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Emne: HØRINGSSVAR - vindmøller i Als enge - “NEJ tak til store vindmøller i Als Enge”
Kære beslutningstagere i Mariagerfjord Kommune.
Det var af meget stor betydning for os, da vi valgte det sommerhus vi ejer og vi har også tidligere haft sommerhus ved Øster Hurup,
med en mellemlanding i sommerhus ved Hals, men vendte tilbage til området hvor igen har sommerhus.
Årsagen til vi er vendt tilbage er området og de Stedbundne potentialer som er områdets særegen. Det er de skønne steder der er
her, miljøet i Øster Hurup og Als, de lokale specialiteter. Men ikke mindst freden og roen omkring os. De gode lange ture vi nyder på
sti og vej til fods og på cykel. Især fuglelivet og dyrene der lever i området nyder vi synet af og synes er noget særligt. Området er for
os noget særligt, og vender tilbage når vi kan. Vi kan finde på en hverdagsaften lige smutte en tur, for at se om alt står til som det skal.
Når vi er i området støtter vi det lokale, både forretninger og lokale håndværkere. Fordi det betyder noget og fordi vi på denne måde
også er med til at holde samfundet igang og støtte op om det gode liv og holde gang i det omkring os, fordi vi føler os som lokale og
en del af kommunen på denne facon. Men kommer der vindmøller i Als Enge så sætter det en proces igang hos os. Så vil vi finde et
alternativ for vores sommerhus et andet sted. Og sker det, har vi snakket om at rykke til et sted på Djursland eller nord på, sætter
vores sommerhus til salg. Så skal vi ikke være i området. Så flytter vi, for det der gør området specielt og skønt at være i, mister sin
værdi når der sættes kæmpe vindmøller op. Så herfra skal der lyder et klart NEJ TAK til Vindmøller i Als Enge. Vi synes det er vigtigt
at kommunen overvejer konsekvenserne ikke kun for beboerne i sommerhusene men også borgerne i området samt det særlig
fugleliv der er i området. Det er unikt.
Vores planer er at når vi går af på pension at fastsætte os som fastliggere i sommerhuset, men kommer vindmøllerne så kommer det
ikke til at ske.
-husk også at sommerhusejerne i området er borgere i jeres/vores kommune som også har en stemme. Og ligger foruden faste
skatter mange penge i kommunen og bidrager til at der er grundlag for indtægt i og til kommunen. - så tænk jer nu godt om - tænk
med fornuften og ikke med pengepungen.
Vh. Søren og Lone Kastberg, sommerhusejere. Halvrebene 47
Vh. Lone

