervsdrift i stueplan i
Jyllandsgade her i Skørping med den konsekvens, at mange
lokaler står tomme. Her mener jeg at det må være op til ejerne
eventuelt at ændre dem til beboelse og eventuelt udleje dem.
Han nævner også et andet misforhold med hensyn til
erhvervsdrift uden for den foreslåede bymidteafgrænsning i
Skørping.
- Hvis eksempelvis ejeren af CarPeople på Møldrupvej med
værksted og bilforhandling vælger at lukke eller ikke kan udleje
lokalerne til andet erhverv, så vil det efter tre år ikke være
tilladt at drive erhverv længere på adressen, bemærker Jeppe
Pederesen.
En ting han fandt rigtig positivt ved dialogmødet var
borgmester Leon Sebbelins afsluttende bemærkning om, at
Rebild Kommune i sin planlægning fremover vil indgå i en
tættere dialog med de erhvervsdrivende.

Modsand mod butik i udkant
Sammen med tre forretningsdrivende repræsenterede
sparekassedirektør Lisa Kjær som formand Støvring Handel &
Erhverv på dialogmødet.
Hun synes i lighed med købmand Jeppe Pedersen, at der var
tale om et positivt møde om Støvring by, hvor de enkelte
partier i byrådet også var repræsenteret.
- Jeg fornemmede de var meget åbne over for de holdninger og
synspunkter, vi præsenterede dem for. Blandt andet vores
modstand mod at der etableres en dagligvarebutik i den sydlige
del af Støvring, men selvfølgelig kunne de på nuværende
tidspunkt politisk ikke love os noget, erkender Lisa Kjær.

Støvring Handel & Erhverv har forståelse for forslaget om en
bymidteafgrænsning i Støvring for på den måde at koncentrerer
handelen i Jernbanegade og på Hobrovej.

Fremtidsmulighederne for den tidligere Kiwi dagligvarebutik i
Grangårdscentret i Støvring blev også drøftet på dialogmødet for
Støvring by. Butikken lukkede 31. maj 2017 og har siden stået tom.
Arkivfoto: Torben Hansen

- Det vil være fint for nyetablerede at placere sig der, men på
dialogmødet diskuterede vi også eksempelvis den tomme Kiwi
butik i Grangårdscentret og hvilke muligheder den nuværende
ejer så har ved en ny frist på tre år til at få den genudlejet
erhvervsmæssigt. I øjeblikket har den nemlig allerede stået tom
i tre et halvt år, pointerer hun.
Tøj og sko trækker lidt ned i ellers fornuftigt detailsalg
Ole Jensen
Journalist

To minutters indkøb uden at betale: Se hvad Allan tog fra hylderne
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