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Møllemodstanderne må
holde op med at køre bil
Kommunalpolitiker
Leif Nielsen (S) har
ikke taget stilling
til de høje vindmøller. I ventetiden gør
han opmærksom på
nogle interessante
paradokser, når det
gælder støjniveauet.
STEVNS: Hvor meget støj bør
vi tåle i en moderne civilisation? Spørgsmålet trænger
sig på i den verserende debat
om høje vindmøller, og det
optager
kommunalbestyrelsesmedlem Leif Nielsen
(S), der har foretaget nogle
interessante
sammenligninger mellem støjkilder i
vores hverdag.
Han understreger, at han
endnu ikke har taget stilling til, om de høje vindmøller bør stilles op på Stevns,
og han tilføjer, at svaret for
hans vedkommende vil bero
på en nøje gennemlæsning
af de indsigelser, der kommer ind i høringsfasen. Læserbreve af mere eller mindre seriøs karakter vil have
noget mindre indﬂydelse
på hans vurdering, skriver
han.
- Alle borgere, der lever i
et så udviklet samfund som
vores, må have ansvar for
den påvirkning, som både
den enkelte og fællesskabet
har på omgivelserne. Det
gælder f.eks. ansvaret for

opstilling af vindmøller, der
jo grundlæggende har den
egenskab, at de skaber elektricitet til at dække vores
nærmest grænseløse behov
og med en positiv virkning
på CO2-regnskabet, noterer
Leif Nielsen.
Spørgsmålet er på den
baggrund, hvor store gener
den enkelte må tåle for at
bidrage til fællesskabet behov for energi. Leif Nielsen
repeterer
lovgivningens
grænseværdier for støjgener fra vindmøller:
I det mest støjbelastede
punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter
fra beboelse i det åbne land
er grænsen på 44 dB ved en
vindhastighed på otte meter
i sekundet. Er vindhastigheden på seks meter i sekundet, er grænseværdien
på 42 dB.
I det mest støjbelastede
punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse (samlede bebyggelser) er grænseværdierne lavere, nemlig
39 dB ved en vindhastighed
på otte meter i sekundet og
37 dB ved en vindhastighed
på seks meter i sekundet.
Indendørs er grænseværdien på 20 dB, uanset om
man bor i det åbne land eller
i tæt bebyggelse.

- Jeg vil gerne gøre opmærksom på et helt andet
støjproblem, som samfundet - du og jeg - har skabt, og
som er meget, meget mere
omfattende, og som helt
åbenlyst påfører mennesker nogle gener, der er ﬂere
gange den virkning, som en
vindmølle kan have på sin
naboer, skriver Leif Nielsen.
Han peger her på støjen
fra vejtraﬁk som den vigtigste støjkilde i Danmark.
- Miljøstyrelsen vurderer, at vejstøj belaster over
700.000 danske boliger med
mere end den vejledende

grænseværdi for nye boliger - grænsen går ved 55
dB. Heraf er 150.000 boliger
stærkt belastet med et støjniveau på over 65 dB, noterer han.
Han konkluderer på den
baggrund følgende:
- Når grænsen for nye boliger ved f.eks. en motorvej
er 55 dB, og 150.000 boliger i Danmark har over 65
dB, må modstanderne af
de grænser, der er sat for
vindmøller på mellem 37 og
44 dB, nødvendigvis holde
op med at køre bil på vores
veje.
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FAKTA
Leif Nielsen har samlet
fakta om de støjkilder han
møder i hverdagen:

 Svag raslen af blade på
et træ: 10 dB
 En meget stille stue: 35
dB
 Grænseværdi for vindmøller: 37-44 dB
 Almindelig samtale: 60
dB
 Støjgrænse på arbejdspladser: 85 dB

 Hovedtelefon ved høj
styrke: 110 dB
 Ørets smertegrænse moderne biografer: 120
dB
 Koncert på Køge torv:
130 dB
 Fyrværkeri nytårsaften:
160 dB
 Kanonskud, trommehinden brister: 180 dB

Kilde: Leif Nielsen

Leif Nielsen (S) - sætter tal på
støjgrænserne for vindmøller og vejtrafik. Foto: Elmer
Madsen

Vejstøj er værre
Disse støjgrænser skal,
påpeger Leif Nielsen, ses i
forhold til, hvad vi ellers accepterer.

Stor fest for de allernærmeste
RØDVIG: Når Grethe Christensen fra Skansevej 1 i
Rødvig på lørdag 26. januar
fejrer sin 95 års-fødselsdag,
samler hun kun de nærmeste til en sammenkomst på
Lanterna. Men de bliver nu
ganske mange alligevel, fordi Grethe har en usædvanlig stor familie.
Vi summerer op: Ni børn,
19 børnebørn, 36 oldebørn
og 11 tipoldebørn. Og Grethe kan navn og fødselsår
på dem allesammen, naturligvis!
Hun blev født i Skørpinge i
1918 med efternavnet Buck.
I 1946 blev hun gift med enkemand Ole Christensen,
Kastaniely i Havnelev, og
blev ved den lejlighed mor
til hans fem børn. Sammen
ﬁk parret ﬁ re børn mere, i
alt ni børn, som voksede op
i det fælles hjem.
Efter salget af Kastaniely ﬂyttede Ole og Grethe til
Rødvig, hvor Ole døde. Herefter ﬂyttede Grethe til sin
nuværende bopæl på Skansevej, hvor hun stadig i sin
høje alder passer hus og en
dejlig have.
Men hun har altid haft
plads i sit sind til at gøre

Grethe Christensen har altid haft sin yndlingskrog på sin bopæl i
Rødvig.
Privatfoto

noget for andre. Gennem
en lang årrække var hun
aktiv frivillig i terapien på
Stevnshøj samt i Ældre Sagen, for man skal bruge de
kræfter, som man har fået,
til glæde for alle.
Det har de især nydt godt
af på LOF’s handikapsvømning, hvor hun frem
til lukningen af den gamle
svømmehal sidste sommer
var pionér og »kaffemoster«
- altså hende, der sørger for
at servere varm kaffe på

bassinkanten, når svømmerne kommer op af det kolde vand. Netop her blev hun
hyldet for fem år siden, da
holdet overraskede hende
med taler, ﬂag og lagkage.
- Jeg har været meget glad
for at komme her gennem
alle årene. Jeg var med til
det allerførste møde på rådhuset for at få startet handikapsvømning. Jeg kan
huske, at vi så en ﬁ lm fra
Amerika om nogle personer, der svømmede meget

Grethe Christensen - ildsjæl fra Rødvig - fylder 95 år på lørdag.

dårligt - jeg havde mareridt om natten over, hvordan de dog skulle klare sig.
Men selv om jeg er kommet
her i over 30 år, så har I aldrig fået lært mig rigtigt at
svømme, sagde Grethe ved

den lejlighed.
Selv om hun er gået »på
pension« fra denne gerning, har de garanteret ikke
glemt hende på svømmeholdet. Den friske, gamle dame
bliver sikkert glad for en

Foto: Henrik Fisker

hilsen på sin runde dag på
lørdag.
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