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Kære Peter Serup / Aalborg byråd
Venligst modtag denne indsigelse, som jeg skal beklage først kommer nu. Jeg må
indrømme, at jeg, som ellers aktiv boger i kommunen, ikke har været vågen nok
i forhold til de eftervirkninger, som jeg og min familie har i udsigt, hvis Aalborg
Kommunes plan for disse 150 meter høje gigant møller i Øster Hassing kær
realiseres.

Selv om min indsigelse kommer før fristens udløb, burde jeg have været meget
tidligere på barrikaderne. Dette fordi, at denne plan vil have kæmpe
konsekvenser for min families og min forudsætning for at blive boende her. Efter
et langt sygdomsforløb, som desværre har vist sig at få kroniske følger, flyttede
vi til Gandrup for at komme væk fra Aalborgs larm og støj både dag og nat.
Jeg har læst VVM rapporten, som er udarbejdet, men må konstatere, at den ikke
er brugbar, set fra mit eller beboernes perspektiv, da den kun er lavet ud fra
teoretiske beregninger og ikke nogen som helst form for faktuel data fra fx
lignende møller.
Danmarks målsætning om at være forgangsland for grøn energi kan jeg sagtens
forholde mig til, men når det er på bekostning af landets og kommunens borgers
helbred og velbefindende (i egen bolig) begynder jeg at frygte for de
lobbyistkræfter, der er i spil midt i den politiske arena, hvor opnåelsen af mål er
vigtigere end måden de opnås på.
Der er meget evidens, der peger på, at gigant møller, som dem, der ønskes
opsat her, har ganske alvorlige helbredsproblemer til følge. Kræftens
Bekæmpelse har en undersøgelse igangværende som ventes færdig ultimo 2015.
Jeg synes, at man som minimum bør afvente resultatet heraf og lade tvivlen
komme borgerens velbefindende til gode.
For mig at se, ville det være særdeles ønskværdigt, hvis Aalborg Kommune ville
beskytte os (desperate) borgere, som man ved fra naboer til lignende møller, står
over for betydelige personlige konsekvenser.
Med venlige hilsner
Iben J. Bostrup
Vestervang 14
9362 Gandrup

