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Naboer i en tilkørselssandwich
Hvis lokalplanforslaget
om en Lidl på hjørnet
af Vesterparken og
Høje Taastrup Vej
bliver gennemført, vil
naboerne få trafik hele
vejen rundt og en
skyggende lugtspreder
i baghaven samt et
stort tab af
ejendomsværdi.
AF MICHAEL JAGD

Man kan spørge sig selv,
hvad de to naboer på Pile
Alle 3 og 5 har gjort, siden de
med endnu en lokalplan og
et politisk flertals (B, C, O,
V) velsignelse skal have forpestet hverdagen og livskvaliteten?
Svaret er ikke indlysende.
Hvis
lokalplanforslag
1.56.7 går igennem, vil Lars
Peter Nielsen på Pile Alle 5 få
fast ud- og indkørsel til Lidl
og parkeringspladsen langs
sin baghave, som i øvrigt vil
få aftenbelysning oppe fra
parkeringsstanderne, mens
saddelmageren Brian K.
Rützou på Pile Alle 3 vil få afog pålæsning lige udenfor
baghaven og en skyggende
bygning - og for begges vedkommende lugten og larmen

Brian K. Rützou (til venstre) og Lars Peter Nielsen ved den fremtidige indkørsel fra Pile Alle til p-pladsen bag Hereford
Steak House fra lokalplan 1.56.4. Nu kan de også få fornøjelsen af lokalplan 1.56.7. Foto: Kenn Thomsen.

5 til at ligge som i en tilkørsels- og parkeringssandwich.
- Den går ikke, siger Brian
K. Rützou, der har gjort
skriftlig indsigelse.
- Hvis de får lov, så får jeg
et par standere på p-pladsen

Her må Lidl godt købe jord af kommunen til en trafikeret
ind- og udkørsel. Lars Peter Nielsen (til venstre), der har
boet her i 25 år, måtte ikke købe den grønne trekant, som
han ville udvide sin eksproprierede have med. Foto: Kenn
Thomsen.

fra et supermarked i form af
kompressor, udsugningsanlæg, køleanlæg, varebiler,
tomme ølkasser og emballage.
Foruden al trafikken til og
fra Lidl vil der i fremtiden
også komme en god gang
trafik ind fra Pile Alle langs
med nr. 3, hvor der ifølge
lokalplan 1.56.4 bilag 3 vedtaget 20. marts 2007 skal gå en
privat fællesvej fra Pile Alle til
Hereford Steak House mellem matriklerne 7bs (saddelmageren)
og
7aq
(Klippestuen og Kebab
Time), 7bu (Bergendorff
Galleri & Livsstil) og 7aø
(Taastrup Hovedgade 104).
Her skal der også ligge parkeringspladser.

Udlagt som bolig
Så hvis også Lidl projektet
bliver til noget, kommer
ejendommene Pile Alle 3 og

til at lyse ned i min have,
siger Lars Peter Nielsen. Hvorfor skal der være forretning, når det er udlagt som
bolig? Det er jeg imod, for
det fører til en frygtelig
masse trafik, støj og møg.
Med kompressor, køleanlæg
osv. Jeg kan ikke se, at der
skal laves en anden plan for
noget, som er udlagt som
bolig. For min skyld kan de
bygge alle de lejligheder, de
vil, så længe det kun bliver i
to etager, siger han.
- Det sidste års tid er min
ejendoms værdi faldet
enormt. Hvis der skal ligge
en Lidl, falder den yderligere. Og det er altså min pension, der ryger, fortæller Lars
Peter Nielsen, der er født og
opvokset i Taastrup og har
rundet de 58 år.
- Hvis man ser planmæssigt på det, skulle man se på
området samlet og foretage

boligbyggeri. Vi er ikke imod
udvikling. Vi er ikke uvillige.
Der skal bare være fornuft i
projektet,
siger
Brian
Rützou. – Vi bliver sorteper
ved, at vi bliver klemt inde
med to ejendomme, der bliver usælgelige.
- Det kan godt være, at
vores huse er gamle. Men
hvad så med at lave noget
samlet beboelse? Vi plæderer for en samlet løsning for
de fem parceller og det grønne stykke, siger Brian
Rützou, der med de fem parceller mener Pile Alle 3 og 5
samt Høje Taastrup Vej 2, 4
og 6, hvor der nu foreslås
Lidl.
- Vi må sige, at det er et
kedeligt projekt og heller
ikke en velvalgt placering for
en dagligvarebutik. Vi bliver
buret inde som en tidslomme og mister ejendomsværdi og bliver omgivet af trafik,
siger Brian Rützou.
De to naboer har allerede
stået model til lidt af hvert,
da boligbyggeriet overfor

dem på de lige numre i Pile
Alle for få år siden blev
opført.
- Der står klart og tydeligt
i lokalplanen, at det skal
være beboelse i kun to etager og ikke tre etager, som
det alligevel blev på Pile Alle
i de lige numre, fortæller
Lars Peter Nielsen, der døjede en del med det byggeri
under opførelsen.

Den grønne trekant
For at projektet skal blive
som Lidl vil have det, må
Høje-Taastrup kommune til
Lidl frasælge et stykke af den
grønne
trekant
på
Vesterparken, som ligger op
til Lars Peter Nielsens grund
og grunden på Høje
Taastrup Vej 6, så Lidl kan få
en vinkelret ind- og udkørsel
i forhold til Vesterparken,
parkeringspladsen
og
aflæsningsrampen ud for
Brian Rützous baghave. Det
kan Lidl sagtens få lov til af
kommunen, men helt så
nemt var det ikke for Lars

Peter Nielsen, da han i 2001
gerne ville overtage den
grønne trekant:
Da Vesterparken i 2001
blev forlænget til Høje
Taastrup Vej, fik Lars Peter
Nielsen eksproprieret et
hjørne af sin grund til 400 kr.
pr. kvadratmeter. Han fik til
gengæld at vide, at han
kunne få lov at overtage et
stykke jord, der blev i overskud, når Vesterparken var
blevet anlagt. Kommunen
ejede i forvejen nr. 7, som
udgjorde hoveddelen af den
nye vej, og nr. 9, der i dag ligger på den anden side, vest
for Vesterparken, blev kraftigt beskåret og eksproprieret. Da vejen var gennemført, var nr. 7 altså væk og
kun en trekant tilbage af
grunden ind mod Pile Alle 5
og Høje Taastrup Vej 6.
- Jeg så, hvor stor græsplænen ville blive (ca. 600
m2), og spurgte, om vi
kunne blive enige om noget
der. Jeg frygtede også, at
fragtmanden skulle købe jor-

Saddelmagerens baghave, som Lidl skal støde op til, så Brian Rützou kan få skygge, kompressor, lugtgener og kølebiler på tæt hold. Foto: Kenn Thomsen.

den og ville præventivt købe
hele den grønne trekant for
at undgå, at den gik til fragtbiler. Så jeg tilbød 350 kr. pr.
m2. Men da jeg ville købe
nabogræsset, blev kvadratmeterprisen sat op til 500 kr.
Jeg ville gerne hjælpe kommunen med det stykke, som
de ellers skulle vedligeholde,
ved at lægge det ind på min
grund, men jeg ville ikke
betale ekstra, og det var kun
til have. Det skulle de tygge
på. De ville gå hjem og lave
et regnskab og give mig et
tilbud, fortæller Lars Peter
Nielsen og understreger: De lovede at fremsende mig
et tilbud.
Den 9. marts 2001fik Lars
Peter Nielsen som svar tilsendt en forligsprotokol,
hvori der stod, at han ikke
var interesseret i at overtage
de 634 m2 mellem sin ejendom og Vesterparken, underskrevet af landinspektør
Marie Klaustrup.
- Det passer ikke, ringede
jeg og sagde til dem, fortæller han. Det var grotesk, at
når kommunen tvang ham til
at afstå jord, var prisen 400
kr. pr. m2, men når han
gerne ville købe tiloversbleven jord fra vejprojektet,
skulle han som borger i kommunen betale 500 kr. pr. m2.

Lidl presser på Høje
Taastrup
Kommune ville så senere
hen udstykke en grund ud
mod Vesterparken fra hans
baghave. Men det ønskede
han ikke, da det betød, at han
skulle have mere kontakt til
Vesterparken og mindre
have bagtil. Da han købte sit
hus og flyttede ind for 25 år
siden, var der ikke disse planer for Vesterparken.
Det kan godt undre Lars
Peter Nielsen, at Lidl nu kan
få lov til at købe et stykke af
den grønne trekant til ind- og
udkørsel, for som han siger:
- Fra mit plankeværk og
ud mod vejen må der hverken kloakeres, bygges eller
laves til- og frakørsel. Det er
der lavet et stykke papir om.
På denne baggrund har
Lars Peter Nielsen meget
mod sin vilje fået et anstrengt
forhold til kommunen, der
ikke har været særligt servicemindet. For 15 år siden
tvangsprivatiserede man 40
km vej i kommunen heriblandt Pile Alle. Det blev så
ophævet igen for halvandet
år siden, men det glemte
man at fortælle beboerne.
Lars Peter Nielsen fik først
beskeden ved et tilfælde, da
han for et halvt år siden talte
med Lars Koch, vejchef i
Høje Taastrup Kommune.
Projektudvikler Jan Bo
Rollmann fra Lidl har ringet
til Lars Peter Nielsen tre
gange for at høre, om han var
interesseret i at sælge.
- Det var jeg ikke, men vi
har jo alle sammen en pris.
Da han ringede tredje gang,
var han interesseret i at høre,
om jeg ville sælge, men han
vidste ikke, om han ville
købe, fortæller han. Lidl
havde brug for grunden til pplads.
Brian Rützou er også blevet ringet op af Lidl.
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,IDL¬ER¬TRTTE¬AF¬DEBATTEN

0ETER¬(EDEGAARD
¬ 6I¬ VIL¬ GODT¬ KOMME¬ MED¬ ET¬
ALTERNATIV¬ TIL¬ BORGERNE¬ n¬ ET¬
PNT¬ BYGGERI ¬ SIGER¬ (ENRIK¬
!NDERSEN¬ OG¬ FORTSTTER¬ 5D¬
FRA¬ VORES¬ ERFARINGSTAL¬ FRA¬ AN
DRE¬BUTIKKER¬VIL¬DER¬VRE¬¬
KUNDER¬OM¬DAGEN ¬HVORAF¬MÍ
SKE¬ ¬ KOMMER¬ I¬ BIL ¬ MEN¬
DE¬¬KRER¬FORBI¬I¬FORVEJEN¬
(VIS¬ DER¬ BLIVER¬ TRAFIKPROBLE
MER ¬ KAN¬ VI¬ HELLER¬ IKKE¬ FOR
VENTE ¬AT¬FOLK¬VIL¬HANDLE¬HER
¬ $ET¬ ER¬ EN¬ TRYGHED¬ FOR¬ BOR
GERNE ¬ AT¬ DER¬ BLIVER¬ GJORT¬
OVERVEJELSER¬OM¬DET¬HER ¬TILF
JER¬*AN¬ "O¬ 2OLLMANN¬$E¬ TRE¬
VEDGÍR ¬ AT¬ TRAFIKKEN¬ I¬ OMRÍ
DET¬ NOK¬ ER¬ STEGET¬ SIDEN¬ TRA
FIKTLLINGEN¬I¬ ¬OG¬AT¬DER¬
NOK¬IKKE¬KAN¬GIVES¬GARANTIER¬
FOR ¬ HVOR¬ MANGE¬ FLERE¬ BILER ¬
DER¬ MED¬ EN¬ ,IDL¬ VIL¬ KRE¬ PÍ¬
6ESTERPARKEN¬ $E¬ VIL¬ I¬ HVERT¬
FALD¬ IKKE¬ INDGÍ¬ VDDEMÍL¬
OM¬ DET¬ ENDELIGE¬ ANTAL¬ AF¬ BI
LER¬$ET¬KAN¬BLIVE¬ALT¬MELLEM¬
¬OG¬¬BILER¬I¬DGNET¬
PÍ¬ 6ESTERPARKEN¬ $EN¬ SLAGS¬
KAN¬MAN¬IKKE¬SPÍ¬OM¬(ELLER¬
IKKE¬HOS¬,IDL

DEN¬ GLDENDE¬ KOMMUNE
PLAN ¬HVOR¬DET¬ER¬TILLADT¬AT¬LAVE¬
BUTIKKER¬ .ÍR¬ VI¬ GÍR¬ UD¬ OG¬
LAVER¬BYGGERIER¬I¬ANDRE¬KOM
MUNER ¬SKAL¬DER¬OGSÍ¬NDRES¬
I¬ LOKALPLANEN¬ -EN¬ DER¬ SKAL¬
IKKE¬ NDRES¬ I¬ KOMMUNEPLA
NEN¬ )¬ SAMMENLIGNING¬ MED¬
VORES¬ ANSGNING¬ OM¬ EN¬ ,IDL¬
I¬ +ULDYSSEN¬ SKAL¬ DER¬ DENNE¬
GANG¬IKKE¬NDRES¬I¬KOMMU
NEPLANEN ¬SIGER¬HAN
-ANGE¬ BORGERE¬ HAR¬ SPURGT¬
OM ¬HVORFOR¬,IDL¬IKKE¬KAN¬LIG
GE¬I¬2NNEVANGSCENTRET¬ELLER¬
I¬ 3TATIONSCENTRET¬ 3Í¬ HVORFOR¬
EGENTLIG¬IKKE
¬ 6ORES¬ BUTIKSKONCEPT¬ GÍR¬
PÍ ¬ AT¬ DET¬ SKAL¬ VRE¬ TT¬ PÍ¬
KUNDERNE¬ $ET¬ FUNGERER¬ FINT¬
I¬ 3VERIGE ¬ SIGER¬ 0ETER¬ (E
DEGAARD¬ ¬ $ET¬ ER¬ POSITIVT ¬ AT¬
!LDI ¬&AKTA ¬.ETTO¬OG¬,IDL¬KAN¬
VRE¬I¬BYMIDTEN
¬ "ELIGGENHEDEN¬ PÍ¬ (JE¬
4AASTRUP¬6EJ¬VIL¬GRE ¬AT¬FOLK¬
HANDLER¬ PÍ¬ GÍGADEN¬ (VIS¬ VI¬
TRKKER¬KUNDER¬NED¬TIL¬OS ¬VIL¬
DE¬OGSÍ¬GÍ¬OVER¬TIL¬SLAGTEREN ¬
SVARER¬(ENRIK¬!NDERSEN
(VAD¬ER¬DER¬GALT¬MED¬2NNE
VANGSCENTRET
¬$ET¬VIL¬BLIVE¬ET¬LOKALT¬CENTER ¬
SOM¬ FORSYNER¬ 2NNEVANGS
HUSENE¬$E¬ER¬IKKE¬GRUNDLAG¬
FOR¬VORES¬BUTIK¬3TRRELSEN¬AF¬
LOKALERNE¬EGNER¬SIG¬IKKE¬$ET¬
ER¬ IKKE¬ INTERESSANT ¬ IKKE¬ AT
TRAKTIVT¬FOR¬OS ¬SVARER¬*AN¬"O¬
2OLLMANN
¬$E¬¬M¬BRUTTO¬SOM¬VO
RES¬BUTIK¬VIL¬VRE ¬ER¬FOR¬STORT¬
TIL¬ 2NNEVANG¬ $ET¬ HANDLER¬
OM¬AT¬TAGE¬SÍ¬MANGE¬KUNDER¬
SOM¬ MULIGT¬ IND¬ I¬ BYMIDTEN ¬
SVARER¬0ETER¬(EDEGAARD
(VAD¬ER¬DER¬GALT¬MED¬3TATIONS
CENTRET
¬$ET¬ER¬IKKE¬ATTRAKTIVT¬.ETTO¬
LIGGER¬ DER¬ I¬ JEBLIKKET¬ $ET¬
HAR¬ IKKE¬ VRET¬ INTERESSANT¬
FOR¬OS¬MED¬TO¬DISCOUNT¬BUTIK
KER¬ 4IDLIGERE¬ LÍ¬ BUSHOLDE
PLADSEN¬PÍ¬DEN¬NORDLIGE¬SIDE ¬
MEN¬ NÍR¬ DEN¬ LIGGER¬ SYD¬ FOR¬
STATIONEN ¬ER¬DET¬FOR¬LILLE¬TIL¬TO¬
DISCOUNT¬ BUTIKKER ¬ SIGER¬ *AN¬
"O¬2OLLMANN

0LACERINGEN

5DVIKLINGEN

,IDLS¬PROJEKTUDVIKLER¬*AN¬"O¬2OLLMANN¬TV ¬OG¬PROJEKT ¬OG¬
EJENDOMSDIREKTR¬ 0ETER¬ (EDEGAARD¬ TH ¬ TROR ¬ AT¬ DET¬ VIL¬
VRE¬GODT¬FOR¬LOKALSAMFUNDET¬AT¬PLACERE¬EN¬,IDL¬PÍ¬HJR
NET¬6ESTERPARKEN¬OG¬(JE¬4AASTRUP¬6EJ

,IDL¬NSKER¬IKKE¬AT¬
BLIVE¬SPNDT¬FOR¬EN¬
POLITISK¬VOGN
%FTER¬ SOCIALDEMOKRATISK¬ KRI
TIK¬ AF¬ ,IDL¬ PROJEKTET¬ OG¬ EFTER¬
AT¬ DE¬ KONSERVATIVES¬ +URT¬
3CHEELSBECK¬HAR¬SPNDT¬,IDL¬
FOR¬SIN¬POLITISKE¬VOGN¬MED¬EN¬
UNDERSKRIFTINDSAMLING¬ FOR¬ AT¬
FÍ¬EN¬,IDL ¬ER¬MAN¬I¬,IDLS¬PRO
JEKTLEDELSE¬ VED¬ AT¬ VRE¬ TRT¬
AF¬ DEBATTEN ¬ SOM¬ MAN¬ FLER ¬
ER¬ VED¬ AT¬ KOMME¬ UD¬ AF¬ PRO
PORTION¬-AN¬ER¬UTILFREDS¬MED¬
FLERE¬ AF¬ DE¬ LSERBREVE ¬ DER¬
HAR¬VRET¬BRAGT¬I¬NU¬TO¬MÍNE
DER ¬ MEN¬ MAN¬ HAR¬ DOG¬ IKKE¬
FUNDET¬DET¬ULEJLIGHEDEN¬VRD¬
SELV¬AT¬SKRIVE¬ET¬DEBATINDLG ¬
SOM¬KUNNE¬MODGÍ¬KRITIKKEN¬
ELLER¬KORRIGERE¬EVENTUELLE¬FEJL
OPFATTELSER¬AF¬PROJEKTET¬.U¬VIL¬
,IDLS¬ PROJEKTFOLK¬ IMIDLERTID¬
GERNE¬ SELV¬ FORKLARE ¬ HVAD¬ DE¬
SYNES ¬ DET¬ DREJER¬ SIG¬ OM ¬ OG¬
HAR¬BEDT¬OM¬AT¬BLIVE¬INTERVIE
WET¬TIL¬,OKALAVISEN
¬.ÍR¬VI¬SER¬PÍ¬INDLGGENE¬FRA¬
BORGERNE ¬ER¬VI¬KEDE¬AF ¬AT¬DE¬
TRAFIKTAL ¬DE¬NVNER ¬ER¬LANGT¬
FRA¬VIRKELIGHEDEN ¬SIGER¬,IDLS¬
PROJEKTUDVIKLINGSCHEF¬ (EN
RIK¬!NDERSEN¬OG¬SUPPLERES¬AF¬
PROJEKTUDVIKLER¬ *AN¬ "O¬ 2OLL
MANN¬ ¬6I¬FLER¬OS¬LIDT¬MISFOR
STÍET¬I¬LOKALPRESSEN
¬ $ET¬ ER¬ POSITIVT ¬ AT¬ VI¬ ÍBNER¬
EN¬ BUTIK ¬ TILFJER¬ PROJEKT ¬ OG¬
EJENDOMSDIREKTR¬ 0ETER¬ (E
DEGAARD¬PÍ¬SVENSK
$E¬TRE¬PROJEKTFOLK¬ER¬HVERKEN¬
UTILFREDSE¬ MED¬ FORVALTNIN
GENS¬ LOKALPLANFORSLAG¬ ¬
ELLER¬ MED¬ DEN¬ TRAFIKRAPPORT ¬
,IDL¬HAR¬BESTILT¬HOS¬2AMBLL¬
$E¬ ER¬ UDEN¬ FEJL¬ /GSÍ¬ SELV¬
OM¬DER¬I¬AFSLUTNINGEN¬PÍ¬FOR
VALTNINGENS¬ LOKALPLANFORSLAG¬
STÍR
v"EBYGGELSEN¬ ER¬ I¬ SIT¬ BYG
NINGSUDTRYK¬ FREMMEDARTET¬ I¬
FORHOLD¬ TIL¬ DEN¬ EKSISTERENDE¬
BEBYGGELSE¬ I¬ 4AASTRUP¬ "Y
MIDTE¬ "EBYGGELSEN¬ TILFRER¬
IKKE¬OMRÍDET¬BYGNINGSMS
SIGE¬VRDIER¬OG¬KVALITETERv
/G¬ AT¬ DER¬ I¬ TRAFIKRAPPORTEN¬
REGNES¬MED¬OP¬TIL¬¬BILER¬I¬
TIMEN ¬GENERER¬HELLER¬IKKE¬DE¬
TRE¬
¬6I¬VIL¬ALTID¬GERNE¬SIKRE¬OS ¬AT¬
TRAFIKKEN¬ KAN¬ FUNGERE ¬ SIGER¬

*AN¬"O¬2OLLMANN¬HAR¬OVERFOR¬
,OKALAVISEN¬VRET¬MEGET¬OP
TAGET¬AF ¬AT¬vDET¬ER¬BARE¬LOKAL
PLANEN ¬DER¬SKAL¬LAVES¬OMv¬
¬ /MRÍDET¬ LIGGER¬ INDENFOR¬

¬ 6I¬ MENER ¬ AT¬ KONKURRENCE¬
ER¬ SUNDT ¬ SIGER¬ *AN¬ "O¬ 2OLL
MANN
¬$ER¬BLIVER¬STRRE¬VALGFRIHED¬
FOR¬ KUNDERNE¬ $ET¬ VAR¬ IKKE¬
UTNKELIGT ¬ AT¬ DER¬ KUNNE¬
KOMME¬ EN¬ VOGNMANDSFOR
RETNING ¬ MENER¬ 0ETER¬ (EDE
GAARD
/M¬ DE¬ KONSERVATIVES¬ +URT¬
3CHEELSBECKS¬ UNDERSKRIFTS
INDSAMLING¬SIGER¬*AN¬"O¬2OLL
MANN¬ ¬6I¬HAR¬IKKE¬BEDT¬HAM¬
OM¬ AT¬ GRE¬ DET¬ (AN¬ MENER¬
HELLER¬IKKE ¬AT¬&AKTA¬STÍR¬BAG ¬
SOM¬ +URT¬ 3CHEELSBECK¬ HAR¬
ANTYDET
¬6I¬SYNES ¬DET¬ER¬SYND ¬AT¬MAN¬
BRUGER¬DET¬HER¬TIL¬POLITISK¬DE
BATTEMA¬I¬4AASTRUP¬-AN¬KAN¬
SPRGE¬ %R¬ DET¬ GODT¬ FOR¬ BOR
GERNE¬ AT¬ LAVE¬ BUTIK¬ HER¬ ELLER¬
SKULLE¬DER¬VRE¬NOGET¬ANDET ¬
SIGER¬0ETER¬(EDEGAARD
¬ $ET¬ ER¬ VIGTIGT ¬ OM¬ DET¬ SKAL¬
VRE¬ DAGLIGVARE¬ ELLER¬ BEBO
ELSE¬3KAL¬DER¬LAVES¬BYUDVIK
LING ¬SKAL¬DER¬LAVES¬NOGET¬PÍ¬
GRUNDEN ¬ SIGER¬ *AN¬ "O¬ 2OLL
MANN¬
0LACERINGEN¬PÍ¬(JE¬4AASTRUP¬
6EJ¬OG¬6ESTERPARKEN¬ER¬VIGTIG¬
FOR¬,IDL¬PÍ¬GRUND¬AF¬BYMIDTEN ¬
HANDELEN ¬UDVIKLINGEN¬OG¬DET¬
GODE¬MARKED
¬ $ET¬ BESVRLIGE¬ ER¬ PLANLO
VEN ¬ MEN¬ KOMMUNEPLANEN¬
GIVER¬MULIGHED¬FOR¬DET¬6I¬HAR¬
VUNDET¬EN¬PRIS¬I¬3LAGELSE¬FOR¬
VORES¬ BYGGERI ¬ FORTLLER¬ *AN¬
"O¬2OLLMANN¬

,IDL VISION¬3ÍDAN¬FORESTILLER¬PROJEKTFOLKENE¬HOS¬,IDL¬SIG ¬AT¬
FREMTIDEN¬ VIL¬ SE¬ UD¬ PÍ¬ HJRNET¬ AF¬ (JE¬ 4AASTRUP¬ 6EJ¬ OG¬
VESTERPARKEN¬MED¬EN¬,IDL¬BUTIK

(VORDAN¬ MENER¬ ) ¬ AT¬ DENNE¬
PLACERING¬ VIL¬ PÍVIRKE¬ JERES¬
FREMTIDIGE¬NABOER
¬ 6I¬ PRVER¬ AT¬ LAVE¬ DE¬ ND
VENDIGE¬
FORANSTALTNINGER ¬
OVERHOLDER¬ STJKRAV¬ OG¬ BYG
GER¬ LYDVRN ¬ SVARER¬ *AN¬ "O¬
2OLLMANN ¬ DER¬ NDIGT¬ SELV¬
VILLE¬ HAVE¬ ET¬ SUPERMARKED¬ I¬
BAGHAVEN
¬ 5DVIKLINGEN¬ ER¬ EN¬ NATURLIG¬
DEL¬AF¬EN¬BY ¬OG¬SÍ¬MÍ¬FOLK¬JO¬
LRE¬AT¬LEVE¬MED¬DET ¬SVARER¬
0ETER¬(EDEGAARD
*AN¬ "O¬ 2OLLMANN¬ HAR¬ FLERE¬
GANGE¬TAGET¬KONTAKT¬TIL¬NABO
ERNE¬PÍ¬0ILE¬!LLE¬FOR¬AT¬HRE ¬
OM¬DE¬VILLE¬SLGE ¬MEN¬SIGER¬
¬$ET¬KAN¬JO¬OGSÍ¬SKE ¬AT¬DEN¬
DEL¬AF¬BYEN¬SLGES¬TIL¬EN¬INVE

STOR¬ 6I¬ KAN¬ IKKE¬ TVINGE¬ NO
GEN¬TIL¬AT¬SLGE
/RDET¬HANDELSLIVET¬GÍR¬MEGET¬
IGEN¬ I¬ ,IDLS¬ BEGRUNDELSER ¬
SOM¬*AN¬"O¬2OLLMANN¬UDDY
BER¬ ¬6ORES¬FORRETNING¬KRER¬
BEDST¬ VED ¬ AT¬ DE¬ SMÍ¬ FORRET
NINGER¬ OMKRING¬ OS¬ OGSÍ¬ HAR¬
DET¬ GODT¬ 6I¬ HÍBER ¬ AT¬ NÍR¬
FOLK¬GÍR¬IND¬HOS¬OS ¬KOMMER¬
DET¬OGSÍ¬ANDRE¬HANDLENDE¬TIL¬
GAVN
0ETER¬ (EDEGAARD¬ SUPPLERER¬
MED¬ AT¬ SPRGE¬ ¬ "LIVER¬ DER¬
ET¬BEDRE¬HANDELSLIV ¬HVIS¬DER¬
KOMMER¬EN¬,IDL¬*EG¬TROR ¬AT¬
DET¬HER¬ER¬GODT¬FOR¬LOKALSAM
FUNDET
¬
¬
¬
¬
JAGD

Stort udvalg i

FYRVÆRKERI
”Husk sikkerhedsbriller”

-ANGE¬BORGERE¬ER¬GLADE¬FOR ¬
AT¬OMRÍDET¬I¬DAG¬ER¬UDLAGT¬TIL¬
BEBOELSE ¬OG¬DE¬HAR¬I¬FORVEJEN¬
MASSER¬AF¬DAGLIGVAREBUTIKKER¬
I¬OMRÍDET¬

,IDLS¬ PROJEKTUDVIKLINGSCHEF¬ (ENRIK¬ !NDERSEN¬ MENER ¬ AT¬
OMKRING¬¬VIL¬ANKOMME¬DAGLIGT¬TIL¬,IDL¬I¬BIL ¬MEN¬AT¬DE¬
¬I¬FORVEJEN¬KRER¬FORBI¬UDEN¬AT¬GE¬TRAFIKKEN
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