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Et stort nej til vindmøller og solceller i Als Enge
Det bekymre mig, at debatten ikke kigger på “den anden side af mønten”. For
mig giver det et forkert regnestykke, når jeg ikke kender alle detaljer
På kommunens informationsmøde spurgte jeg om, MKF kunne fortælle om
vindmøllens liv, fra “vugge til død”. Fik desværre ikke svar.
Det forurolige mig, at man måske kun ser på udbyttet og ikke på alt hvad det, der
kræves inden vindmøllerne står færdige.
Gad vide om det regnstykke til sidst vil gå i minus eller plus.!!!!

Hvornår og hvordan kigges der på de negative perspektiver
omkring vindmøllerne?
Hvis vindmøllerne først er kommer op, er det for sent.
xxxxx

En af de ting, jeg især er meget urolig for, er den støj / lyd vindmøllerne
udsender og de helbredsgener det på sigt vil give.
Vi hører og læser meget fra naboer til vindmøller fra hele verden, at mange oplever
problemer med søvnen pga støjen / lyden, der især om natten høres mere
koncentreret. Og støjen vil være der hele døgnet året rundt.
“Det er ikke farligt at sove dårligt i kortere perioder, men hvis man flere måneder i
træk, sover dårligt eller får for lidt søvn, kan det få alvorlige konsekvenser for
helbredet;
Søvnmangel på sigt svækker immunforsvaret, således at man bliver mere
modtagelig overfor infektioner, ligesom man øger risikoen for at blive overvægtig,
få stress, forhøjet blodtryk, Type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.
I rapporten “søvn og sundhed” fra vidensråd.dk, findes mange henvisninger til
forskning og litteratur, som underbygger ovenstående påstande.

Hvordan vil MKF sørge for at beboerne omkring Als Enge kan
bibeholde deres livskvalitet og undgå helbredsproblemer, hvis der
sættes 8-10 høje vindturbiner op?
xxxxxx

Vinden i hele vores område kommer mest fra vest: dette betyder at støjen fra
vindmøllerne driver ind over hele vores område. Og da støj, sagtens kan løbe
3 km, vil alle fastboende og sommerhuse blive berørt i op til 80% af tiden,
hver dag, hele året.
Kommer vindmøllerne, vil deres lyde / støj blive et stærkt forstyrrende
element og lyskast fra vingerne og lysene på vindmøllerne vil med deres glimt
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sende forvirring og forstyrrelse, så vores hjerne trættes og derved kan give
helbredsgener.
Roen, udsynet hvor blikket kan vandre langt og mørket omkring os, er en af de
grunde til jeg valgte at bosætte mig i Helberskov. Det er efterhånden svært at finde
et sted hvor der er højt til himlen og stjernerne ses så tydeligt som her.
Ved det også er nogle af disse værdier mange af vores sommerhusgæster nyder.

Hvordan vil MFK sørge for at disse værdier kan holdes i hævd hvis
vindmøllerne skulle komme op?
xxxxxx

Hvordan vil kommunen sørge for at vindmøllerne overholder
støjgrænsen og de tilladte skyggekast ?
Hvilke muligheder har kommunen for at håndhæve disse regler?
xxxxxx

Hvad vil det komme til at betyde, hvis vindmøllerne skal etableres:
- vil der kommer meget tung trafik, som vil belaste / ødelægge
kommunens vejnet?
- kan vores huse klare de mange rystelser mm. ?
- hvor længe vil opførelsen tage?

Hvordan får MFK råd til at reparerer/ omlægge disse veje ?
Hvem skal betale, hvis husene slår revner mm?
Hvordan vil MFK forholde sig til de gener det måtte påfører
mennesker, dyr og natur?
xxxxxx

Hvordan er indtagelsen af den meget natur omkring vindmøllerne, forenelig
med MFK’s 5-årsplan om en mere mangfoldig natur og styrkelsen af
biodiversiteten?

Hvilken planer har MFK for at passe på vores mange fugle, dyr,
skov og planter, i dette tilfælde, især omkring Als Enge?

Så stadig et stort nej til vindmøller, solceller mm.
Vindturbiner / vindmøller hører til på vandet
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