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Emne: Vindmøller i Als Enge nej tak

Jeg er en meget bekymret borger der på ingen måder ser fornuften i vindmølleparken i Als Enge, jeg har bopæl i Hadsund og ny købt sommerhus i
Helberskov, Skovbrynet 12, 9560.
De vindmøller i vil opstille vil ødelægge hele området i Als, Helberskov og omegn, turister vil forsvinde stille og roligt pga. af lavfrekvent støj, et ødelagt
naturområde og skygge fra solen. Jeg er på ingen måde imod grøn energi, men går ind for det skal gøres ordentligt og ikke med overilet løsninger der vil
koste flere 100 millioner kroner for få private folk, arbejdspladser, få turister til og flygte og lukket et helt lokal samfund ned.
Jeg forstår ikke politikerne når der bliver sagt at hav vindmøller er for dyrer pt. For med en pris nedsættelse på bare 10% pr sommerhus til 1 millione af
2200 sommerhuset giver det 220 millioner og hvis vi dividere dem ud på 8 vindmøller giver det Ca 27500000 til hver vindmølle ekstra og bygge for. Jeg
har søgt svar ved politikerne om hvad pris forskellen er på land og hav vindmøller uden svar.
Jeg syntes desuden at det er dobbelt moralsk at nævne at vi i Mariagerfjord har den smukkeste natur i Danmark, for så samtidig og ødelægge denne
smukke natur og lukke vores samfund ned, dette kunne jeg godt tænke mig at få svar på.
Jeg forstår desuden heller ikke hvorfor man ikke tænker rationelt og placerer disse vindmøller i de støjområder vi har i forvejen fx langs motorvejen eller
på havet, i stedet for i vores smukke natur der sørger for at der kommer tilflyttere og turister trives.
Jeg vil til slut sige, at jeg er meget skuffet over vores politikere der søger anerkendelse igennem umoralske og overilede beslutninger for at få deres navne
frem.
Mvh
Jesper Hørstrup Thygesen
- en meget vred og utilfreds borger i en kommune hvor det kun gælder om at sætte et aftyk som byrådsmedlem og ikke varetage sin opgave om at være
til gavn for de borgere der bor i den.

