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Jeg hedder Ursula Thalmann og bor siden 21 år på Møgelholtvej 61 i Als . Vi bosætte hos her på grund af den dejlige natur Als ligger i og er omgivet af.
Vi bor 1.5 km uden for byen og det valgte vi fordi vi søgte et roligt bosted også fordi jeg havde brug for det på grund af kronisk sygdom. Kæmpe møller
på Als Enge vil ligge 2,2 km fra vores hus og dermed komme til at generere os. Lavfrekvens støj kan måles i 3 km afstand. Kræftens Bekæmpelse kan i
undersøgelser ikke afkræfte, at vindmøllestøj og blodpropper i hjertet og hjernen har en sammenhæng. Jeg vil ikke udsættes for en øget risiko til at blive
alvorligt syg (igen). Fra min egen erfaring ved jeg at vedvarene stress, og støj stresser kroppen, øger sygdom. Selvom jeg ved, at jeg ikke er et enkelt
tilfælde synes jeg overhoved ikke om den udsagn jeg har hørt i forbindelse med opsætning af møller, at de bliver set op hvor der ikke bor så mange.
Hver eneste menneske som vil blive påvirket negativ bør ses!!!!
Jeg er også bekymret om naturen omkring Als Enge. Den vil blive påvirket negativ i hensyn til fuglene, flagermus træer mv. og de store videre uden ret
meget der stopper øget vi forsvinde. Det vil ikke kunne blive genskabt, hvis møllerne først har ødelagt det. Det er på grund af den dejlige natur og ro
tourister kommer her. Hele området vil blive påvirket negativt i forhold til bosætning og salg af huse. Jeg er også bekymret at værdien af vores hus vil
falde og det vil det helt sikkert!
Jeg håber virkelig at vi borgere fra Als, som er meget bekymret for vores dejlige område, en område hvor vi har valgt at bo fordi vi drives godt her, vil
blive hørt og lyttet til med den konsekvens at der ikke komme kæmpe møller på Als Enge.
Med venlig hilsen Ursula Thalmann 29928746

