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Kæmpevindmøller tæt på 4 store boligområder i Gandrup
Det er en SKANDALE at lægge kæmpevindmøller på 150 m i højden tæt på Gandrup by med 4
større boligområder. Og derudover alle boligområder, der ligger indenfor en radius af 4,5 km. Det er
ganske uhørt!!!!
Beboerne føler meget stor grad af magtesløshed - vor lid og håb lægger vi nu i hænderne på
Aalborg kommune.
I ovennævnte boligområder ligger rækker af parcelhuse lige ud til vindmøllerne kun med en afstand
af godt 1 km!!
Vi frygter, at vi fra vore vinduer skal se på et skue af kæmpemøller der drejer rundt og rundt og
rundt. Og en evig summen fra de kæmpe store vindmøller. Der er forlydende om, at det er
invaliderende!!!!!!!!!!!!
I huse indenfor 2 km i afstand til en kæmpevindmølle, kan opleves gener.
Med en kort afstand til vindmøllerne på 1,1 km til nærmeste boligområde, er det en KATASTROFE
for ovennævnte boligområder og vi ejere.
Ingen har lyst til at købe et hus tæt på en vindmøllepark med KÆMPEVINDMØLLER. Hvordan vil det
gå med låntagning???? Bankerne og kreditforeningerne lukker for kassen. Byen affolkes og dør.
Det vi ejere har bygget op gennem 42 år er med et vink forsvundet hvis KÆMPEVINDMØLLERNE
etableres.
Vi håber vi kan have tillid til byrådsmedlemmerne at de vil tage lokalplantillægget om
KÆMPEVINDMØLLER ved Øster Hassing Kær, af bordet.
Vi ved at Hasseris Enge har været i spil som vindmøllepark. Dette område blev fjernet fra ideen.
Vi har opfattelsen af, at Gandrup og opland må kæmpe for blot at blive lidt hørt.
Men tro os, vi er glade for at bo tæt på det åbne land og tæt på vores dejlige kreative område
"teglværkssøerne", som har kostet mange EU-penge at få etableret. Teglværkssøerne forbliver ikke
mere et dejligt rekreativt område, hvis KÆMPEVINDMØLLERNE bliver etableret. Så taber vi også
dette.
Gandrup skole er også i spil i høj grad - der går 340 elever - fra vindmøllerne er der 1,5 km til
skolen!!!!
GARANTI fra politisk side:
Kan Aalborg kommune og vindmøllefirmaet garantere, at der ikke vil forekomme støj. Ikke ud fra
det beregnede støj, men det faktisk forekommende????
Det VIL vi have svar på.
De tekniske beregninger kan vi som borger ikke bruge til noget.
Vi vil have garanti for, den støj der kommer fra KÆMPEVINDMØLLERNE ikke kan høres.
I er bekendt med at der ikke er overensstemmelse med tekniske støjberegninger og det faktiske
støjniveau.
Vi vil ikke have de KÆMPEVINDMØLLER ved Gandrup.
Hold jer borte!!! - siger vi til vindmøllefirmaet.
Hold jer fra vores område!!!
De mange høringssvar fra borgerne påpeger jo netop, at natur og borger vil opleve store gener ved
naboskabet til de store Møller.
Borgernes frygt og kommentarer kan ikke være uden betydning!!!!
Vindmøllefirmaet lokker med et beløb - det er vi slet ikke interesseret i!!!
Vi er absolut ikke modstander af vedvarende energi - hvad med solenergi - det er da ikke til gene
for nogen!!!
Stadig i håb om skrotning af lokalplantillægget vedr kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær og
byrådets omtanke og velvilje
Gandrup, den 4. Oktober 2015
Kirsten og John Larsen
Østervang 1
9362 Gandrup
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