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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

John Valeur

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Socialistisk Folkeparti

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:

A3) eller mener du at den eksisterende lovgivning der kræver
600 meter (4 gange møllehøjde) giver tilstrækkelig beskyttelse
,

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:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

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:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?
,

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger
eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:

Res po ndent s prang dette s pø rgs m ål o v er.

1/3

Andet (angiv venligst)
Jeg mener, det vil være godt med længere afstand hvis det er
muligt, men i principielt går jeg ind for at man overholder de
rammer som er lovgivningsmæssigt påkrævet. At naboer ikke
bliver generet af vindmøller er ønskværdigt, og ved stor
protest af de nærmest boende kan man tilbyde at købe deres
ejendom til markedsværdi / kompensere dem økonomisk.

Andet (angiv venligst)
Inddrage undersøgelsens resultater, når de kommer. Det
tager jo tid at gå i gang med et møllebyggeri, så det kan vi godt
nå.

Andet (angiv venligst)
Jeg er ikke kritiker af store vindmøller og synes ikke, de er
grimme. Tvært imod er de for mig et symbol på menneskenes
evne til at tilpasse sig og udnytte dets opfindsomhed til at
producere elektricitet uden CO2 belastning ud over den der
stammer fra produktionen af møllen. Vi skal inddrage
landskabet i vores samlede vurderinger, men der skal være
proportioner i det. Jeg synes ikke, vi kan tillade os at fokusere
på en lille forringelse i vores udsyn, mens mange mennesker
lider og dør som følge af menneskeskabte klimaændringer.
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Birgit Smedegård

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Socialistisk Folkeparti

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:

Andet (angiv venligst)
Jeg mener, det vil være godt med længere afstand end det
lovgivningsmæssigt krævede. For at udpege egnede områder
for store vindmøller vil jeg kræve af området, at der ikke er
naboer, som bliver generet.

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:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

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:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?
,

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger
eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:

Res po ndent s prang dette s pø rgs m ål o v er.

2/3

Andet (angiv venligst)
Inddrage undersøgelsens resultater, når de kommer. Det
tager jo tid at gå i gang med et møllebyggeri, så det kan vi godt
nå.

Andet (angiv venligst)
Jeg er ikke kritiker af store vindmøller og synes ikke, de er
grimme. Fra min jord ser jeg over Tryggevælde ådal og lige
foran mit blik er der i dag 7 vindmøller og
højspændingsledninger og master. Det generer nikke min
udsigt. Vi skal inddrage landskabet i vores samlede
vurderinger, men der skal være proportioner i det. Jeg synes
ikke, vi kan tillade os at fokusere på en lille forringelse i vores
udsyn, mens mange mennesker lider og dør som følge af
menneskeskabte klimaændringer
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SIDE 1

Sp1: Angiv venligst navn

Hans Chr. Rasmussen

Sp2: Angiv venligst politisk parti

Socialistisk Folkeparti

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:

Andet (angiv venligst)
Jeg mener, det vil være godt med længere afstand end det
lovgivningsmæssigt krævede. For at udpege egnede områder
for store vindmøller vil jeg kræve af området, at der ikke er
naboer, som bliver generet.

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:

B2) Undersøge mulige placeringer af vindmøller,

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:

C3) Dette ikke er noget afgørende argument mod
kæmpevindmøllerne?
,

Sp6: Hvis du eller dit parti har uddybende bem ærkninger
eller synspunkter, tilføj dem da venligst her:

Res po ndent s prang dette s pø rgs m ål o v er.

3/3

Andet (angiv venligst)
Inddrage undersøgelsens resultater, når de kommer. Det
tager jo tid at gå i gang med et møllebyggeri, så det kan vi godt
nå.

Andet (angiv venligst)
Jeg er ikke kritiker af store vindmøller og synes ikke, de er
grimme. Vi skal inddrage landskabet i vores samlede
vurderinger, men der skal være proportioner i det. Jeg synes
ikke, vi kan tillade os at fokusere på en lille forringelse i vores
udsyn, mens mange mennesker lider og dør som følge af
menneskeskabte klimaændringer.

