
Melle-naboer
fiktaletid
Politikere i Randers Byrid inviterede
vindmolle-naboer til at berette om deres
erfaringer. De fik noget at tenke over.
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Naboer til vindmoller ved Ilshoi
og Overgaard fortalte forleden
politikerne i Randers Byrid om
deres erfaringer med atvere tet
pi de store moller. Byridet er i
gang med at revidere vindmolle-
planen og lytter i den forbindelse
til mange aktorer, der pi den ene
eller anden mflde har tilknyuiing
til vindmoller. Modetvar num-
mer to i rekken af temamoder
om vindmslleplanen, som alle
51 politikere var inviteret til.

Henrik Laursen og hans fami-
lie bortaetpi Ilshoi-molleme og
oplever gener fra stoj og lYs hver
dag.

>Det eneste, vi kan gore, er at
flytte herfras siger han. Han del-
tog i modet med politikerne for
at forsoge at forhindre, at andre
kommer i samme situation.

Frank Norgaard (DF), der er
formand for udvalget for milio
ogteknill mener, atderbor ske et

stop for opsetning afflere vind-
mgller i Randers Kommune, iser
afhensrm til naboerne.

oDet bliver mAske sv€rt at
skaffe flertal for, men sA mi vi
fi nde et kompromis," siger han.

Kompromiset kan miske va-
re, at man satser pi nye effektive
msller, der ikke er sA store, mener
FrankNorgaard.

>Det var et vigtigt mode, og
naboernes beretninger gjorde
indtryk. Det var saglige og meget
personlige fr emlaeggelser af deres
oplevelser af konsekvenserne af
stot og skyggekast for deres liv og
ejendom," siger Torben Hansen
(S) efter msdet med naboerne.

"Det har veret nogle gode
temamoder for byr6det, og So-
cialdemokratiet skal nui detPo-
litiske verksted omkring udkas-
tet til den kommende vindmsF
leplan. Vi skal sikre b&deborger-
ne, naturen, den gronne udvik-
ling og energiproduktionen. Alt
dette i respektfor lokale forholds
siger Torben Hansen.
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Mol ler giver soun problemer
ioBspolerer udelivet
Vindmolle-naboer hiber p6, at politikerne vil spare andre for at
gennemgi det samme, som naboerne selv oplever hver eneste dag.
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RA|TIDERS: En vandrefalk
skriger, da vi gir gennem ha-
ven hos Henrik Laursen pi
Udbyhojvej ner TVede for at
komme ned mod de syv store
vindmollerpi marken neden-
forgrunden.

Et ridyr springer af sted
mellem rapsplanterne, og en
fasankok striler farverigt i le-
hegnet ved familien Laursens
lille frugtplantage. Naturen er
helttet p6, grontsagshaven er
forsvarligt hegnet inde for at
holde ridyrenevek.

Men stilheden ervekpi ejen-
dommerl derliggertilbagetruk-
ketfravejen omgivetafmarker.

Over det hele lyder en
brummen der blander sig
med blesten denne regn-

videtirsdag.

En stot skuffelse

"Og den er der hele tiden. Vi
er ogsi generet af lysglimt fta
vingerne i det meste afhuset,<
sigerHenrikLaursen.

For mollerne blev sat op for
et irs tid siden, var Hanne og
Henrik Laursen ikke serligt
bekymrede. De stolede pa
vindmollefirmaet og kom-
munens forsikringer om mi-
nimale gener. Men virkelighe-
den er, atde store mollerfidder
meget i familiens liv.

Hele tiden. Dognet rundt.
'Vi er meget skuffede,u siger

HenrikLaursen.
Samme folelse har Mette

og Harry Frokjer, der ogsi er
generet aflyden fra de store
moller.

Slut med ibne vinduer
"Mollerne har spoleret ude-
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VINDMOLLEPLAN REVIDERES

I Randers Kommune er igang med at revidere den-
vindmolleplan, der udstikker rammerne for, hvor og hvor store
vindmoller, der kan sattes op rundt om i kommunen.

I Byridet har forelobig holdt to temamader med
forskellige organisationer og f irmaer med tilknytning til
vindmollebranchen, samt med naboer til vindmoller.

I Senere p6 Sret vil et forslag til vindm@lleplan blive sendt i
offentlig horing.

I Forslaget og de indkomne bemerkninger vil blive
behandlet i de politiske udvalg og til sidst byridet, der endeligt
godkender en ny vindmolleplan.

dognet rundt, i hojere eller
lavere grad. Det afhenger af
hvordan vindenbleser.

Vindmolle-naboerne er
glade for, at de har fiet mulig-
hed for at fortelle politiker-
ne, hvordan mollerne pivir-
ker deres liv.

"Dethjelper jo ikke os, men
miske kan det vere med til at
forhindre, atandre kommer i
samme situation,< siger Met-
te Frokjrer med henvisning til,
at revisionen afvindmollepla-
nen miskeviltage mere hen-
syn til naboer til kommende
moller.

>Vores eneste losning er at
flytte herfra. Men hvis vi ikke
kan selge, hvad si?u

,4,gteparret Frokjer flyt-
tede ligesom mange andre
pi landet for at fi fred og ro.
Det er spoleret nu, og Mette
Frokjer er bekymret over ud-
sigten til ikke atkunne flytte,

hvis de onsker det.

Demokratiet er en dod sild
Harry Frokjer giver ikke me-
get for demokratiet, efter at
han erblevetnabo tilde store
vindmoller. De er blevet truk-
ket ned over hovedet pi ham,
folerhan.

For Harry Frokjer ville det
give mere mening at sette
moller op ved den jyske vest-
lcyst, hvor der er meget krafti-
gere vind. At s€tte store mol-
ler op i Randers Kommune er
ressourcespild, mener Harry
Frokjer.

I det hele taget har Harry
Frokjer svert ved at forsti
meningenmeddethele.

>Vi kan ild<e engangbruge
den strom, mollerne produce-
rer her i Danmark og mi nog-
le gange betale for at ekspor-
tere dens

livet for os alle, der bor i ner-
heden. Selv nir der er vind-
stille, larmer mollerne. For
det kan godt blese hojere
oppe. Det er slut med at sove

med Abne vinduer,< siger Met-
te Frokier.

Sovnproblemer er en afge-
nerne ved at have fflet mol-
leme tetp6, for larmen er der
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