Til Vesthimmerlands kommune

Vilsted D. 17-8-2018

Att: Erland Laugesen
Vedr sagnr: 820-2018-25581, Ranumvej 50 Vilsted 9670 Løgstør
Vi har modtaget brev fra jer omkring ansøgning om byggetilladelse hos vores nabo. Vi kan dog ikke helt
genkende de bygninger der ansøges om.
Containeren er en 40” fods skibscontainer og med normalt mål på: Længde 12,192, bredde 2,438, højde
2,591, (vi antager den er med normalt mål; og da jeg John har arbejdet med container det meste af mit liv
så mener jeg nok at kunne kende container fra hinanden.) Denne er placeret direkte i skel, sat op på sten
eller andet, hvilket ikke gør den laver, den er placeret klods op og ned ad vores hæk hvilket bevirker at
hækken ikke kan klippes på den ene side, men det vil heller ikke vil være nødvendigt med tiden, da hækken
tager skade af denne containers placering, allerede ved klipning i år bemærkedes den anderledes. Omkring
og i containeren er der kæmpe ophobning af hestemøg, her kan vi da være nervøse for om rotterne med
tiden vil finde et passende opholdssted. Containeren er absolut ikke noget kønt syn, den spolerer vores
hæk og udsigt, den kan ses fra værelse, stue og køkken hos os, samt selvsagt fra vores grund. Containeren
blev i vinter brugt til at lukke hest i for natten og det med så meget larm til følge at vi fik vores nattesøvn
spoleret, da hesten sparkede igen og igen på metalvæggene, dette vil vi gerne være foruden fremover.
På kortet er den placeret forkert da den står direkte i skel, vi vil ikke give vores tilladelse til denne placering.
Hvor store de to øvrige bygninger er, kan vi ikke udtale os om, dog står vi uforstående overfor at bygningen
længst mod nord er benævnt i ansøgning som garage/værksted, og som halvtagsbygning? Der er da
lukkede sider på den!!!! Og der er indrettet flere hestebokse (som delvis ses på det medsendte billede
materiale fra jer), så det må nærmere benævnes som hestestald.
Lejer (Lis & Johnny) har oplyst til os at den yderlig mod vest skal forlænges med et redskabsrum og mod øst
med en overdækning til hestetrailer, dog er vi bevidste om at byggeriet er indstillet pt. da de har modtaget
denne henvendelse fra jer.
Men, vi vil gerne anmode om at i fra kommunen vurdere om forholdene er til at den private vandboring
som er tinglyst med forsyning af vand til os også, ikke bliver berørt af de mængder hestegødning og
afvaskninger af dyrene der forgår, idet vi ikke ser nogen vaskeplads eller af/neddækket møddingsplads
noget steds, der er ej heller tagrender på hestestalden (i ansøgning benævnt som garage/værksted),
bygningen er placeret ganske tæt på vandboringen og tætter på huset end angivet på kortmaterialet fra jer.
Halvtaget i skoven er paller og presenning bundet på træer, lejer har fremvist det for os, dette genere dog
ikke da vi ikke kan se dette fra vores grund, syntes dog selve byggeriet virker uforsvarligt. Vi ikke er
byggekyndige, så vi kan ikke udtale os om bygningerne er bygget efter reglerne, men de pynter ikke på
området og tror da ikke man kan kalde dem forsvarlige, da intet af det der er opført, er mere end gravet i
jorden uden forankring. Men det har måske ikke noget at sige når man skal have dyr i dem. Vi har dog
ingen indsigelse imod dem, kun containeren.

Ved ikke om der er regler for hvor mange dyr man må have på en grund af den størrelse, hvis i har et
kendskab til dette vil vi da gerne oplyses herom, vil da mene der må tages hensyn til mængder af
hestegødning/mødding. Syntes da heller ikke man bør holde dyr i container men det kan vi måske få oplyst
andet sted hvilke regler her gælder. Dette her skal ikke ses som at vi er imod hestehold på
naboejendommen for det er vi ikke, vores hensigt med henvendelsen gik og går ene og alene på at vi gerne
vil at containeren fjernes og at vandforsyningen ikke lider last ved dette dyrehold.
Hvis hensigten med loven er at landzoner ikke skal ”plastres” til med mærkelige bygninger, vil vi stærkt
opfordre til at i fra kommunen lægger vejen forbi og besigtiger disse bygninger.
Med venlig hilsen
Susan & John Jensby Jensen
Ranumvej 48 Vilsted
9670 Løgstør

