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Ang. Hornsyld Industrivej 2  

 

Hej Johan 

Vi skriver til dig iflg. Med Jimmi Potempa, Nybolig Hornsyld, da vi står og gerne vil købe Hornsyld Industrivej 2. 

Vi var egentlig overbeviste om at denne grund også hørte med som industri og at vi kunne drive vores 

vognmandsforretning derfra.  

Vi har en vognmandsforretning med 3 lastbiler, som vi godt kunne tænke os at drive fra grunden, og da 

beliggenheden er klods op ad den anden industri, som er i Hornsyld, tænkte vi at det netop er aktuelt at drive 

en vognmandsforretning derfra og dermed vil vognmandsforretningen ikke være forstyrrende for de omkring 

liggende naboer m.m.  

To af bilerne kommer kun på grunden hvis chaufførerne har ferie/helligdage, så der vil ikke være daglig kørsel 

ind og ud af grunden, for de har begge p-plads på et lukket område i Horsens, hvor de kører ud fra dagligt. Den 

sidste lastbil vil være den bil som kommer til at holde på grunden udelukkende i weekender, da den kører ude 

hele ugen, så der vil ikke komme meget støj fra grunden og vil ikke være forstyrrende da den lastbil kører ud 

mandag morgen og kommer hjem igen fredag eftermiddag. 

På grunden ønsker vi samtidig at kunne få lov til at bygge en hal på en størrelse af ca. 250 max 300 m2, hvilket 

grunden jo også er egnet til eftersom at den er så stor som den er. Hallen skal udelukkende bruges til 

opbevaring/parkering af lastbiler, samt opbevaring af materiel til lastbilerne (dæk m.m.) Samtidig også for at 

undgå dieseltyveri.  

Formålet med Hornsyld Industrivej 2:  er udelukkende parkering af lastbiler i ferieperioder/ helligdage, og 

diverse kontorarbejde.  

Hvis der skulle opstå spørgsmål eller andet så kontakt mig endelig på mail gottliebtransport@gmail.com eller 

mobil 22119065 

Vi ser frem til at modtage din tilbagemelding, således vi kan gå videre med købet af Hornsyld Industrivej 2, 

8783.  

Mvh 

Rasmus Gottlieb 

v/ Gottlieb Transport  

mailto:gottliebtransport@gmail.com

