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lndsigelse mod vhtdmøllerved Als enge den 5. okober 2020
Med baBgrutrd i de 2 afh.ldte bot8emoder i Als hallen oB det tilgængelige maleriale på MariåBerfjord kommuner
hiemmeride, hår følBende sommarhusftrehin83ri §tråFdoatt?il q !0adodden be$lutlet at t.*rnkomme med
tøkende bemærkninB.r.
oe

affloHtcnrrd.t

Der er på moderne udsendt mafige mæ*eli8e udsagn blandt and€t at er dei €r besluttet at ds skal være
vindmdller i Als ent€, området der vises på msderne en ikka de samrne som der er s96t om, i kommuneplånen står
der at vindmrlleområdet skal srtes odvidet. så der kan være flest mt liSe m6ller, &t sigpr man intet om på
mgdeme, der vår inten lyst til at lorholde sig til at områdete indbygtere ikke onsker vindmSller. dishussionen blev
hele tiden tosoBt åt dreje over mod hrcrdan vi ønskede mrlleme plåceret og om man var for gron omstilling.

ilaturen{,8odmke

af den
Opstillin8 a{ vindmgllerne vil ødelægge den fantastiske natur i Als enge. Vindmgllerne vil odelagge hele den visu€lle
værdi af turc fsbi den gamle mOU€, ril fods, på cytel eller i bil.
H€le d€n lydre§gige oplevelse af området vil bliw overdovet af larm fra mollerne.

SLystill.$ eter Uinl
$vis mrllerne op{ores vil det medfrre enorme mæhgder åf blint. når solen står tayt på himlen i hele
sommerhumrnrådet, Als by ot Helberskov.
Deo emotlonelk oileirdss elylldildlcma
Alle der hår sommerhus i oifirådet vilvsd en tur til smmerhusel bliw konrronteret iled k?empe mollerne, del vil Bå
ud over tysten til ot være i sommerhusel, og vil lormodenthi betyde at man rjældne.å vil tage ophold i
somtn$hsset. Del vil igen betyde ål handlende i området vil miste omrætling, enkBtte r.il måske lukke på sigl.
Sofrmeåusottlrådst har i år opler.€t at mange sommerhuse som har været til salg i fiere år er blevet sol8t. Det er
utrolig positivt oG vil give yderli8sre omsætnings bid.åg fra områderne. Det iorentes otså åt medføre en del arb{de
til håndErkere i området.

It årirfettord korninune bor batke o? onr denn podtfue uådklin& I stld€t
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Grr[t ornsti[irE
Bigt[ ma.ge i sommeåusområdet går and for tføn ometilling i samtundet, men det er urimeligt at stille dgt op mod
vindmrller i Al, engo. Sammenhaenfen er næsten ikke til åt få øje på.
Hvis der skal opstilles et lignend€ scenarie, kunne det vær€:
At bsrysne i Mariågerfiord lommune er ansvarlige fw verdens smlede udledning åf CO2, og kan stoppe den ved at
undlade at fttre i deres biler. Med åndre ord er sammenstillin8en ude atproportioner.

VaErdltorfl!$ik
Sornmethuse vil miste værdi oA no8le vil formodentlig ilke kunne sælg€s. Det samme yit 6rre cig gældende for
boliger i Helbtrstw 08 Als.
Hele tibel vil li8ge i beliggenheden, aliså grundværdier åfeiendommeae. (ommunen må forvene en væsentlig
nedgsng i indtægten, hvis vindmtllerne bliver reist,

liilmreildvardl
t{vis der håvde været en truei dyreaal i oorådet ville de alene med n.turbeslqrltel5eslown kunne forhindre
mrllerhe. l{u er d"r etr truet menreskeart, beboerne, eJere oB somm€rhusejer€ i hel€ området, der bliver truet med
slrj, visut fo.u.ening, tab af livskvrlhel ot tab af væ.disr i kroner og grer. VI har kun politikerne i Mariaterfjord
kolnm{ne til at våretate yore$ inter$ser. Vi håber at vi o83å har værdi.
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