Vindmølleramt nabo:

Beboere på vejen modtager nu
behandling for uregelmæssig
hjerterytme
4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling
Vi bor nabo til de 4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling. Det føles som
at være ufrivillig deltager i et ukontrolleret forsøg med, hvordan lavfrekvent støj (den
dybe rumlen) påvirker mennesker. Det store problem er netop, at det er ukontrolleret!
Der kommer jo ingen og måler den faktiske støj om dagen, om natten, i stille vejr, i
blæsevejr, i tørvejr eller i fugtig luft eller i regnvejr. Der kommer heller ikke nogen
og undersøger de faktiske støjniveauer hos de ufrivillige deltagere (altså os der har
valgt at bo i dette skønne landområde) i forsøget!
Tilsyneladende er det unødvendigt at lave rigtige målinger, for ud fra beregninger ved
man jo, hvor meget støj møllerne laver! – eller gør man?
Tager de beregninger mon højde for bebyggelse, bevoksning, andre støjkilder i
området, (vi bor lige midt imellem 2 mølleklynger)?
Os, der bor her, ved, at der er stor forskel på lyden fra møllerne, om det er dag eller
nat og bestemt også, om luften er tør eller fugtig.
Vi forsøgte at kæmpe imod, da møllerne ved Østergård skulle rejses, men
selvfølgelig uden held.
Vi besluttede så, at når møllerne var rejst, måtte vi leve med dem og ikke lade os
genere af dem. Man kan jo ikke kæmpe mod vindmøller.
Her snart to år senere kan vi konstatere, at tre beboere på vejen flere gange har
modtaget behandling for uregelmæssig hjerterytme. Netop uregelmæssig hjerterytme
kan ifølge eksperter være en konsekvens af lang tids påvirkning af lavfrekvent støj.
Selv mærker vi på aftener med fugtig luft den dybe rumlen. Vi hører dem egentlig
ikke så meget som vi føler dem, og det føles som en vibreren i knoglerne, især i

hovedet. Ofte vågner vi - igen især i fugtigt vejr - med trykken for ørerne og ondt i
halsen!
Det er muligt, at nogle i Skive Kommune ser det at rejse flere store vindmøller i vores
ellers så smukke natur, som »udvikling« af egnen.
Det er også muligt, at dette vil give øget »trivsel«, men det må så være hos
mølleejeren. Hvem der ellers har glæde af møllerne, må stå hen i det uvisse.
Men det er helt sikkert IKKE »ordentlighed« i forhold til de borgere, der skal have
møllerne i deres nærhed!
Mindst 40 store vindmøller spredt i Salling - forhåbentlig har vi nogle kommunale
politikere, der langt om længe, vil sætte borgernes velbefindende før ønsket om at
profilere Skive som en foregangskommune på det energiforsyningsmæssige område.
Lev dog op til kommunens slogan »RENT LIV«!!
For nuværende og kommende møllenaboer til kæmpevindmøller kan det være et
»RENT HELVEDE«!!
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