Høringssvar til energianlæg i Als Enge.
Et rigtig spændende anlæg som borgerne i hele Mariager Fjord Kommune, og hele Danmark vil få
rigtig stor glæde af mange år frem i tiden
Med de udfordringer som vi ved vil komme inden for energien og med den fremgang som vi alle
ønsker og som vi alle meget gerne vil bibeholde, er vi nødt til at fremskaffe mere vedvarende
energi til vores dejlige kommune. Derfor synes vi at det er fremsynet og er en fantastisk ide med
Energianlæg Als Enge. ”Vi kender jo alle Hr Møllers slogan”.
Uanset hvor der opstilles vindmøller og solceller vil der altid være mennesker som vil blive berørt.
Vi mener at dette projekt i Als Enger er et rigtig godt placeret, da det i høj udstrækning ikke vil
berøre så mange i området. I området hvor placeringen er påtænkt er der for det meste landbrug
og lidt små industri, som i det daglig ikke vil blive berørt af energi anlægget. De som vil blive berørt
er der allerede truffet en aftale om økonomisk kompensation. Angående højden på de nye møller
vil vi som naboer helt klart helst have 8 stk. 180 meter frem for10 på 150 meter. Højden vil ikke
komme til at senere kirken og byen mere, da der i forvejen er ting som forholdsmæssig vil være
højre i byen. Desuden er der jo møller i området i forvejen, både mod syd og mod nord.
Angående kommunens økonomi, vil det i høj grad give et bust. Der vil komme nye arbejdspladser
og den planlæggende del af projekter er heldigvis placeret i vores egen kommune, så der måske
kan blive et afkast til os alle. Vi mener også at det hele er ved at ændre sig, så det bliver rigtig
attraktiv at bo i en kommune, hvor man gør noget for at opfylde de retningslinjer der er opsat for
den vedvarende energi, alt så flere tilflyttere til vores kommuner med vedvarende energi.
De midler som vil følge møllerne er efter vores mening ikke en slags lokke penge, men er i høj grad
midler som kan hjælpe alle foreninger og borger i området, så vi lokalt kan give hele området et
løft, til gavn for os alle.
Vi håber på en rigtig god gennemgang af Als Enge projektet og at kommunal bestyrelsen har mod
nok til at fastholde de beslutninger som er vedtaget en gang for alle, beslutninger som vil gavne
vores miljø og kommunen i mange år. Rigtig god arbejdes lyst.
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