
 Anonymous - Hej jeg kan ikke se noget
Anonymous -  Nu virker det vist(Hej jeg kan ikke se noget)
Anonymous - " Hvordan har man det med det særligt vørdifuld landbrugsjord man indrager,var det ikke mugligt at ligge placering andre steder. end ligge ødelægge ud sigten til fjorden,det er vel kun et spørsmål om der skal trækkes et kabel.  Det her ødelægge udsigten over fjorden, det er meget sørgeligt.  mvh. borger fra V.Hassing(Hej jeg kan ikke se noget)"
Anonymous - Er møde i gang? Kan ikke høre noget
Charlotte Knudsen - Der burde være lyd på!(Er møde i gang? Kan ikke høre noget)
Mette Andersen - I siger der er blevet fortaget høring af naboerne, men det er jo IKKE korrekt. det er KUN de tætteste naboer, der har modtaget høring.
Anonymous - Det virker som om at I VIL undlade, at borgere i bl.a. Vester Hassing ikke får muligheden for at ytre sig. Og det er yderst usmageligt, at I samtidig prøver at spise os af med ""byfornyelsesplan""... Den får jo ingen gang på jorden, med det tiltag om Energipark Aalborg. Der er ingen der frivilligt vil bo så tæt på havvindmøller. "
Finn Nielsen - "Hvorfor er vi ikke blevet hørt i Vester Hassing. Du siger at borgerne er blevet hørt, men hverjen samråd eller den største del af borgerne i Vester Hassing har hørt noget om den nye ansøgning fra Eurowind som udvider energiområdet betragteligt"
Finn Nielsen - Hvordan hænger det sammen at Aalborg kommune har haft dette projekt på dagsordenen i april 2021 og Eurowind har købt arealerne langt tidligere.
Finn Nielsen - "På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan man finde et kort hvor det er muligt at gå ind og angive afstand til vindmøller. Gå man ind på området ved Energipark Aalborg og sætter afstand til vindmøller til 1000 m. kan man se, at der på sydsiden af fjorden ved Bredhage er væsentlig mindre beboelse end på nordsiden af fjorden. Hvorfor ikke flytte nogle af møllerne til denne placering så man generer færre mennesker"
Finn Nielsen - "I kommunens rammeplan er området til møller væsentlig mindre end det der nu er skitseret. Hvordan kan man pludselig udvide område og projektere med møller på op til 170 m. uden at lave en ordentlig informations- og høringsproces med borgerne. Placer dog møllerne på sydsiden af værket, hvorde møller der skal nedtages står"
Jeanette - Hvorfor dækker kommuneplanens rammekort et større areal end bruttoarealet i debatoplægget som er udsendt i eboks?
Finn Nielsen - "Går man ind på Miljøstyrelsens hjemmeside betragtes møller over 3,6 MW som hav vindmøller. Det kan ikke være rigtigt at plage 3500 mennesker med placering af så store møller"
Anonymous - "Som HHH sagde er der pt et projekt igang for Stae/VH, hvor man peger på det potentiale at byerne er beliggende med nærhed/tilgængelighed til fjorden. Hvordan vil man sikre dette potentiale med en barriere af solenergipaneler? "
Sonja Hansen - Hvorfor er arealet i den kommende kommuneplans rammekort (det kort Peter Serup viste fra den kommuneplan der kommer i høring i maj 2020 ) større areal end bruttoarealet i fordebatten? Kommuneplanens rammekort dækker flere ejendomme end de 10 der er købt. Skal ejerne af de ejendomme der ligger inden for kommuneplanens rammer frygte opkøb?
Finn Nielsen - I følge en forskningsrapport fra Aalborg universitet, hvor man har undersøgt lavfrekvent støj ude ved testcentrene i Thy, kan møllerne derude høres i en afstand af 10 km. Rapporten nævner at der er støjgener fra 12 MW møller i et område på 33 km2. Jeg ved at de møller der her er tale om er mindre, men man kan udlede at der vil være støjgener i hele Vester Hassing"
Finn Nielsen - Solpanelerne bør placeres på bygninger og ikke på god landbrugsjord
Anonymous - " Hvilke eksist. møller nedtages, hvis dette projekt vedtages? Fra flere synsvinkler fremstår området som et samsurium af møller med forskellig højde, alder og udseende.  "
Anonymous - "Hvordan fungerer den nye type solceller i forhold til at dreje og hermed støj? Og hvad med vinklingen? Er der folk som bor i Stae, som risikerer solblænding på deres bopæl?"
Sonja Hansen - "Hvad er hastigheden yderst ved vingespidsen for møller på 150 m, 170 m, og 107 m (dem der står i området)?"
Finn Nielsen - "Du taler som om projektet er vedtaget, er der allerede indgået en aftale med Aalborg kommune"
Jakob Neua Nørgaard - Kunne man bede kommunen tilbyde at besøge andre områder med samme afstand/forhold som i Stae/Vester Hassing så man som borger kan opleve støjniveauet i de områder. Det er svært at forholde sig hvor stort problemet er.
Anonymous - " Hvorfor peger man på et område, der ligger så tæt på bymæssig bebyggelse, når der er mulighed for at rykke det længere mod vest og dermed i højere grad placere det blandt eksisterende tekniske anlæg i form af højspænding, eksist møller og motorvejen?"
Anonymous - " Laves der også miljøkonsekvensvurdering på solcellerne? De fylder også og skæmmer naturen, som vi kan se fra vores huse?"
Finn Nielsen - " Hvor er de oprindelige tanker med Greenhub. Der tales jo overhovedet ikke om et forskningsprojekt, men alene om et investeringsprojekt"
Finn Nielsen - " Solcelleanlægget ønskes reduceret neden for Stae og Vester Hassing og flyttet over på Bredhage, hvor der er store arealer langt fra boligområder."
Finn Nielsen - Det bliver jo et lyshelvede for de mennesker der bor i den sydlige del af Vester Hassing og i Stae
Lars - Hvem betaler for WSPs VVM? Ansøger eller Aalborg Kommune?
Jeanette - Hvordan forholder I jer til den kommende lavfrekvens støj som de store møller udsender og som er sendes langt længere væk fra møllen end fra små møller som udsender højfrekvens. 
Mette Andersen - Hvis I allerede er ved at besigtige stedet og vurdere arealerne - så er alt andet da fuldstændig ligegyldigt... I Har lagt jer fast og vi borgere betyder jo reelt intet... Håber samtlige borgere I Stae og VH ser med... Og så bliver der helt sikkert ramaskrig i den offentlige tv-debat. 
Finn Nielsen - " Ja, vi har ønsker om at der bliver lavet reelle støjmålinger midt i Vester Hassing by. Der er flere forskere, bl.a. fra Aalborg universitet der påpeger at den absolutte støjmåling som loven foreskriver ikke er tilstrækkelig. Der bø måles inde i en bolig der hvor beboeren påpeger at der er mest støj"
Anonymous - " Har man i Aalborg Kommune vedtaget et administrationsgrundlag for grøn pulje? Den skal vel ses som en ""gulerød"" for at VE-anlæg placeres i et lokalt område, og det vil derfor også give mening af de bliver brugt LOKALT."
Finn Nielsen - I er godt i gang med miljøvurdering og feltbesigtigelser. Er det fordi man allerede har vedtaget projektet i form af en skyggevedtagelse
Finn Nielsen - "Vi har jo ikke fået nogen information i e-boks, selvom vi ligger kun 2,5 km fra nærmeste projekterede mølle"
Sonja Hansen - SKAL man sælge hvis man ansøger om salgsoption? Eller kan man ombestemme sig efter ejendommen er værdiansat og vælge værditabet i stedet for?
Finn Nielsen - Reducer arealet til det kommunen selv har skitseret. Hvorfor skal det være så stort blot fordi Eurowind har købt jord for næsen af kommunen
Anonymous - " Hvorfor er det fejlagtigt forstået af den brede befolkning, at kæmpemøller kun kan stå på havet? Men at de også SKAL stå på land? Vil I ikke uddybe det?"
Finn Nielsen - Afgrænsningen på kortene hænger jo ikke sammen med de kort der er tilgængelig fra 2020. det er jo meget større. Vi skal have størrelsen reduceret og møllerne skal flyttes syd for Nordjyllandværket og over til Bredhage for de generer væsentlig mindte
Ole Stein - " Hvorfor laver man et layout, der bevidst undgår erstatningskrav grundet lovgivningen, men som samtidig generer borgerne mest muligt når der er mulighed for et layout der ikke påvirker i nær samme omfang? "
Hanne - Hvem har udpeget området? Som Aalborg Komm. p.t. ikke har taget stilling til.
Anonymous - Hvorfor har man ikke kontaktet alle ejere af de jorde man har tænkt sig at bruge? 
Pernille Andersen - Skal høringen så forlænges når borgerne ikke er informeret
Dan Smith - Hvor bliver solceller af på tagene i Aalborg? 
Anonymous - "Hvordan kan man tænke grøn, og trække sådan en gigantisk støjpark ned over os i Stae og Vester Hassing - det er ubegribelig. Man føler sig virkelig dum, når man har investeret i solceller der ligger på taget!!!"
Carina - "Hvorfor kan vi ikke se de spørgsmål, der er blevet stillet? "
Susanne og Chris - " Vil gerne høre om kabelvej , som er privat fælles vej, bliver lukket i den ene ende, da der skal være solceller i noget af den."
Jakob Neua Nørgaard - " Loven sige at naboer højest må udsættes for skyggekast i  10 timer om året. Det lyder umiddelbart som nærmest ingenting og sådan er det måske også tænkt.
Anonymous - En vinge kører ca. 15 omdrejninger pr. minut altså 900 omdrejninger i timen. De 3 vingeblade laver således 2700 blink på en timen svarende til til 0,75 Hz, eller 1,3 sekund mellem hvert blink.
Anonymous - Men lovens skyggetid regnes kun som det split-sekund som skyggen varer og så giver det et andet resultat.
Anonymous - Antager vi at skyggetiden for de 3 vinger er 10% af af den samle omløbstid betyder det at drifttiden med skyggekast nu er 100 timer om året.
Anonymous - Som eksempel betyder det, at loven tillader at vindmøllen må lave stroboskopiske blink 1 time hver dag gennem de 3 sommermåneder og det giver en noget anden opfattelse af problemet og lovkravet."
Jakob Neua Nørgaard - " I Nordsjælland er der borgere som op til 600 meter fra møllerne oplever ren diskotek ift skyggekast. ""Loven sige at naboer højest må udsættes for skyggekast i  10 timer om året. Det lyder umiddelbart som nærmest ingenting og sådan er det måske også tænkt.
Anonymous - En vinge kører ca. 15 omdrejninger pr. minut altså 900 omdrejninger i timen. De 3 vingeblade laver således 2700 blink på en timen svarende til til 0,75 Hz, eller 1,3 sekund mellem hvert blink.
Anonymous - Men lovens skyggetid regnes kun som det split-sekund som skyggen varer og så giver det et andet resultat.
Anonymous - Antager vi at skyggetiden for de 3 vinger er 10% af af den samle omløbstid betyder det at drifttiden med skyggekast nu er 100 timer om året.
Anonymous - Som eksempel betyder det, at loven tillader at vindmøllen må lave stroboskopiske blink 1 time hver dag gennem de 3 sommermåneder og det giver en noget anden opfattelse af problemet og lovkravet."")"
Jakob Neua Nørgaard - "Kan kommunen visualisere hvilke boliger der bliver ramt af skyggekast? "Loven sige at naboer højest må udsættes for skyggekast i  10 timer om året. Det lyder umiddelbart som nærmest ingenting og sådan er det måske også tænkt.
Anonymous - En vinge kører ca. 15 omdrejninger pr. minut altså 900 omdrejninger i timen. De 3 vingeblade laver således 2700 blink på en timen svarende til til 0,75 Hz, eller 1,3 sekund mellem hvert blink.
Anonymous - Men lovens skyggetid regnes kun som det split-sekund som skyggen varer og så giver det et andet resultat.
Anonymous - Antager vi at skyggetiden for de 3 vinger er 10% af af den samle omløbstid betyder det at drifttiden med skyggekast nu er 100 timer om året.
Anonymous - Som eksempel betyder det, at loven tillader at vindmøllen må lave stroboskopiske blink 1 time hver dag gennem de 3 sommermåneder og det giver en noget anden opfattelse af problemet og lovkravet."")"
Anonymous - Kan det af- eller bekræftes at der skulle være planer om at bygge endnu større møller når deres 25-30 års levetid er udløbet
Elena - "Hvad kan vi forvente os omkring støj ved henholdsvis møllerne på 170- 150 m.  hvis de køre langsommere, lamer de så også mindre?"
Anonymous - Tænker at der er masser af plads fra Vendsyssel Værket og helt ind lystbåde havnen i Nørresundby. 
trine Vilsen - " det lyder som et spændende projekt , men vi er mange der bruger området i fritiden til blandet ridning. Hvordan tænkes borgeres brug af området ind i projektet?"
Finn Nielsen - Men vi kan jo ikke tage stilling til byudviklingsplanen når den ikke siger noget om planerne ved Nordjyllandsværket
Anonymous - Måling af støj - foretages det af uvildige og uden at mølleejere har kendskab til tidspunkt?
Dan Smith - "Der ses ikke mange solceller i Aalborg, og slet ikke på kommunernes bygninger. Af 31 byrådsmedlemmer har ikke en eneste selv solceller, så det er et billigt trick at smide det hele til Vester Hassing og Stae.. Måske Aalborg selv skulle tage noget mere ansvar"
Sonja Hansen - Forlænges fordebatten nu hvor V Hassing ikke har haft 4 ugers høringsperiode?
Elena - Hvilke erfaringer har i med at minimere konskvenserne for beboerne i området.
Anonymous - dem der skal lave miljøvurdering er de neutral iht energiparker generelt ? man får indtrykket af at de skal finde en måde at få naturen til at passe bedst muligt ind til energipark og ikke energiparken skal skærpes iht til naturen.  
Jens Marin Jacobsen Vester Hassing - "Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Aalborg Kommune tænker de 20 - 25 mio kr som de får i Bonus skal bruges til. Kommer de nye initativer til gode for området. Lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er det jo ikke noget der vil pynte på hverken Stae, eller Vester Hassing med et sådan setup i baghaven."
Carina - "Der er ikke lavet beregning af den kumulative støj ved Stae / Vester Hassing endnu, så hvordan kan dette allerede være taget stilling til ved Hesteskoen og ikke Stae / Vester Hassing? "
Finn Nielsen - samrådet har ikke fået noget at vide. Det er ikke udsendt og derfor bør fordebatten forlænges
Anonymous - hvorfor vælger man ikke at lave solceller på alle kommnens bygninger og stiller krav til at alle nyt og renoveringer skal have solceller også boligforeninger som de sidste par år har renoveret mange af deres bolig komplekser. 
Elena - Hvad med beplanting omkring solcellerne og stier med adgang til fjorden.
Anonymous - Hvor mange gamle møller bliver mindst nedtaget? - Der står op til xx stk i materialet.
Anonymous - I hvor stor afstand forventes det at støj fra møllerne kan høres? Kan de høres i Vester Hassing og Stae?
Anonymous - "Placering af den mængde vindmøller virker massiv, hvorledes kan det være at så få møller er placeret på Aalborg siden? Risikerer man ikke at møllernes placering får indvirkning for boligområderne - både visuelt og støjnivesu mæssigt -så Vester Hassing/Stae bliver en endnu større del af 'Udkants Danmark'"
Pernille Andersen - " I siger området er et teknisk anlæg, men det er nu et grønt, kystnært område, som daglig bruges som rekreativt område af rigtig mange borgere fra hele området, som vi mister hvis projektet gennemføres. "
Elena - Hvad er jeres erfaringer med påvirkning af biodiversitet og dyreliv?
Dan Smith - " Hvor store møller får vi i området om 20 år, når møllerne skal udskiftes? Så er der nye standarder !"
Ole Stein - Vil kommunen påtage sig det ansvar at frikøbe alle beboer i de 2 byer der føler sig generet - uanset lovgivning - eller ønsker kommunen blot at efterlade tusindevis beboer i usælgelige boliger? 
Finn Nielsen -  men stadig er der jo væsentlig færre beboere i hesteskoen end der er i Vester hassing
Elena - Har I planer om at lede trafikken  via Reno Nord under etableringsfasen ?
Anonymous - Hvordan hænger Stae/V.Hassing byudvikling sammen med energiparken? 
Naja Czaja - Bor der 'fast' mennesker i Hesteskoen? Siden man tager så meget hensyn til dem. I forhold til os der bor fast i Stae. 
Carina - "Såfremt der kommer 150/170m høje vindmøller op nu, er der så ""frit slag"" til at udskifte disse til 200/250m om 25-30 år, når de har udtjent deres levetid? Eller vil det være begrænset til den godkendelse, der evt. gives nu?"
Anonymous - Fik ikke så godt fat i udsagnet omkring støjforskellene på de to projekter. Hvad larmer mest (hhv høj og lavfrekventstøj) den store eller den lidt mindre?
Karin - Er i klar over at området bliver brugt af trækfugle? Og at i vinter halvåret holder i hundredvis af svaner og gæs til på markerne langs fjorden (fra Rærup-Vester Hassing). Det er deres spise plads.
Finn Nielsen - Hvad med kystbeskyttelsedslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Gældcer det slet ikke her
Ole Stein - "Støj fra Eurowinds møller i bl.a. Nibe er til stor gene for naboerne, og i Jammerbugt har de bygget ulovligt men vælger ikke at følge lovgivningen og stoppe møllerne - så hvorfor skulle vi tro de har den mindste interesse i os beboer når de hidtil har været ligeglade? "
Anders Mebus - Hvornår blev den første kontakt med Eurowind A/S og Aalborg kommune skabt.
Mia - "Hvis dette projekt går igennem, kan vi som naboer så forvente endnu flere lignende tiltag i området? Eller der dette max kapacitet af energipark i området?"
Anonymous - " Bliver der undersøgt støjniveauet oppe fra Stae, som jo ligger højere oppe end der hvor vindmøllebruttoarealet ligger? Stae vil vel formentlig ligge på højde med vingeomfanget"
Anonymous - tænker man at nedlægge offentlige veje i Energiplanområdet.
Anonymous -  Hvilken DB er godkendt for de nærmeste huse i Vester Hassing og Stae?
Ole Stein - Hvorfor skal vi komme med forslag til adgang til fjorden - hvorfor påtager kommunen ikke sin rolle om at varetage borgerne bedst muligt? Eurowinds er ikke beboer i kommunen - det er de 4000 beboer der berøres 
Anonymous - Kan I ikke i fremtiden kigge efter arealer fx langs med motorvejen ude på Lars tyndskids marker? Og IKKE mellem byer og fjorden!
Anonymous - Hvordan skal det forståes at Eurowind Energy ikke har opkøbt arealer. Det stemmer ikke med sagsakter.
Anonymous - " I ‘Fremtidens Aalborg’ oktober 2020, skriver i følgende: 1. Aalborg kommune skal have mere rig natur. 2. Målrettet give plads til det vilde dyre- og planteliv 3. I vil standse tabet af vilde dyre- og plantearter 4. Først og fremmest sikre og forbedre den eksisterende SÅRBARE og værdifulde natur.      Hvordan dælen hænger det sammen med planen om at anlægge SÅ mange hektar solceller? I går selv op i biodiversitet, men I ødelægger den jo også!"
Anonymous - "Forstår ikke, at I siger, at Samrådene er kontaktet. Samrådene har faktisk rykket for at blive taget med på råd men kunne ikke komme igennem. "
Anonymous - Vil de nuværende møller ved Rærup blive nedlagt
Anonymous - "Når møllerne ved Rærup nedlægges, kan man så ikke sætte møller op der(Vil de nuværende møller ved Rærup blive nedlagt)"
Anders Mebus - "Med udgangspunkt i Teknologikatalog af marts 2017 fra Aalborg Varme, ønsker Aalborg Kommune at promovere sig som miljøvenlig, klimavenlig og ikke mindst fremsynet."
Anders Mebus - Dette står i skarp kontrast til aftale mellem Aalborg Kommune og Eurowind A/S om opførelsen af Nordeuropas største solfangeranlæg på et samlet areal på 520 HA 
Lars - Tager man støjen med fra Jævnstationen der ligger syd for Vester Hassing med i beregningerne så det bliver et samlet billede?
Anonymous - "Hvordan bliver lysgerne, fra vingernes signallys, oppe på bakken i Stae? "
Anonymous - Nu hvor Aalborg Kommune vinder stort økonomisk på vedtagelsen af dette projekt, ser os der er berørt af dette projekt noget til disse penge? Eller ender de alle i projekter i Aalborg centrum, Stigsborg eller projektet i Hammer Bakker? "
Karin i Stae - "Hvorfor skal solcellerne være 4 meter høje? Vi kommer til at se ind i en mur af solceller, og vil ikke længere kunne se den skønne natur fra vores stue samt have. Den udsigt er jo med til at vi er så glade for at bo i Stae!"
Anonymous - "Kan det virkelig passe der ikke er alternative placeringer hvor færre husstande, herunder Vester Hassing skole bliver påvirket"
Anders Mebus - Hvorfor har man ikke valg at forske i ny teknologier - men valgt at benytte kendte ?
Britt Jørgensen - Hvorfor sætter man ikke møllerne op på de samme placeringer som dem der tages ned?
Anonymous - Hvor ligger det omvendte L?
Jytte - I nævner at de store møller - 170 m - stiller skærpede lyskrav i forhold til lufthavnen. Uddyb venligst. f.eks. hvor meget mere synligt bliver det for naboerne?    
Sonja Hansen - Hvorfor skal solcellerne være HELE 4 meter høje? Bliber det GRANNER/Stedsegrønt der bruges som læbælter til afskærmningen?
Anonymous -  "Hvorfor er hennedal ikke nævnt som berørt område ,det kommer til at ligge lige op ad det , der 70 huse i hennedal"
Carina - "Kan I henvise til, hvor der ellers er etableret så store solcelle-anlæg med samme type solceller, hvor man reelt vil kunne få et indtryk af dominansen i landskabet, blænd og støj (når de drejer)?"
K - "Hvordan kan I med god samvittighed gennemføre gennemføre dette borger møde, når I ikke har alle borger med i Stae og Vester Hassing?"
Anonymous - "Det kan evt være nævnt, men hvad er grunden til at vindmøllerne ikke placeres i havet? Som de opføres nu vil det genere rigtig mange. "
Anonymous - Man kommer vel til at kunne høre møllerne konstant i Vester Hassing og Stae? Lav frekvens eller ej. 
Dan Smith - 20 dB er indendørs !! støjen udendørs er væsentlig højere
Jan Gaarn - "Kan I komme mere ind på de lyskilder der givetvis placeres på toppen af møllerne, hvordan vil de opleves i området? Kan vi undgå, at det bliver på samme måde som ved Hjallerup Enge/Lyngdrup (kan ses 10-12 km. væk)"
Anders Mebus - Hvorfor ønsker man at opstille vindmøller i et svagt vindområde som projektet jo ligger i ?
Carina - "Hvorfor fører man ikke et kabel op til vindmøllerne ved Lyngdrup, som tit står stille? De vindmøller en del af de ca. 150 stk. vindmøller, som STÅR STILLE, hver gang det blæser i Danmark. Ialt 1400 megawatt vindmøllestrøm bliver IKKE benyttet. Hvorfor bruger man ikke det - INDEN man fortsætter med at sætte nye vindmøller op?"
Anonymous - "I 'Fremtidens Aalborg' fra oktober 2020, skriver Aalborg Kommune følgende: 1. Aalborg Kommune skal have mere rig natur. 2. Målrettet give plads til det vilde dyre- og planteliv. 3. Aalborg kommune vil standse tabet af vilde dyre- og plantearter. 4. Først og fremmest sikre og forbedre den eksisterende sårbare og værdifulde natur. Generelt har I meget fokus på natur og biodiversitet, men hvordan hænger det sammen med at i nu vil anlægge solcelle anlæg på så mange hektar? Det er jo ikke 'nok' med anlæggelsen af grønne 'bælter'"
Anonymous - " Hvad med den offentlige sti fra Vendsyssel værket, bliver den så også droppet?"
Anonymous - Kan I ikke se på muligheden for at flytte solcelleparken over på sydsiden. Den giver vel ikke mere støjgene til Hesteskoen? Den bliver jo til KÆMPE gene for menneskerne i byerne på nordsiden. Samt naturen og alle de fredede dyr herovre. 
Anonymous - Hvorfor vælger Aalborg Kommune ikke selv at købe arealerne og etablere projektet af en så vigtig energiforsyningskilde for kommunen der skal stå for 44% af energiforsyningen ?
Anonymous - " Hvorfor bliver værditabet på en bolig først vurderet efter anlæggelsen af solceller og vindmøller? Hvis man ønsker at sælge efter der er kommet anlæg, så har man jo allerede mistet hele værdien på boligen..."
Anders Lind - Hvordan forholder man sig til at Aalborg Universitet tidligere har vist at beregnet støj ikke svarer til den faktiske støj?
Anonymous - "Hvor meget dyrere var projektet omkring geovarme, siden det blev opgivet?"
Anonymous - "Hvorfor er det ikke Aalborg Kommune der foretager miljøkonsekvensrapporten? Hvis det er 'bygherre' (Eurowind) der skal lave rapporten, så er den vel ikke uvildig? Og dermed kan rapporten udarbejdets til fordel for Eurowind "
Anonymous - Er det forstået rigtigt at hvis jordejerne ikke ønsker at sælge jorden til jer kommer det ikke til at blive lavet noget.
Anonymous - Hvordan harmonerer  dette projekt med store møller med at de nuværende små møller bliver slukket hver dag til middag pga for store gener for medarbejderne på nordjyllandsværket.?
Finn Nielsen - "Desvære Hans henrik, du kan ikke skille tingen ad på den måde. Hvis de møller bliver stillet op som ønsket fra Eurowind, bliver der nærmere tale om byafvikling"
Anonymous - "Infrastrukturen skal udnyttes siger i.? Hvordan gøres det i praksis når der allerede nu ikke er veje det kan klare trafikken til og fra nordjyllandsværket.? 
Anonymous - Trafikken nu er til stor gene for lokalbefolkningen."
Anonymous - "Har kommunen i deres planlægning forholdt sig til at flere eksperter/forskere har påpeget at der i øjeblikket planlægges for langt flere solceller på landsplan end der reelt er brug for, for at dække det fremtidige behov?"
Anonymous - Bliver solcellenanlægget hegnet ind.? Her tænkes ikke på beplantningen.
Anonymous - "Gør det overhovedet en forskel at gøre indsigelser? Det er svært at føle vi som borgere har indflydelse på dette projekt, når både Aalborg Kommune og Eurowind vinder stort økonomisk på det?"
Anonymous - "Altså bliver vi overhovedet lyttet til?(Gør det overhovedet en forskel at gøre indsigelser? Det er svært at føle vi som borgere har indflydelse på dette projekt, når både Aalborg Kommune og Eurowind vinder stort økonomisk på det?)"
Anonymous - Har kommunen ikke et habilitetsproblem når de både modtager et tilskud 25 mio. og samtidig har en kæmpe egeninteresse i at understøtte et Nordjyllandsværk som man selv ejer?
Finn Nielsen - Lige nu producerer solceller i hele danmark til sammen 31MV. lige aflæst på energinet.dk. Det kan jo slet ikke betale sig
Dan Smith - tager man i støjvurderingen højde for vindretning hvis niveauet måles ved møllerne? Der er ofte vestenvind !
Anonymous - "Hvordan har man det med at man indrager særligt god landbrugsjord, var der ikke mugligt at lige placering andre steder ,det er spøgsmål  er et kabel , spørgsmålet er formuleret lidt andreledes, jeg syntes ikke der blev svaret på spørsmåltet tidliger. Jeg er meget bekendt til området, det er noget af det bedste i Ålborg Kommune. Mvh Borger fra V,Hassing"
Anonymous - Hvilke borgere er blevet hørt ifm. fordebatten for energiplanen hvori området er blevet udpeget?
Anonymous - "Bliver der adgang til området med solceller for offentligheden - som det er nu, er vi mange, der rider, går, løber og cykler på de fine markveje og stier der er i området"
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