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Denne gang kun lidt nyt om pumpelaget, men mere om Vesterhav Nord Vindmøllepark m.m.
Arbejdet i etape 7 skrider ganske pænt fremad, og der er nu indgået aftaler med rigtig mange grundejere
om nedgravning af ledninger over deres grunde. Arbejdet er nu kun ganske lidt bagud i forhold til den
seneste tidsplan, og alle arbejder på, at arbejdet kan afsluttes som tidligere planlagt.

Med ordentligt vejr og flere gravemaskiner skrider det godt.
Entreprenøren er samtidigt godt med, med at lave stikledninger til grundene.
Nedlæggelse af baneoverskæringer?
Det er ikke fordi der her er en hel masse nyheder, men på et møde med Lemvig Kommune og alle
grundejerforeninger i området, blev det oplyst, at kommunen havde indstillet til Midtjyske Jernbaner, at
baneoverkørslen ved Byskovvej foreslås opretholdt.
Mere ved vi pt. ikke.
Vesterhav Nord Vindmøllepark.
Der er rigtig mange grundejere, der har været bekymret for etableringen af den foreslåede havmøllepark,
der kan blive enormt synligt i området, og ændre udsynet over strand og hav voldsomt.
I Grundejerforeningen ”Ejerlaget Sletten” opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at fremsende en
indsigelse til Naturstyrelsen.

I Vrist Pumpelag har der været samarbejdet med Ejerlaget Sletten, Vejlby Klit og Vejlby Strand
Grundejerforening omkring udarbejdelse af en indsigelse og bemærkninger.
Grundejerforeningerne har forinden udarbejdelse af endelig indsigelse afholdt et møde med
repræsentanter for Lemvig Kommune. Baggrunden herfor var at søge kommunens opbakning til en
indsigelse, idet en sådan opbakning fandtes at være væsentlig.
Til din orientering fremsendes vedlagt en kopi af den indsigelse, der nu er fremsendt til Naturstyrelsen.

Dine muligheder!
Vil du også prøve at påvirke det endelige resultat, er det nødvendigt, at du selv fremsender en indsigelse.
Det bedste er måske, at du selv formulerer din helt personlige holdning – for eller imod – vindmølleparken.
Ønsker du at se mere af det foreliggende materiale (VVM redegørelse, visualiseringer m.m.) kan du følge
dette link:
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/apr/etablering-af-vesterhav-nordhavmoellepark/
Har du ikke tid til at sætte dig mere ind i det omfattende materiale og formulere din personlige indsigelse,
men alligevel gerne vil forsøge at påvirke den endelige beslutning om havmøllepark eller ej, så kan du
eventuel benytte det FORSLAG TIL INDSIGELSE TIL NATURSTYRELSEN der er fremsendt sammen med
denne nyhedsmail.
Forslaget kan du betragte som et udkast, og du kan jo tilføje eller slette i det, som du selv har lyst.
HVIS du ønske dette, skal du selvfølgelig huske at ”underskrive” indsigelsen ved at skrive navn og adresse
hvor de punkterede linjer er sidst i indsigelsen.
Navn
Adresse
Postnummer og By
Samt endelig - Ejer af ejendommen…(sommerhusadressen)…..
Ønsker du at gøre indsigelse mod havmølleparken skal du sende en mail til:

nst@nst.dk

og i emnefeltet skrive: Indsigelse mod Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST-131-00168.
Sidste frist for at sende indsigelse er den 30. juni 2015.
Med venlig hilsen
-

og ønsket om en rigtig god sommer

Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag

