Nyt fra Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm (uge 28, 2018)

DELTAG I UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN
Siger du også nej til vindindustri ved Sparresholm,
så bak op om Sparresholmgruppen med din underskrift.
Underskriftindsamlingen vil blive afleveret til Næstved
Kommune sammen med Sparresholmgruppens samlede
høringssvar. Skriv under her: www.sparresholmgruppen.dk
NB: Sidste frist for at deltage er søndag d. 12. august.

Skriv også dit eget høringssvar
Har du brug for hjælp til at skrive og sende dit eget høringssvar, så send en mail til
Heine Skjerning på sparresholmgruppen@gmail.com eller kom forbi alle fredage i juli
kl. 18:30-20:00, hvor Sparresholmgruppen er samlet hos Randi Øye på Sørupvej 46 (4684).

Søg erstatning fra værditabsordningen

Få et retvisende indtryk af vindmøllerne

Taber en beboelsesejendom mere end 1%
i værdi, er ejeren berettiget til erstatning.

På bagsiden finder du to kort:

Ved fastsættelsen af erstatningen tager
taksationsmyndigheden den visuelle
påvirkning fra vindmøllerne i betragtning
sammen med eventuelle gener ved støj
og skyggekast.
Læs mere og anmeld dit krav på
www.taksationsmyndigheden.dk

På Sparresholm-kortet kan du se, hvor langt
din bolig ligger fra vindmølleområdet.
På Turebylille-kortet har vi vist 3 steder,
hvorfra der er frit udsyn til vindmøllerne.
Kør en søndagstur og få et virkelighedstro
indtryk af, hvordan vindmøllerne
vil se ud fra din bolig.

Værditabsordningen

Visualiseringer

Værditabsordningen giver dig mulighed for at
anmelde krav om erstatning for værditab, hvis
der opstilles vindmøller i nærheden af din
beboelsesejendom.

Fotos af vindmøller har en væsentlig mangel: De viser
hverken vindmøllerne i bevægelse eller gengiver de
konstant blinkende lys, der er placeret i toppen af dem.

For at komme i betragtning til erstatning ifm.
Sparresholm-projektet skal du anmelde dit krav

senest d. 29. august 2018

Husk at udsigten fra din bolig til vindmøllerne også
påvirkes af højdeforskelle i landskabet samt den
bevoksning eller de bygninger, der måtte være
mellem din bolig og vindmøllerne.

Vindmølleprojektet ved Sparresholm er i offentlig høring frem til d. 20. august 2018.
Følg med på vores hjemmeside www.sparresholmgruppen.dk og deltag i debatten på Facebook
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Kort over området ved Sparresholm. Afstanden er beregnet fra den midterste af de 3 vindmøller.
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Skovenes højeste
træer er ca . 25 m.
Vi ndmøllerne ved
Turebyl ille er 150
m høje.

3,0 km
1,5 km
Ca. 600 meter fra
motorvejsafkørslen
i sydgående retning.
Kør evt. 250 meter
længere frem og drej
til venstre ad
Torpeskovvej.

Haslev

Afkørsel 35
Haslev

Ved afkørslen til Kæderup (Rødestræde).
Her er der ca. 2,5 km i luftlinje til vindmøllerne

Ca. 450 m. efter afkørslen til Dalby-Borup (Heeringvej)

Stå r ma n helt tæt
på vi ndmøllerne,
ka n man
na turligvis se, at de
er s tore. Men de
vi rker fa ktisk
endnu s tørre, når
ma n kommer ud
på 2-4 ki lometers
a fs tand, da man så
få r mere af det
omgi vende
l a ndskab med i
s yns feltet og
derfor bedre kan
s a mmenligne
vi ndmøl lernes
højde med a ndre
el ementer.
Karise

Kort over området ved Turebylille. Afstanden er beregnet fra den fjerde af de 5 vindmøller.

