Høringssvar til Mariagerfjord kommune ifb med projekt Vindmøller i Als Enge.

Kære Mariagerfjord kommune

I skrivende stund er man snart træt af at gentage sig selv når man har været
til byrådsmøder, borgermøder, dialogmøder osv osv osv.
Alle de argumenter som jeg kan komme med er nævnt, skrevet og råbt ud i
æteren gennem de ovennævnte seancer.
De Møller skal IKKE op og det skal de ikke fordi:
Området er et at de få områder som virkelig stadig emmer af en svunden tid.
Der er store områder, hvor byboer og sommerhusejere kan leve et liv i fred
og fordragelighed.
Der er et usædvanligt dyreliv og i ved det jo godt. I har selv udlagt store dele
af området til naturområder.
Området tiltrækker byboer som mig selv og mange turister af en eneste
indlysende årsag: DER ER FRED OG RO!!! Lad nu være med at ødelægge
det. Sæt de alt for store møller langt ud i havet eller langs motorvejen, hvor
der i forvejen er trafikstøj. Lad os nu have cykelruterne, gangstierne, Bjerget,
Helberskov og Als og engområderne i fred og ro. Hvor meget land skal
spoleres af dårlig planlægning?
Projeket er dødt fra fødslen, det er min mening. Høringsrunderne er
halvhjertet og mange er end ikke engang spurgt, fordi de ikke bor i
lokalområdet til daglig og kan følge med i hvad der sker. De fleste af møllerne
kan ikke stå hvor i tror, da de er for tæt på alting (veje, naturområder, kirke
osv).
Hvis i tror at i tjener penge til kommunen ved at opføre disse møller, så tager i
helt fejl. Tabet i grundskyldsskat grundet faldende ejendomspriser på 15002000 ejendomme, koster jer i Kommunekassen plus udeblivelsen af turister
og andre, som drages mod området aht den uspolerede natur.

Og arbejdspladser! Glem det fis med at i tilfører lokale arbejdspladser. De
møller skal ikke opføres af lokale håndværkere og de 3000 lastbiler involverer
ikke lokal arbejdskraft. Tværtimod, bliver i totalt Kørt over. Og de
håndværkere og små handelsvirksomheder som eksisterer i dag, netop da
det er et område med en del beboelse og sommerhuse og turister, kommer at
dø, da kunderne vil forsvinde. Folk vil ikke bosætte sig i Als og Helbserskov
fremover, så tæt på de store monstromer. Sommerhuse, da slet ikke. Der er
ikke noget som helst at tilbyde i området, hvis i tager naturen og stilheden
væk. Der er ikke andet i kan tilbyde. Så de butiksdrivende, håndværkerne mv
som i dag servicerer det nævnte klientel, kan se langt efter noget at lave.
Så kære politikkere, teknisk forvaltning med flere. Lad os nu træffe en rigtig
beslutning og droppe det projekt, inden det kommer et skridt videre.
Tak for opbakningen!
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