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Som ejere af sommerhus beliggende mellem Als og Helberskov, ønsker vi at gøre indsigelse mod opsætning af kæmpe vindmøller i
Als Enge.
Møllerne påtænkes opsat i et område med en udsøgt og speciel natur, med et enestående fugle- og dyreliv, herunder bl.a. sjældne
flagermus og knortegæs. Det kan ikke undgås, at dyrelivet vil blive påvirket negativt af kæmpemøllerne, og det kan ikke ’gøres
tilbage’ - bordet fanger.
Hvordan vil personer og dyr blive påvirket af vindmøllerne – støj, brummen, lysglimt o.s.v. ?
Det er bevist, at folk der bor tæt på store vindmøller, har nedsat livskvalitet i form af hovedpine, utilpashed, søvnproblemer, summen
og brummen i deres huse og støjgener – fra vindmøllerne – ligesom Kræftens Bekæmpelse desværre ikke kan afkræfte en
sammenhæng mellem vindmøllestøj og blodpropper i hjertet og hjernen.
… og hvem vil så købe eller leje ejendom i området?
Ejendomme, parcel- og sommerhuse i området vil prismæssigt falde, og området vil ikke længere være så attraktivt for turisterne at
komme til.
Det kommer til at koste omsætning hos erhvervs-livet i nærområdet og dermed arbejdspladser.
Hvorfor skal kæmpemøller placeres i et område, hvor naturen bliver påvirket ’for ever’, hvor turismen kan forventes at dykke og
arbejdspladser mistes?
Hvornår har vi vindmøller nok – eller har vi det allerede?
Ser man sig omkring i kommunen, er der allerede opsat rigtig mange vindmøller – og rigtig mange af dem står ofte stille. Hvorfor? Er
der allerede overkapacitet?
Man har endnu ikke fundet ud af, hvordan man kan lagre overproduceret vindenergi, så hvorfor sætte flere og større vindmøller op,
inden man har en brugbar løsning til den del.
Disse er blot nogle af mange grunde til, at der IKKE skal etableres vindmøller i Als Enge.
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