Hej Mads
Jeg skriver angående vindmøllerne på Thyholm og for at gøre opmærksom på at specielt mølle nr. 4 mod
Søndbjerg kommer meget tæt på Havrelandsvej 6, hvor jeg bor.
Mølle nr. 4 kommer 578 m fra vores hus og vil virke meget dominerende, da den er meget tæt på, og vi har
ikke mulighed for at lave beplantning mellem os og møllerne. Vores hus ligger helt ud til Havrelandsvej med
fri udsigt ud til møllerne. (side 9 stk. 2.1)
Servicevejen vil endvidere blive etableret 25 til 30 m fra vores hoveddør. Lige oven vores dør har vi
stuevindue, hvor vi sidder og slapper af om aftnen. Du er velkommen til at komme og se på generne fra
hvor jeg bor. Du kan også kigge lidt på det materiale, der er lavet i LOKALPLAN NR 334 (side 8-9 stk. 2.3)

Jeg synes, der bør overvejes, om det har sin berettigelse med 4 møller på Thyholm. Da det tidligere har
været for meget med 3 på den placering, synes jeg, at der bør kigges på, om der er steder, hvor der kan
være møller uden, at de kommer til at være så dominerende for den enkelte nabo.
Jeg er ellers fortaler for vindmøller, men jeg er også fortaler for, at man tager hensyn til de mennesker, der
bor der hvor møllerne skal stilles op. Vi skal trods alt have dem som nabo i mange år. Så vil du ikke tænke
lidt på det og evt. komme og kigge på det herfra hvor jeg bor .
Jeg kunne godt tænke mig, om du vil overveje, om det er ret og rimelig over for os naboer, der kommer til
at leve dør om dør med dem.
I vores tilfælde kommer vi til at ligge inden for lyd grænsen, og derfor vil vi få nogle begrænsninger, for
hvad vi fremover må bruge vores ejendom til. Jeg fik nyt arbejde for 3 måneder siden ved Vølund
varmeteknik i Videbæk. Jeg har aftalt med dem at bruge min lade som lagerplads og vareindlevering, så jeg
kan kører ud hjemmefra. Hvis det ikke var muligt, så kunne jobbet ikke komme på tale. Så alt i alt synes jeg,
at vi betaler en høj pris for denne projekt og en evt. ændring af brug af laden kan måske ikke komme på
tale.
Så tænk over det. Du er jo også valgt for at varetage mine interesser.
Hilsen Mogens Christensen
Havrelandsvej 6
Med håb om forståelse
Jeg kontaktes gerne på TLF 22182279

