Indsigelse imod vindmøller ny placering.
Ny placering af vindmøller samt ny højde, er skadeligt for Gandrup by fremtid.
Vindmøllernes ny placering, er for tæt på Gandrup by, og huspris/værdi vil falde. Området vil ganske enkelt
ikke være attraktivt længere.
Det vil medføre en væsentligt økonomisk forringelse af byens huse & omegn.
Der er i forvejen blevet bestemt, at placere fælles genbrugsplads i ”det gamle Hals kommune. ” Og nu
vindmøller tilmed.
Jeg forstår ikke, at der kan overvejes vindmøller så nær, til tæt bebygget byzone, på ca. 720 husstande.
Indsigelse imod vindmøllers højde.
I henhold til fremviste billeder til dato, vil vindmøllerne kunne ses over alt fra byen.
Gandrup by ligger på et fladt område. Vindmøller i ny højde, samt tæt beliggenhed, vil dominere &
ødelægge by & omegn.
Området vil ganske enkelt ikke længere være attraktivt som by! Hvem vil bo i by, så tæt på vindmøller?
Indsigelse imod vindmøllers beliggenhed ved Teglværks søerne samt kirkegård.
Der er for få år tilbage, brugt mange penge på et grønt område, Teglværks søerne.
Nu fremgår det, at vingefang fra vindmølle, vil gå ind over den ene af teglværks søerne!
Det giver igen mening, at bruge så mange penge på et grønt område, for dernæst at ødelægge ”fred &
natur” med en vindmølle, klods op af området?
Teglværks søerne skulle fremme Gandrup by med grønt område, hvilket det ikke vil komme til, hvis ny
vindmøller placeres.
Tilmed uetisk, at placere vindmøllerne så tæt på Øster Hassing Kirke.
Indsigelse imod støj, helbred & miljø.
Jeg forstår, at mange undersøgelser vedr. helbred og støj, blandt andet er beregnet ud fra fiktive
beregninger/vurderinger og ikke reelle tal og undersøgelser.
Jeg mener kommunen ”leger med” en helt by`s helbred, i henhold til meget tæt placering af
vinmøllepark.
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