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Til rette vedkommende.
Som beboer i Als, vil det have meget store konsekvenser med kæmpe vindmøller lige uden for byen.
Vore skønne natur og fred og ro, som ikke mindst Turismen nyder godt af - også vi andre nyder det i fulde drag. En stor del af grunden til, vi bor i dette område.
Roen vil blive taget fra os, det rige fugleliv og rådyr m.v. i vor tætte nær-miljø
Jeg har selv været stress-ramt/angst og den terapi, det har været for mig, at få lov til at nyde roen i naturen, har været enestående.
I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på de vel-etablerede institutioner for svært ramte unge mennesker. De vil blive meget påvirkede af
møllerne og nødsaget til at finde andre steder.
Kan Institutionerne blive ved med at tiltrække "klienter/beboere" - temmelig sikkert ikke. De vil blive nødsaget til at lukke og hvad kan sådanne bygninger så
bruges til ?????? Mange arbejdspladser vil herved også gå tabt.
Mariagerfjord Kommune har selv området som bosætnings-område - dette vil ikke være en mulighed - hvem ønsker at købe vore huse med kæmpe vindmøller
som nabo.
På min bopæl Højtoften i Als, kan vi nu høre møllerne, der er opstillet på den anden side af fjorden ved Overgaard, som en susen.
De gamle møller i Måen ved Helberskov, som ikke var en brøkdel af størrelsen på de nye, kunne vi høre.
Det vil blive ulideligt med kæmpe møllerne.
Vi ser jævnligt et rigt dyreliv, som rådyr, harer m.v. i haverne og i vort nær-område/sommerhus område. Det vil blive fortid.
Hvad sker der med området, der også af kommunen er udpeget som naturområde med rigt dyreliv.
Tæt på har vi 2 vel-fungerende camping-pladser, der også vil være udfordret. Begge ligger lige i vindretning og i de skønneste områder tæt på vand-kanten.
Her vil der heller ikke fremtidigt blive liv. Det vil give vor gode borgerforening udfordringer.
Købmand, Bager, Slagter, lokale håndværkere vil blive udfordret af, at der ikke kommer den samme turisme - man kan meget nemt udslette en lille perle ved
Østkysten.
Vinden kommer 70-80% af tiden fra vest, hvorfor vi vil have lyden stort set hele tiden.
Er der overhovedet behov for den energi - hvem vil tjene mest på det?????
Ikke mange er vist imod Grøn Energi, men ikke hvor det kan få så store konsekvenser for mennesker, dyr m.v.
Der er store bekymringer i byen omkring projektet og VOR FREMTID.
Iøvrigt en meget ufin metode fra Euro-wind´s side ved borgermøde samt overfor husejere i de berørte områder virker besynderlig og korrupt-agtigt.
Flere oplevede mange ufine og ubehagelige bemærkninger.
Er det metoder vi bør medvirke til i vor kommune???
NEJ TAK TIL VINDMØLLER I ALS ENGE!
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