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Hej,
Vi er en lille nystartet familie der i december 2016 købte landejendommen Munkevej 12 til overtagelse den 01-10-2017. På det tidspunkt, var
vi helt uvidende om ”Jeres” mølleprojekt og vi må indrømme at vi er meget forarget.
Vi er ikke kun forarget på vores egne veje, men på hele Thyholms befolknings vegne. Vi synes at det er yderst kritisable, at man overhovedet
har det i tankerne. At sætte fire kæmpe vindmøller op, som vil berøre så mange husstande indenfor 1000 meter med både støj- og skygge
gener, kan umuligt være gennemtænkt og nødvendigt!
At vælge at placere møllerne på Thyholms anden højeste punkt, forstår vi absolut ikke. Møllerne vil blive så markant på denne placering, at
alle inden for 20km radius ville kunne se dem og det pynter ikke ligefrem i landskabet.
Vi forstår ikke, at kommunen og politikerne vil tilgodese de kommende mølleejere, samt den smule ”grøn energi” der vil blive produceret,
velvidende om hvilke konsekvenser det vil få, for de omkringværende ejendomme og i det hele taget for Thyholms landskabelige værdier.
Priserne for de nærliggende ejendomme, vil blive markant forringet og vil have store konsekvenser for os der bor tæt på møllerne.
Ejendommene vil tilnærmes vis blive usælgelige og os der så ”uheldig” at bo eller have købt ejendomme i området, vil blive stavnsbundet
pga. Jeres projekt. Den erstatning, hvis man overhovedet får tilkendt dette, stemmer ikke overens med de gener og tab vi vil få.
Naturen og det åbne og kuperet landskab, er en af de vigtigste ting Thyholm har at byde på. Vi synes absolut det er kommunens og de lokale
politikers ansvar at værne og disse ting, i stedet for at afvikle vores lokalsamfund med gener som bestemt ikke vil gavne naturen samt nye og
gamle Thyholmere.
Der MÅ da være et andet alternativ!
Vil I venligst bekræfte modtagelse af denne mail?
På forhånd mange tak.

Venlig hilsen
Dannie P. Hvass, Malene D. Vangsgaard og Mia D. V. Hvass

