REFERAT FRA BORGERMØDE I KJELDBJERG
FORSAMLINGSHUS D. 9/1-2012 VEDR. TELENOR MOBILMAST
Der var i alt 44 fremmødte, heriblandt repræsentanter fra Borgerforeningen, Forsamlingshuset,
Idrætsforeningen, Grundejerforeningen og Vandværket.
Flemming Steffensen formand for Grundejerforeningen byder velkommen og giver derefter ordet til
Hans Østergaard fra Iglsø, som er ordstyrer under mødet.
Placeringen af Telenormasten er pt. i høring om hvorvidt den skal placeres på idrætsforeningens
område. Jan Fack indleder mødet med at fortælle hvorfor han ikke ønsker denne placering, da den
vil tage udsigt fra hans hus.
Der er bred enighed om at dette ikke er rimeligt, og der skal på mødet findes en alternativ placering
af mobilmasten, så denne ikke er til gene for nogen borgere i Kjeldbjerg.
Lyngsø, repræsentant fra idrætsforeningen fortæller, at han netop har modtaget et brev fra Telecom,
som skriver, at de har modtaget protester ang. placeringen af mobilmasten, og de vil nu tage sagen
op på ny.
Martin Mortensen bidrager med interessant viden omkring masteloven, som siger af der skal kobles
på eksisterende master ved opsætning af ny maste, hvis muligt. Martin Mortensen oplyser endvidere
at han allerede har en mast stående på hans grund Kjeldbjergvej 19 på 49m, den nye mast er 48m
høj.
Gitte Thomsen oplyser endvidere at hun har haft mail korrespondance med Jan Hjort Jensen fra
kommunen, og han skriver at kommunen har dummet sig, ved ikke at tage hensyn til masteloven,
som siger, at master skal opføres ved eksisterende master.
Der er bred enighed under mødet om, at kommunen og Telenor ikke har gjort deres forarbejde mht.
placering af mobilmasten grundigt nok.
Mødet rundes af med, at der henstilles til Viborg kommune om, at koble mobilmasten på den
eksisterende maste, på Kjeldbjergvej 19, som lovgivningen foreskriver det.
Der afventes nu ny nabohøring vedr. Placering af Telenor mobilmast på Kjeldbjergvej 19.
De naboer der ligger nærmest Kjeldbjergvej 19 var mødt op og de udtrykte alle, at masten ikke ville
genere dem, da der jo altid havde været en maste på det sted.
Med Venlig Hilsen
Foreningerne i Kjeldbjerg

