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Kære politikere
Jeg håber og tror på, at fornuften sejrer i denne kedelige sag om evt. opsætning af vindmøller ved Kostervig. Og at I stemmer
forslaget ned.
Der er så få der får glæde af det.
En masse mennesker i området bliver dybt berørt, både økonomisk og helbredsmæssigt. Rigtig mange mennesker har valgt
at lægge deres pensionsopsparing i deres ejendom, som i forvejen er faldet i værdi pga. krisen. De vil, for en stor dels
vedkommende blive teknisk insolvente. Jeg kan med bange anelser se kreditforeningerne banke på døren, for at få et
ekstraordinært afdrag på huset, nu da værdien ikke er tilstede længere, dette har de ret til iflg. kreditaftaleloven.......Faldende
ejendomsværdier og grundskyld, er lig med faldende ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det kan i da ikke være blinde for ?
Mon ikke de fleste vil kunne argumentere for, at den off. ejendomsværdi og grundskyld efterfølgende skal nedsættes!
Vil I virkelig lægge navn til, at folk der bor tættest på møllerne, kan risikere at skulle flygte fra hus og hjem pga. larm, støj og
skyggekast. Det kan vi jo konstatere er sket i andre fortilfælde. Kan det virkelig være sandt, at I aktivt er ved at afvikle et helt
landområde. Jeg mener at vi arbejder på at få flere folk til at bosætte sig på landet?? Det er i direkte i strid med den
igangværende landdistriktsudvikling som nu kan ende med at blive landdistriktsafvikling.
Så længe at der er den mindste tvivl om, det er sundhedsskadeligt at bo tæt ved så store vindmøller, skal tvivlen så ikke
komme naboerne til gode?? Så kære politikere, stem venligst nej til dette projekt, og vær med til at sikre fremtiden for os der
bor her, turisme og den skønne natur.
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