INDSIGELSE VEDR. KÆMPEVINDMØLLERNE VED Ø.HASSING KÆR
Kære Byråd
Vi er en familie på 4 (Claus 43 og Ninna 35, Freja 7 og Bastian 4), der bor Hedegårdsvej 8 i
Ø.Hassing, dvs. ca. 850 m fra de nye vindmøller, som der er planer om at opføre.
Claus og jeg (Ninna), købt ejendommen i 2006, da vi havde et stort ønske om at komme på landet
og få fred og ro, og samtidig nyde naturen og livet i det fri, som de natur- og ude-mennesker vi nu
engang er.
Samtidig, så har jeg en del psykiske lidelser, som gør at jeg ikke kan tage et arbejde, eller kan holde
til at være sammen med andre mennesker og alle omgivelsernes påvirkning, ret længe af gangen,
når jeg er ude.
Jeg er meget afhængig af den ro og fred vi har her hjemme, for at jeg kan få en hverdag til at
fungere.
Vi frygter at den ro, vil blive ødelag af de kæmpe vindmøller, som der er planer om at opføre, lige
ved siden af vores ejendom, og at det medfører forringet livskvalitet og dårligere helbred for os alle.
Vi har haft besøg af Wind Estate, som kom med en masse teoretiske målinger og et tilbud om en
masse penge, for et frivilligt forlig, men intet som vi kunne bruge til noget, i forhold til, hvordan vi
frygter at fremtiden kommer til at se ud for os.
Vi kan ikke bruge alle de teoretiske målinger til noget, og mangler faktiske målinger, og en lov som
sikrer os, som nabo til kæmpe vindmøller, hvis teorien ikke skulle gå hen og holde, som vi desværre
har hørt andre steder fra, hvor kæmpe vindmøllerne allerede er sat op, at den i mange tilfælde ikke
gør.
Vi har takket nej til de penge vi blev tilbudt af Wind Estate, selvom vi sagtens kunne bruge dem!!
Vi sidder hårdt i det økonomisk, og har lagt hele vores ”formue” og fremtid i vores ejendom, så
skulle det ende ud med at vi ikke kan bo her pga. dårligt helbred og støjgener, fra kæmpe
vindmøllerne, og ikke har en jordisk chance for at sælge, som en af vores naboer ikke kan, efter
nyheden om vindmøllerne er kommet frem, så tør jeg slet ikke tænke på hvordan vores fremtid
kommer til at se ud.
De tilbudte penge ville lande i et meget dybt hul i forhold til vores fremtid, og ville aldrig kunne
godtgøres i forhold til det, og vi ville være endnu ringere stillet, mht. at kunne klage, end vi er nu,
hvor vi har takket nej.
Ikke nok med at vi frygter for Vores helbred, livskvallitet og Vores Økonomiske grundlag, hvis vi
skulle være så uheldige, at blive nabo til kæmpe vindmøllerne, men også for de dyr, som vi selv har,
og som lever vildt omkring os.
En bonus, for os, ved at bo på landet er, at vi har plads til dyr. Vi har heste, som er en meget stor del
af vores hverdag.
Vores datter skal til at udredes , da vi frygter at hun har arvet nogen af mine psykiske lidelser.
Hun har ekstra meget brug for ro til at koble af og stresse af, efter en hård og MEGET lang dag i
skolen, og det gør hun bedst sammen med hendes elskede pony, og helst flere timer hver
eftermiddag.
Heste er sarte overfor stress, og hvis deres helbreds tilstand bliver dårlig, så får det også mange
konsekvenser for os (både følelsesmæssigt og økonomisk).
Og endnu en bonus, og en af grundene til at vi er flyttet på landet er, alt det vilde dyreliv og den
skønne natur.
Vi elsker synet af råvildet, der græsser på vores eng, alle de forskellige fugle vi har i haven og
hyggen ved alle flagermusene, der sværmer rundt over hovedet på os, mens vi har bålhygge i haven,

de varme og STILLE sommeraftener.
Vi bruger meget tid i naturen, og elsker gå- og løbe- turene og overnatningerne i shelltersne, ved
teglværkssøerne, ligesom rigtig mange andre.
Alt dette vil vi være meget kede af at få ødelagt pga. støj og knap så kønt et syn fra kæmpe
vindmøllerne.
Indtil I ved med sikkerhed, at vindmøllerne ikke kommer til at genere os eller vores samfund, og at
vi er 100% sikret, med lov, mod gener, når møllerne er opsat, så håber jeg at i vil lytte og sætte
bremsen i, før i beslutter jer.
Vi ønsker IKKE kæmpevindmøllerne som nabo, hverken for os selv, den skønne natur med dets rige
dyreliv og vores hyggelige og velfungerende samfund.
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