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Hej
Vi har fået af vide at vi kan sende vores kommentarer vedrørende sagen om møller i Als Enge til denne email adresse.
_______________
Nej tak til kæmpe møller i Als Enge!!!!
Min mand og jer er tilflytter til Als og har boet her 16 år. Vi er flyttet til Als af flere forskellige grunde. Blandt andet den dejlige natur, område og for
at vores søn har fået en tryg opvækst. Vi vil som familie gerne gøre opmærksom på at vi er imod kæmpe møller i Als Enge. Vi er sådan set ikke
imod synet af vindmøller men alt de gener de kommer til at give os i området – her tænkes der på naturen, økonomi og liv!!!!

· Det er kendt, at så store møller udsender lavfrekvent støj, der påvirker mennesker indenfor et stort område. Dertil kommer
skyggevirkninger og synsindtrykket. Og når møllerne er så høje vil de påvirke området lang omring sig. Den fremherskende vind i Danmark er
vest og sydvestvind og almindelig støj samt lavfrekvent støj vil kunne høres og mærkes særlig i Als, Helberskov og sommerhuse, hvis vi får
kæmpe møller i Als. Så hele det område bliver ramt som ligger lige i den retning.

· Møllerne vil også have en negativ indflydelse på turismen i området. Fra Als mod Als Odde ligger mange hundrede sommerhuse, der
lejes ud. Er vi sikker på at turisterne stadig vil leje – nej vel ?

· Kæmpemøllerne vil desuden få en negativ indflydelse på huspriserne i Als, Helberskov og Buddum og i det store sommerhusområde.
Kommunen komme til at miste en stor indtjening ved at turisterne måske bliver væk – folk flytter fra området og der måske ikke kommer
nye til. Desuden vil huspriserne falde i værdi.
Der hvor møllerne er planlagt til at blive sat op er mellem 2 fredede områder hvor der er masser af dyreliv

· Knortegås (den er jo fredet ??? Hvordan kan man overhovedet lukke øjnene for dette og sætte møllerne op)
· Flagermus – de bor også i det område hvor møllerne skal stå. De er jo fredet.
· Og hvad med de forskellige rovfugle der er i området fx rød glente og havørn
Vi er ikke interesseret i at møllerne skal sætte op på landjorden da det har så mange gener for området.
Kæmpe vindmøller hører til på havet. Det er fremtiden, og der er masser af plads . Vores dejlige og attraktive natur vil ikke være den
samme som før hvis de bliver sat op i Als Enge. Vi er bekymrede for vores lille landsbys udvikling og fremtid med Kæmpevindmøller
som nærmeste nabo!
Med venlig hilsen
Jacob, Morten & Dorthe Rønnow
Teglvænget 82,Als, 9560 Hadsund
Tlf 61675573

