Høringssvar vedr. vindmøller og solceller Als Enge.

Hvad i alverden skal vi med kæmpe vindmøller i Als Enge?????????????????
Der er ikke en eneste fornuftig grund eller argument for at dette projekt skal gennemføres lige netop her,
men derimod så mange grunde til at lade være.
Natura 2000 – betyder det ingenting???????. For så kan det da undre at kommunen nu beder folk komme
med forslag til, at udpege nye levesteder for planter og dyr. Hvad skal i bruge det til, når i er i gang med
at ødelægge et sådant sted – det klinger da hult.
Vi borgere i Als, Odde, Helberskov og Buddum vil blive generet i uhørt grad. Vi har bosteder for folk med
forskellige svære lidelser, som ikke vil kunne tåle at leve med de konsekvenser møllerne har for dem .
Har kommunen en plan for at hjælpe de udsatte borgere?
Mariager Fjord Kommune har udnævnt Als til at være en by, hvor det er attraktivt fra udefrakommende
at bosætte sig. Her har vi skole, børnehave, gode indkøbsmuligheder, gode aktivitetstilbud og ja, en
særlig smuk natur med skov, strand og vand. Kommer møllerne så er det i hvert fald slut med det, så er
det falsk varebetegnelse. Hvad med turisterne, sommerhusene der er fyldt op med folk fra det ganske
danske land og fra vores nabolande. De bidrager med rigtigt mange penge i den kommunale kasse – det
bliver de ikke ved med – og hvor skal pengene så komme fra????????????????
Det drejer sig om ussel mammon for de få og kæmpe tab for de mange. De politikere, der udfritter at vi
jo får så mange nye arbejdspladser herude i Als og at det jo næsten er som da man fandt olie i nordsøen,
til jer vil jeg gerne sige. Fair nok med holdninger, men se så at vise noget dokumentation på det. Mit bud
er, at hvis disse monstermøller bliver til virkelighed, så bliver vi kun fattigere herude. Huspriserne falder,
ingen vil købe sommerhus herude, dem der har, vil givet vis forsøge at sælge, ingen vil forbedre for det
vil alt andet lige også blive svært at få banken med på ideerne. Alt peger med pilen nedad. Det koster
arbejdspladser dette her.
Jeg er helt ind i sjælen dyb modstander af at disse kæmpemøller skal sættes op i Als Enge. For mig er
folkesundhed, natur og dyreliv noget meget dyrebart, som vi alle har et kæmpe ansvar for og alle skal
bidrage til at værne om. Kæmpe vindmøller hører kun til et sted og det er langt væk ude på havet. Håber
man i Mariager Fjord Kommune tænker mennesker og trivsel frem for alt i denne sag.
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