Till Handläggare : Jerker Persson / Ale Kommun Miljö och Byggnadsnämden.

Hej mitt namn är Carina Cederholm jag är sambo med Markku Räisänen och vi har två barn samt ett antal djur. Vi
bor i villa på Ale Sannum 4:13. Jag önskar att yttra mig om bygglovs ansökan beträffande vindkraftverk i skogen
mellan Sannum och Sandsjön.

Vi har bott här i 10 år och stortrivs. Älskar naturen och vad den ger, fågelsång, djuren och tystnaden. Vi har
medvetet valt att flytta hit, långt upp i skogen från samhället för lugnet, friden och friheten, och för att kunna ha våra
djur. I vår flock av djur ingår bla, 2 hästar. hästar är av naturen flykt djur. Dom reagerar starkt om dom blir
rädda/skrämda genom att i värsta fall skena i väg med ryttaren på ryggen vilket kan sluta i olycka. Med det
planerade bygget av vindkraftverket kommer det bli uteslutet för oss att fortsättningsvis rida på en av våra finaste
och bästa ridstigar då den ger möjlighet att grena av på ett antal mindre stigar samt möjlighet till härliga långritter.
Det planerade vindkraftsverket kommer att stå ca 50 m från stigen med sina enorma roterande vingblad och
svischande ljud. Jag anser då att det ej längre är lämpligt att fortsättningsvis ta sig fram i skog och mark den vägen
till häst, då risken för att hästen blir ordentligt skrämd är stor och kan medföra att både ryttare och häst skadas.

Varför ställa ett vindkraftverk på ett av Ale kommuns tystaste ställen mitt i skogen ? Nog måste det finnas ett bättre
alternativ, där det redan finns ljud /oljud. På informations mötet i Nol visades hur mycket ljud det skulle ge ifrån sig,
ingen av oss nära boende (Vi är en av de närmsta grannarna till det planerade bygget) skulle ha något direkt
obehag av ljudet, för det skulle inte låta så mycket, där håller vi inte med ! Vi hör tåget vid 45:an stilla dagar då det
drar fram, vindkraftverket kommer att ligga ca 900 m från vårt hus, tåget är 7 km härifrån, det går inte riktigt ihop. Vi
tror absolut att det kommer att svischas en hel del konstant här om det byggs, därför är vi emot bygget.
Vi som var på mötet i Nol är emot det planerade bygget. Jag hoppas att ni lyssnar till vår önskan och inte låter en
person få förstöra för så många andra boende i området.

Jag vill avsluta med att åter skriva att vi har valt att bo här i tystnaden, lugnet och den vackra naturen. Tillåt inte att
ett vindkraftsverk byggs som förstör tystnaden och idyllen i vår fina skog,
Vänligen Carina Cederholm

