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Høj

Indsigelse vedr. Opstilling af kæmpe vindmøller ved øster hassing kær.
Jeg vil gerne vide, hvordan politikerne vil beskytte os borgere, i tilfælde af, at
vindmøllerne kommer op og vi kommer til at blive generet af disse kæmper? Jeg er
klar over, at vi kan søge taksationsmyndigheden for værditab, hvilket vi skal gøre nu,
inden noget er vedtaget og så skal vi ovenikøbet betale 4000 kr i gebyr her og nu.
Taksationsmyndigheden tager så udgangspunkt i vvm redegørelsen og den beregnede
støj samt visualiserings billeder, hvilket jo nærmest er at vinke farvel til en evt
erstatning, hvilket afgørelser i lignende sager også viser.hvordan er jeg så stillet? Jeg
har idag ikke udsigt til de eksisterende møller og er ikke generet af disse. Hvis kæmpe
møllerne kommer op, vil jeg få frit udsyn til alle 6 møller endda fra min have, netop
der, hvor vi opholder os og finder ro, jeg bor 1300 mtr fra nærmeste mølle, hvilket i
følge nogle rapporter også gør, at jeg desværre også kan blive ramt af lavfrekvent
støj, men det tages jo ikke højde for, hvis jeg oplever det, for tingene bliver altid
behandlet udfra beregningerne fra skrivebordet. Hvordan er jeg så stillet som borger?
Jeg risikerer at blive syg af at bo i mit hus, samtidig vil jeg være ude af stand til at
sælge det uden kæmpe tab, hvilket jeg jo selvfølgelig ikke vil være i stand til, så jeg
bliver stavnsbundet til vores hus! Hvor er retfærdigheden i dette? Jeg ved godt
rådmanden udtaler han holder sig til gældende lovgivning, dette kan vi ikke være
uenige i, men hvor bliver vi mennesker tilgodeset i denne lovgivning? Jeg vil gerne
opfordre politikerne til at tage en udflugt ud og høre på kæmpe vindmøller, snakke
med naboer, undersøge hvad det betyder at have disse Møller i baghaven. Jeg har
været på tur og synes bestemt ikke om det jeg hører, og ja jeg er måske lidt mere
modtagelig overfor lyde, da jeg på 12 måned går sygemeldt med stress, hvilket jo
selvfølgelig også bekymre mig, i og med disse møller kan give stress symptomer.
Kom nu Aalborg kommune, lad os vise, sammen med enkelte andre kommuner som er
gået i forvejen, at det er vores kommunes borgere vi bekymrer os om, og at det ikke
er posen af tilskuds penge der betyder noget.
Vindindustrien er i begyndende modvind, følg blot med i medierne som har flere og
flere indlæg om det, senest i nordjyske søndag den 4/10 om vindmølleparken i
Døstrup, hvor der jo rent faktisk er målt grænseværdier for støj over det tilladte, nu
hvor det er målt og ikke beregnet, her har naboerne levet med det i 3 år inden de fik
ret i deres sag. Derudover er der efter tre år påvist slitage ved den ene møller.
Herudover har de været nødsaget til at skrue ned for effekten af to af møllerne.
Lad os nu slå koldt vand i blodet og vente til bland andet rapporten fra kræftens
bekæmpelse er her, og lad os tage forsigtighedsprincippet og sige nej tak til kæmpe
vindmøller ved øster hassing kær.
Indsigelse indsendt af:
Betinna Hedegaard Nielsen
Houvej 329
Øster Hassing

