Fra:
sand@pt.lu [sand@pt.lu]
Til:
Vibeke Kjær Christensen [vikch@mariagerfjord.dk]
Sendt dato:
23-09-2020 11:02
Modtaget Dato: 23-09-2020 11:02
Vedrørende: Re: SV: SV: DIALOGMØDE om VINDMØLLER
God formiddag i Plan og Byg
Jeg må desværre -pga. af forkølelse med masser af SNOT etc. - melde AFBUD til dagens "dialog-event" :-)
Mit BIDRAG til dialogen ville have været;
1) et FORSLAG om at stige op i helikopteren og betragte området (dvs. hele vejen rundt om Mariager Fjord) som vores "fælles
område" hvorefter man man så - hvis denne ide nyder fremme - UDBYGGER hele området på SYDSIDEN af fjorden + tilplanter det
indæmmede areal med solceller ind i mellem det allerede opstillede møller.
HVIS man "bestiger" Bjerget i Helberskov og skuer FØRST mod SYD kan man ved SELVSYN iagttage, at maskinparken derovre selv efter en udbygning - umuligt kan genere naboerne på østsiden OG en udbygning med SOL mellem møllerne ville heller ikke
forværre "udsynet" (fra alle sider).
Jeg er helt på det rene med at området ligger i en anden kommune & dermed i en anden region end vores, MEN el-forsyning i
Danamrk er jo heller ikke et spørgsmål pm kommunegrænser - eller hva?
Det er som jeg ser det ren "win win" med denne løsning da man samtidig ville UNDGÅ (eller kan vente med) udbygning af
transportkapaciteten på vores side af fjorden- se evt. <https://energy-supply.dk/article/view/740524/solcelleanlaeg>
I ønskes et GODT MØDE
Mvh Steffen, Halvrebene 11, 9560 Hadsund
PS: Med møller & sol. kun på Overgårds jorder og evt. i Veddum tillader man jo også SANG-svanerne mm. - fortsat - at have en
korridor med fri ind- og udflyvning i træksæsonen!

Vibeke Kjær Christensen wrote:
Hej igen

Vi er noget presset på deltagerantallet klokken 17, så jeg vil benytte mig af, at det kan ”gå an” at sætte dig på til klokken 20.00.

Vi ses på onsdag klokken 20.00J

Venlig hilsen
Vibeke Kjær Christensen
Landinspektør

Plan og Byg
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113674

vikch@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende
dokumenter sikkert til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på
virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside

https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

Fra: sand@pt.lu <sand@pt.lu>
Sendt: 16. september 2020 19:00
Til: Vibeke Kjær Christensen <vikch@mariagerfjord.dk>

Emne: Re: SV: DIALOGMØDE om VINDMØLLER

Helst kl 17 MEN kl 29 kan også "gå an"! Mvh Steffen, Halvrebene 11 (født og opvokset i Helberskov & mere GRØN
ENERGI interesseret)

Vibeke Kjær Christensen wrote:
Hej Steffen

Tak for din tilmelding til dialogmødet den 23. september 2020. Ønsker du at deltage i mødet klokken 17.00 eller klokken 20.00?

Venlig hilsen
Vibeke Kjær Christensen
Landinspektør

Plan og Byg
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113674

vikch@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende
dokumenter sikkert til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på
virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside

https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

Fra: sand@pt.lu <sand@pt.lu>
Sendt: 14. september 2020 22:19
Til: Vibeke Kjær Christensen <vikch@mariagerfjord.dk>
Emne: DIALOGMØDE om VINDMØLLER

Hallo & TAK for det første "borgermøde" om VIND & SOL i aften. Jeg vil også gerne - om muligt? - deltage i DIALOG
mødet den 23.september!
Jeg har interesseret mig for vedvarende energi lige side Als Odde i "halvtresserne" blev udlagt som "velegnet
område" til opførelse af et FORSØGS-ATOMKRAFTVÆRK (som bekendt landede dette anlæg jo i RISØ)!
Mvh Steffen SAND
PS: Det var en overraskelse at SOMMERHUSEJERNE/BRUGERNE ikke var "inviterede" til dagens aktivitet omend
velkomne - selv er jeg BARNEFØDT i Helberskov.

Vibeke Kjær Christensen wrote:
Hej Steffen
Tak for din tilmelding til borgermødet den 14. september 2020.

Du vil få besked på mail, hvis der i forhold til Covid-19 retningslinjerne sker ændringer, hvad angår din tilmelding til mødet.

