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Nr. 2
-----Oprindelig meddelelse----Fra: danish models [mailto:info@danishmodels.dk]
Sendt: 7. januar 2015 19:06
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Ang. Bilgården i Hostrup
Bilgården i Hostrup får et ja fra mig hvis...
Der på begge sider af Sulsted Landevej bliver opsat fuld stop skilte ca.
500 meter i begge retninger,
eller lysregulering ved udkørsel fra Sulsted Kirkevej.
Jeg kan forstå på Ib, at hvis han ikke får tilladelse til at udvide mod nord, bliver det ned ad Sulsted
Kirkevej, som i forvejen er belastet med både lokaltrafikanter og af og pålæsning af biler til
Bilgården.
Sulsted Kirkevej er så smal, at 2 biler + cyklist ikke kan passere hinanden.
En udvidelse + cykelsti vil afhjælpe og beskytte de mange skolebørn.
-med venlig hilsen,
Lykke Biangslev
danish models international
Tengedal 1, 9380 Vestbjerg, Tlf +45 98 29 69 22 http://www.danishmodels.dk/

Nr. 3

Fra: Niels Peter Bak Carstens [mailto:NPBC@rightback.dk]
Sendt: 8. januar 2015 20:30
Til: Anne-Vibeke Skovmark
Emne: vedr sagnr. 2014-35595
Indsigelser til lokalplansforslag vedr. Sulsted Kirkevej, Hostrup.
Att. Anne-Vibebe Skovmark.
Autoforretningen Bilgaarden driver handel med brugte biler, samt et tilhørende autoværksted.
Det er meget ofte at af og pålæsning af biler foregår enten på Sulsted Kirkevej eller på Hjørring
landevej.
Begge steder er på offentlig vej og giver anledning til farlige situationer og trafikale gener for den
øvrige traffik.
Jeg har taget flere billeder af en autotransporter, hvor den holder meget uheldigt og spærrer for
udsynet fra Sulsted Kirkevej til Hjørring landevej.
Jeg har forsøgt at vedhæftet er en film, som viser hvor svært det er at se bilerne, der kører fra nord
mod syd. Desværre er filmen for stor til at kunne sendes i denne mail, så jeg vil sende den særskilt.
Bilgaardens udstillingsbiler køres ligeledes ofte langt frem (over en tildækket grøft) og blokerer for
udsynet, specielt slemt opleves det, når der står motorcykler.
Jeg ser ikke at dette problem løst i Bilgaardens oplæg for om og tilbygningen af området.
En stor andel af Bilgaardens varevogne står udstillet nord for den lille å, der er forbundet med den
bagvedliggende sø. Dette område er åbentbart kommunens areal, som vil blive solgt til Bilgaarden.
(At dette kan lade sig gøre undrer mig, idet parkering på alle andre kommunale områder takseres
med en parkeringsafgift.)
Det skovområde der ligger yderligere nord for den selvbestaltede parkering, forventes at bestå som
skov.
Det er naivt at tro at Ib Jensen ikke vil jævne dette lille stykke skov (med enkelte naturlige
vandhuller) og udnytte den fulde længde til udstilling.
Sulsted kirkevej bruges desværre ofte til afprøvning af biler, både ved butikkens kunder og af
værkstedets mekanikkere. Dette er meget uheldigt, idet der på Sulsted Kirkevej og Tengedal, bor ca
12 børn i alderen op til 14 år.
Med venlig hilsen
Niels Peter Carstens

Fra: Niels Peter Bak Carstens [mailto:NPBC@rightback.dk]
Sendt: 26. februar 2015 10:31
Til: Anne-Vibeke Skovmark
Emne: Bilgaarden Hostrup.

Hej Anne-Vibeke
Jeg har lagt film op på youtube og du kan se/hente filmene her på disse links.
Autotransport foran autogaarden 1: http://youtu.be/g7wbB7-IghQ

Autotransport foran autogaarden 2: http://youtu.be/iME9qXywJe0
Med Venlig hilsen
Niels Peter Carstens

Nr. 4

Fra: svend olesen [mailto:trold46@live.dk]
Sendt: 8. januar 2015 20:05
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Bilgården Hostrup indsigelse.

Indsigelse mod lokalplanen Bilgården Hostrup.
2015

Hostrup d. 08 - 01 -

Med i den ny lokalplan er der et ønske om, at nu skal naboers mangeårige kritik af
færdselsforholdene omkring Bilgården tages alvorligt. Jeg formoder, at der således
én gang for alle bliver taget affære, så at alle de igennem årene påpegede problemer
slutter nu.
Jeg fulgte byrådsmødet punkt 5 lokalplan Bilgården Hostrup den 10 - 11 - 2014 live på
pc. Fra et par af talerne der var oppe med et par ord, skinnede det tydeligt igennem, at
tilliden/ erfaringen med Ib Bilgården, ikke ligefrem var noget der kunne gives blomster
for.
Samme oplevelse af Ib heroppe. Aldrig nogensinde har han udvist bare lidt hensyn til
andre. Derfor ikke engang bare en lille markblomst, er det blevet til, som tak for han har
vist lidt hensyn.
------------------------------------------------Nu vil man så tillade Ib at forlænge sin nuværende hal mod nord af Sulsted Landevej. I
mine øjne en tåbelig ide, som bestemt ikke vil gavne færdselsforholdene omkring
Bilgården, set på baggrund af de trafikproblemer der i årevis har været påtalt. Problemer
som desværre aldrig er blevet løst, vil blot fortsætte.
Problemerne ved at udvide forretningen op ad Sulsted Landevej er helt indlysende .
Man kan ligeså godt på erfaring fra nuværende hal indse, kortest og nemmest vej til at se
udstillede biler, er og bliver fra cykelstien. Parkere bilen på cykelstien og kun få meters
gang op til hallen- næsen trykket på ruden, og man har overblikket. Sådan er det ved
nuværende hal, og en hal som kommer til at ligge længere væk fra indkørslen, vil blot
forværre problemet..
At tro problemet kan løses med beplantning, som ved nuværende hal er naivt.
Beplantningen ved nuværende hal, har i årevis bevist, at den ikke holder en eneste
bilkigger tilbage. Selv de vintre med masser af sne, har bilkiggere forceret både vejgrøft,
beplantning og snemasserne for at kigge på bil.

Hvad endnu værre er, er at overlade hele trekantområdet (ca. 500 m) halvvejs til Sulsted
til Ib, er jeg på ingen måde tryg ved. Nok siges det, at udstiller han biler nord for en evt.
ny hal mod Sulsted, kommer vi efter ham. Skulle han nu alligevel blive fristet til at
udstille biler på den næsten halve km. som Bilgården vil strække sig mod Sulsted, hvad
vil kommunen I så fald gøre?
Et lærerigt eksempel herunder.
Jeg husker tydeligt hvordan det gik med at få bilerne fjernet fra kommunens jordstykke
mod nord i 2013. Her havde man skruet op for det helt store maskineri. Der var hyret
vognmand og Nordjyllands politi, alt var på plads, nu skulle der fjernes biler fra
kommunens grund.
Jeg var på daværende tidspunkt i jævnligt skriveri med Henrik Nyrup fra Trafik og vej,
hvor jeg fulgte forløbet tæt.
Pludselig gik det hele i stå. Man havde skiftet mening. En af årsagerne var blandt andet,
at Ib havde truet med, at ved den mindste skramme/ beskadigelse på bilerne, ville han
hænge forvaltningen op herpå, hvilket var med til at stoppe hele processen.
Samtidig kontaktede Henrik Nyrup Nordjyllands politi Bent Thorhauge for at droppe
hele sagen. (Hvilket kan dokumenteres med en båndet telefonsamtale mellem Bent
Thorhauge og jeg).
Man ville nu istedet for at fjerne bilerne, have Ib idømt dagbøder. Hvad der videre skete
med de dagbøder, ved jeg ikke. Eneste jeg kan se er, at bilerne står der endnu her 2 år
efter.
Mail korrespondance med Henrik Nyrup.
Bilgården Hostrup - Status for arbejdet
Henrik Nyrup
03-06-2013
Til: svend olesen

Tak for fornyet mail.

Trafik & Veje kan oplyse, at der er sket en ændring i sagens behandling. På grund af
rent praktiske vanskeligheder med at flytte og efterfølgende opbevare op til 50 biler
fra det offentlige vejareal, er det blevet besluttet på rådmandsmøde, at Aalborg
Kommune skal udtage stævning mod Bilgården Hostrup med krav om dagbøder i
henhold til vejlovens §114, stk. 2 for via rettens vej at få fjernet de mange køretøjer
fra vejarealet.

Der kan ikke oplyses nærmere om det videre tidsmæssige forløb i sagen.

Med venlig hilsen

Henrik Nyrup
Teamkoordinator, Vejmyndighed
Vil man stå i samme situation igen, hvis Ib udstiller på marken i forlængelse af evt. ny hal
(halvvejs til Sulsted) ? Helt klart ja. Er bilerne der først, er de umulige at få fjernet igen.
Det har forrige forløb bevist. Tilmed blev Ib en erfaring rigere. En erfaring som han
sikkert ikke vil stå tilbage for at bruge igen.
Vi har set det gang på gang, hvordan Ib starter sine udvidelser, når nye arealer skal
erobres- en bil eller to. Og hvem siger noget til et par biler. Går det som andre
udvidelser, han har lavet, er alt pludseligt besat med biler, og hvad så? Eneste der er
helt sikkert, der vil blive livlig trafik på cykelstien af bilkiggere, på den næsten halve km.
strækning op mod Sulsted by.
Og hvad med overholdelse af krav der blev stillet, da han fik nuværende hal?
Da Ib i sin tid fik sin nuværende hal var kravet, at der ikke måtte udstilles biler foran
hækken ud mod cykelstien.
På et tidspunkt kontaktede jeg Kristian Snoor, da jeg syntes det var lidt for groft, at nu
stod der pludseligt biler udstillet med kofangeren helt ud over cykelstien. Kristian Snoor
var heroppe og kigge, men kunne ikke gøre noget ved det.
På et indkaldt møde på Bilgården blev Ib spurgt om ikke det var muligt at ofre bare lidt
plads til fodgængere? Svaret fra Ib var: "Jeg ejer jorden, og så har jeg vel også ret til at
bruge den". Vil Ib benytte sig af samme sætning, hvis han får jordstykket mod Sulsted ?
Senere kontaktede jeg Henrik Nyrup om samme emne. Overraskende svar jeg fik fra
Henrik. Man havde nu bøjet kravet til Ib med hensyn til udstilling af biler foran hækken.
For mig at se accepterede forvaltningen at Ib overtrådte forbuddet om udstilling af biler
foran hækken. Ingen bekymrede sig om, hvordan vi andre kom sikkert forbi de udstillede
biler. (billede 1.)
Citat fra mail korrespondance med Henrik Nyrup.
I forhold til problematikken med biler helt ud til cykelstien har der mig bekendt tidligere
været set på den, men matriklen for Bilgården går på det nederste stykke helt ud til cykelsti,

så rent matrikulært skulle det være i orden.

Med venlig hilsen

Henrik Nyrup
Teamkoordinator, Vejmyndighed

Skal det forståes således, at man har foræret Ib jordstykket helt ud til cykelstien? Vi
andre skal holde os indenfor 2 meter fra vejkant til matrikel.

En mere hensigtsmæssig måde at løse problemerne på, vil være at få Bilgården trukket
væk fra den stærkt trafikerede Sulsted Landevej med høje hastigheder, ind på Sulsted
Kirkevej, som er med langt mere rolig og med mindre trafik.

Ideen som vi var inde på på det lille møde den 4 dec. på Stigsborg Brygge.
Nu da nr.3 og nr.5 indgår som en del af lokalplanenforslaget for Bilgården, vil det være
nærliggende at benytte sig af den mulighed det byder. Ved at bygge op af Sulsted
Kirkevej, vil man kunne holde Bilgården samlet som en meget mere gå-afstands-venlig
virksomhed, modsat op af Sulsted Landevej, som vil udforme sig som en meget lang smal
tarm. Denne løsning vil ligesom der lægges op til i lokalplanforslaget, kunne indfri de
3000m2 til bebyggelse. (billede 2 og 3)
De store biltransportere mf. vil kunne have en fuldstændig 100% flydende ind og
udkørsel fra Bilgården, hvilket er umuligt nu og i igangværende lokalplan.
Bilkiggere der kører på cykelstien vil i et og samme hug være fortid, da der ikke længere
står biler udstillet langs Sulsted Landevej (på marken eller i ny hal).
Risikoen for at Ib begynder at udstille biler halvvejs til Sulsted er også elimineret.
Vores/ mine skriverier til jer om at få løst trafiksituationen omkring Bilgården vil være
bragt til ophør. Med mindre Ib vælger sin sædvanlige stil...
Vedr. biltransportere på Bilgårdens grund.
Jeg har set billede af, hvor man har indlagt vendecirkler for lastbiler på Bilgårdens grund.
Efter at jeg havde set dem, afprøvede jeg dem i 1 til 1 format.
Til min overraskelse, gik det op for mig, hvorfor de store biltransportere med flere store
køretøjer aldrig kører ind på Bilgårdens grund. Samtidig gik det også op for mig, hvorfor
Ib et par gange har sagt, at han ikke kan ofre plads til de store biltransportere/ køretøjer
på sin grund.

Et stort køretøj kræver op til 30m i diameter for at kunne dreje rundt. 30m er nøjagtigt
den plads der er tilrådighed på gårdspladsen, og det er uanset hvordan man måler. (krak
kort er min ven)
Skal det lykkes at dreje rundt, skal køretøjerne helt ind og røre ved muren til værkstedet/
beboelse, videre rundt skal den snitte hækken/hjørnet til naboens mark for til sidst
at røre hækken til nr. 3. Videre ud vil de have vanskeligheder for at få drejet nok, hvis
de skal ud af udkørslen fra grunden. Sikkert derfor at vi har set de store biler der
kommer ud fra Bilgården, smutte den forkert vej om hellen, når de skal ud fra Bilgården.
De kan sikkert ikke få drejet nok, hvis de skal den rigtigt vej om hellen.
Ikke nok med at der kræves stor vende diameter, det kræves samtidig, at der altid skal
være 707m2 fri plads på Bilgårdens grund. Det kan simpelthen ikke overholdes, bare én
bil er parkeret foran værkstedet, vil der ikke være plads nok, til der kan drejes
rundt. (billede 4)
Rager man Sulsted Kirkevej nr. 3 ned, vil det give en anelse mere vendeplads, men stadig
snævert, og vil betyde, at der ikke er plads til andet. Meget lidt skal gå galt, før vi har de
store biler tilbage på busstoppestedet/ cykelstien. Og hvad med gæsteparkering hvor skal
den være?
Skal man sikre sig at biltransportere med flere kører ind på grunden, skal faciliteterne
også være der. Det nytter ikke med en vendeplads, hvor der skal bøvles og fjernes biler,
inden der kan vendes. Det er jo ikke bare et stort køretøj en gang imellem der har
ærinde til Bilgården, det er dagligt flere store køretøjer, der skal være plads til.
Vælger man derimod at udvide op ad Sulsted Kirkevej, vil der altid være rigeligt plads for
biltransportere mf. at vende rundt på.
Bent Thorhauge Nordjyllands Politi beskrev biltransporter problemet sådan i mail
korrespondance .
Citat.
Jeg har talt med teknisk forvaltning omkring problemet og forespurgt, om det ikke var sådan,
at Hostrup Biler skulle sørge for, at af- og pålæsning af biler skulle foregå på egen grund, og
det er faktisk meningen, at der skal være plads til dette, hvilket der jo også er, når pladsen
blot er ryddet, hvad den så stort set aldrig er. Kommunen kan bare ikke gøre noget ved det .

Henrik Nyrup trafik og vej skrev til mig, at er der trafikproblemer, så er det politiet, vi
skal benytte os af. Jeg kontaktede derfor Bent Thorhauge Nordjyllands politi og
fremlagde situationen. Fuld forståelse fik jeg fra Bent. Han kunne bare ikke løse
problemet for os, men vi kunne da ringe, når der var problemer.
Citat fra mail korrespondance med Bent
------------------------------From: BRT001@politi.dk
To: trold46@live.dk
Subject: SV: Bilgården
Date: Wed, 19 Mar 2014 06:21:59 +0000

Hej Svend. Det kunne måske være en idé, at få busselskabet til at klage til mig, hvis de føler
sig generet. Jeg vil gerne, du kontakter mig, når der holder en ladvogn, og du kan se, at det
er noget, der vil tage tid, så jeg kan nå at komme derop. Så vil jeg tage en snak med
chaufføren og Hostrup Biler. Mit nr. er 7258 1591
Med venlig hilsen Bent.

Mit svar til Bent Thorhauge.
Vi skal ikke springe rundt og lege politi med telefonen i hånden og anmelde Bilgårdens kunder
mf. Skulle vi ringe hver gang, der er nogen der fjoller forvirret rundt om Bilgården, vil vi skulle
ringe 3- 4000 gange om året for at få alle med. Det må være jer(politi) måske i samråd med
forvaltningen, der kommer op og får lavet en varig løsning.

Siden da svarer Bent Thorhauge ikke tilbage på hverken mails eller telefonopkald.

Min vurdering, politiet skal vi ikke regne med med hensyn til at få løst trafikkaosset ved
bilgården. Det bliver ihvertfald voldsomt op af bakke, hvis man vælger den løsning. Derfor må
det være nu her, hvor der laves ny lokalplan for området, man må gøre sig det klart, at det her
drejer sig om meget mere end bare at efterkomme Ibs ønske.

For os heroppe drejer det her sig først og fremmest om, at vi alle skal kunne være her.
Færdes omkring Bilgården uden at skulle ud i trælse situationer som eks. at blive vinket
forkert vej om helleanlægget af chauffører af biltransportere mf. . Skolebørn, spejdere
der kommer med bus, og skal på tur i skoven, folk der skal op til kirken mf. kan bruge
busstoppestedet uden problemer, når der er brug for det. Cykelstien er farbar, uden man
skal ud i rabatten ja sågar til tider helt ud på vejen for at komme forbi lastbiler/
bilkiggere, der synes, det er dem, der har retten til cykelstien. Kommer man fra Sulsted
Kirkevej og skal ud på Sulsted landevej, er udsigtsforholdene mod nord elendige, når der
holder store køretøjer på cykelsti/ busholdeplads.
Forældre her har henvist deres børn til at bruge alternativt busholdeplads, da de
vurderer det ved Bilgården som både værende for farligt og usikkert at bruge. Skolebørn
har lavet specialaftale med buschaufføren, hvis busstoppestedet ved Bilgården
er blokeret, om hvor de så gerne vil sættes af.
Alle her påpegede problemer må sikres slutter nu, så vi får normale færdselsforhold at
forholde os til!

Bjarne Laustsen sagde engang til mig, at en virksomhed aldrig må blive sådan, at den
presser naboer mf. ud af området. Den vending har forholdene ved Bilgården tit fået
mig til at tænke på.
Jeg er blevet spurgt, om ikke det vil være træls hvis Ib bygger op af Sulsted Kirkevej. Han
er der i forvejen... Det er mange år siden Ib inddragede nr. 3 og nr. 5 til sin forretning!!!
Billede 5
Ib har et par gange brugt det som en trussel, at modsætter I jer, så jeg ikke får lov at
udvide op af Sulsted Landevej, udvider jeg op ad Sulsted Kirkevej. Lad os tage ham på
ordet. For mig- han skal være velkommen. Han vil gøre skolebørn, trafikanter en stor
tjeneste ved at bygge op af Sulsted Kirkevej.
Vi har i forvejen mange store lastbiler, der kommer forbi, så nogle stykker fra eller til, vil
ikke kunne mærkes. Private bilkiggere har vi mange af, som kører rundt og parkerer på
vildeste måde, fordi de ikke kan finde brugelig gæsteparkering. Det vil da være perfekt,
hvis også de kunne få en gæsteparkering, hvorfra gåafstand til bilerne ikke er det
afskrækkende.
Ikke at forglemme det synsmæssige aspekt, hvor Sulsted Kirkevej 3 og 5 ikke er blevet
vedligeholdt i årevis. De er på vej til at være et par Låsby Svendsen huse, så gerne væk
med dem. Det kan kun blive pænere at se på med noget nyt. Vil Ib så samtidig bidrage
med lidt beplantning, kunne det ligefrem gå hen og blive smukt at se på.
Mine tegninger/ billeder over hvordan det evt. kan komme til at se ud ved at fjerne nr 3
og 5 er lavet udelukkende som ide.
Siden 2008 har jeg med flere knoklet på for at få ordnede trafikforhold omkring
Bilgården Hostrup.
Kommune og politi har deltaget for at få rette op på forholdene på stedet- ingen
resultat er opnået.
Jeg har vist mange billeder både til kommune og politi, der har dokumenteret, hvor
galt det står til med trafikforholdene omkring Bilgården. Alle indrømmer at det de har
set, beskriver ulovligheder, og ser ikke kønt ud.
Bilgården bruger fortov ud til kantstenen, kommunens areal mod nord, busstoppested,
rabat, cykelsti, vejkryds Sulsted Kirkevej, Sulsted Landevej, som om det var hans og til
fri afbenyttelse.
Ib har i årevis set til, at dem der skal benytte fortov, kommer med bus, dem der
benytter cykelsti, dem der skal ud eller ind ad Sulsted Kirkevej bliver voldsomt generet
af hans manglende forståelse for, at alle gerne skulle kunne være her.
Vi har været til møder på Bilgården sammen med repræsentanter fra forvaltningen,
jeg har været der alene sammen med Ib. Alle har ladet Ib forstå, at han skulle få
rettet op, så andre også kan være her. Hvad kom der ud af det? Absolut intet!
I de mange år Ib har været her, mindes jeg ikke ét eneste eksempel på, hvor Ib har

vist bare en smule initiativ til at få rettet op på noget som helst.
Der er ingen forskel på de krav man stiller Ib nu, som de krav han skulle have
efterlevet, da han fik sin første hal. Alt hvad der kunne gå galt + mere til, er gået galt.
Hvad værre er, tiderne har bevist, det er umuligt at få tingene bragt til engang
krævet forhold.
Nej tak til den nye lokalplan, der er alt for mange elementer i den nye lokalplan, som
på forhånd er dømt til at gå galt. Vi har brug for at få ordnede forhold omkring
Bilgården. Derfor håber jeg, at man vil forholde sig til det alternative forslag,
og overveje/benytte den langt mere sikre løsning op ad Sulsted Kirkevej.
Flere billeder at kigge på i linket.
https://www.dropbox.com/sh/4ka3euaakdwzja6/AAAL1rL61ypMHFIPjiGK2L5Sa?dl=0
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Svend Olesen
Sulsted Kirkevej 6
9381 Sulsted
29937038

-

Nr. 5

Nr. 6

Fra: tommai@mail.dk [mailto:tommai@mail.dk]
Sendt: 10. januar 2015 09:14
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Bilgården Hostrup Lokalplan
Vi vil hermed gerne gøre indsigelse mod planforslag ang. en udvidelse af Bilgården
Hostrup.
Da vi gennem årene (har boet her i knap tyve år) adskillige gange har oplevet en
omgåelse af diverse påbud fra kommunen ang. kommunens arealer, samt ganske
almindelige trafikregler og i almindelighed meget lidt imødekommenhed fra Bilgårdens
ejer, ser vi som udgangspunkt helst ingen udvidelse af Bilgården. Skulle tilladelsen
blive givet, må det være på baggrund af meget stærke og konkrete krav i forhold til
både den trafikale situation og den konkrete fysiske udvidelse. Aflæsning af biler,
prøvekørsel, skærmning af forretning samt alle biler under tag, må være de mindste
krav, der kan stilles. Hvis dette skal effektueres vil det set med vores øjne og hidtidige
erfaring, kræve ret så meget kontrol og betydelig skrappere sanktioner end hidtil.
Med venlig hilsen
Helle og Tom Mai Anderberg
Sulsted Kirkevej 8
9381 Sulsted

Nr. 7

Fra: Allan Olesen [mailto:ccx@live.dk]
Sendt: 11. januar 2015 21:51
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emne: Indsigelse vdr. Bilgården Hostrup, lokalplan 5-9-107

Indsigelse vedr. udvidelse af Bilgården Hostrup.
Som nabo/genbo til Bilgården, vil vi være kede af en udvidelse af Bilgårdens areal, og aktivitet på stykket
hvor Bilgården er orienteret mod Sulsted landevej.
Da Bilgården sidst udvidede mod nord på kommunens areal, var dette ikke just en forherligelse af området.
Yderligere er vi ofte generet af tilstedeværelse af parkerede og kørende biler på cykelstien foran Bilgården.
Udsigten fra vores grund er præget af natur, kirke, landbrug og boliger. Men i retningen af Bilgården skal vi se
på store containere og stabler af tagplader. Vi frygter at en udvidelse af Bilgårdens areal også vil betyde en
udvidelse af "bagsiden" og dermed yderligere forringelse af vores udsigt. Vi frygter også at det sidste grønne
areal nord for Bilgården, vil blive udnyttet i stil med den nuværende inddragelse af arealet, d.v.s til udstilling
af flere biler. For os vil det formentlig betyde yderligere kunde-trafik på cykelstien, mere støj pga. den
manglende beplantning og et mindre skønt/naturrigt område.
Vi har ikke store forventninger til, at det endelige resultat (hvis udvidelsen kommer til at finde sted) vil
komme til at fungere bedre end på nuværende tidspunkt. Bilgården har længde været bekendt med de
frustrationer lokalsamfundet har vedr. virksomheden, og har alligevel valgt at prioritere "salgsvinduet" mod
Sulsted landevej højere end trafiksikkerhed og den naturlige herlighed området har.
På bundlinjen vil vi være utrygge ved, når vores børn skal færdes på cykelstien, når de skal transportere sig
selv til og fra sport, venner og skole. Vi er kede af udsigt til lang udstillingshal med udstillingsvinduer, biler
udstillet ud mod vejen i lange baner, flag og bannere (som det er på nuværende tidspunkt), og generelt et
mindre kønt område og et øget støj niveau. Det vil være en skam, hvis indkørslen til Sulsted kirke og Hammer
bakker skal ligne indkørslen til Vodskov, ref. billede nedenunder.
Vi håber inderligt at man vil prioritere områdets herlighed, trafiksikkerheden og naboernes frustrationer,
fremfor en virksomhed som er blevet for stor til sin nuværende lokation.
Med venlig hilsen
Rikke og Allan Olesen
Sulsted landevej 48
9381 Sulsted
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Vedr. Forslag til lokalplan for Bilgården Sulsted.
Vi har valgt at benytte os af muligheden for at blive hørt i denne forbindelse, selvom
tilliden til at dette har en reel betydning, er forsvindende lille. Mange års forløb omkring
Bilgården har svækket troen på, at hensynet til trafiksikkerheden vejer tungere, end
behovet for at imødekomme Ib Jensens ønske om at udvide sin forretning. Kommunens
håndtering af denne proces, har efterladt indtryk af forskelsbehandling/ særbehandling af
Bilgården, samt udfordret vores retssikkerhed. En høring i denne sag forstærker
oplevelsen af, som beboer i området, at være til grin, i kraft af at kommunen gang på
gang ikke har taget ansvar.
Det er med stor forundring at denne sag er i offentlig høring, i og med at en ansøgning
om udvidelse blev afvist for flere år siden, og kommunens areal på forskellig vis, uden
held, blev forsøgt generhvervet. At der fortsat drives forretning på kommunens grund er
tankevækkende og efterlader stor kritik af sagshåndteringen og indtryk af, at det endnu en
gang er spild af ressourcer, at påpege kritisable trafikale forhold relateret til Bilgården.
Vi har i dialog med Ib Jensen diskuteret, hvorvidt en tilbygning, således at flere biler kan
komme under tag, samtidig rummer en udvidelse af hans forretning. Denne diskussion får
betydning, idet en udvidelse af virksomheden vil forværre eksisterende trafikale
problemer. Ifølge Ib Jensen er der ikke tale om en udvidelse, men om at få biler
indendørs. Det er fortsat vanskeligt at lade sig overbevise om, at lokalplanforslaget ikke
vil betyde en udvidelse af forretningen. Forslaget indeholder en erhvervelse af
kommunens areal, samt inddragelse af grundene på Sulsted Kirkevej 3 og 5, hvilket
styrker bekymringen for, at Bilgården, med en markant forøgelse af kvadratmeter,
kommer til at rumme flere biler i fremtiden. Ved et salg af kommunens grund til
Bilgården, samt inddragelse af Sulsted Kirkevej nr. 3 og 5, vil Ib Jensen kunne have flere
biler til salg end nu, uanset om han laver en tilbygning, eller i stedet vælger at benytte
arealet til udendørs udstilling af biler.
Vi kunne have ønsket os, at Ib Jensen havde forsøgt at bidrage til løsning af de trafikale
udfordringer, som i en årrække er blevet ham forelagt. Vi oplever at Ib Jensens fokus
retter sig mod at drive sin forretning, og besvarer kritik heraf med respektløst og hånligt
svar lydende på, at lokalbeboere modsætter sig udvidelse, grundet misundelse. Ærgerligt
at det ikke er lykkedes at få skabt den tilsigtede indsigt og forståelse hos Ib Jensen.
Tværtimod er forsøg på opråb om at skabe trygge forhold for vores børn samt alle andre
fodgængere, cyklister og bilister med ærinde i området, blevet tillagt negative motiver
som handler om at skabe hindring for Ib Jensens succes som forretningsdrivende. På
baggrund heraf, er troen på at en udvidelse vil skabe mere sikre trafikale forhold, for dem

som bor eller befinder sig i området omkring Bilgården, ikke til stede.
På baggrund af ovennævnte, kan vi ikke støtte op om lokalplanforslaget for Bilgården.
Med venlig hilsen
Lars og Dorthe Knudsen
Sulsted Kirkevej 12
9381 Sulsted

