Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#1

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:18:12
Sidst ændret: 15. november 2013 03:28:19
Tidsforbrug: 00:10:07
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Michael Løvendal Kruse

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#2

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:29:31
Sidst ændret: 15. november 2013 03:31:29
Tidsforbrug: 00:01:58
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Bjarne Hendrichsen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#3

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:34:46
Sidst ændret: 15. november 2013 03:36:11
Tidsforbrug: 00:01:25
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Line Krogh Lay

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#4

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:47:03
Sidst ændret: 15. november 2013 03:52:31
Tidsforbrug: 00:05:28
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Michael Loft

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#5

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:55:47
Sidst ændret: 15. november 2013 03:57:07
Tidsforbrug: 00:01:20
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Mette Hanskov

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#6

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 03:58:05
Sidst ændret: 15. november 2013 03:59:33
Tidsforbrug: 00:01:28
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Ulf Lolk Larsen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#7

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 04:00:26
Sidst ændret: 15. november 2013 04:01:44
Tidsforbrug: 00:01:17
IP-adresse: 94.146.6.6

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Tyge Birk

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner.
Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere konkret.
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Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013
#8

FULDFØRT
Collector: Web Link (Weblink)
Påbegyndt: 15. november 2013 13:18:14
Sidst ændret: 15. november 2013 13:20:13
Tidsforbrug: 00:01:59
IP-adresse: 93.160.175.158

SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Niels Hejlskov

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Det Radikale Venstre

Sp3: Ifølge en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af
vindindustrien er 53 procent generede af støjen, og 29
procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever
naboerne det at bo 750 m eter eller tættere på en af de store
vindm øller. I en afstand på 1 km er 41 procent generede og
20 procent får forstyrret nattesøvnen. I 2 km ’s afstand er kun
et fåtal generede. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen forlange at afstanden fra
kæm pevindm øller på land til nærm est beboelse er:
Sp4: Spørgsm ål B Sundhedsm inisteren har iværksat en
undersøgelse af om kæm pevindm øller gør folk syge. Dens
resultater vil foreligge i 2015. Vil du som kandidat til
Kom m unalbestyrelsen m ens undersøgelsen pågår:
Sp5: Spørgsm ål C Kæm pevindm øller vil ifølge kritikerne
ødelægge sm ukke landskaber og naturoplevelser på Stevns.
Kritikerne frygter at Stevns bliver et m indre attraktivt sted at
bo. Mener du som kandidat til Kom m unalbestyrelsen at:

Andet (angiv venligst)
Vi mener ikke at det giver mening, at svare på dette
spørgsmål, før Sundhedsministeriet har belyst
sundhedsaspektet, i en grundig objektiv vurdering, og
resultatet af denne undersøgelse kommet tidligst i 2015. At
man ikke føler sig generede, er en subjektiv vurdering. Det
ikke det samme som, at det ikke har betydning for ens
helbred.

B1) Hverken undersøge eller planlægge for vindmøller

Andet (angiv venligst)
Dette er en rent etiske og landskabsmæssige diskussion. Den
har stor betydning, men den kan ikke stå alene, uden et bedre
informationsgrundlag.

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:
Problemstillingen omkring Kæmpevindmøller er kompleks, og der er både noget der taler for, og noget der taler imod, denne type møller på
land. Problemstillingen omfatter samfundsmæssige behov, tekniske udfordringer, og påvirkninger af omgivelser, naboer, dyreliv og miljø.
Endelig er der nogle rent etiske og landskabsmæssige diskussioner. Men før vi har et bedre informationsgrundlag, kan vi ikke svare mere
konkret
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