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JA
1

Er du/I positive overfor, at der gives tilladelse til at opsætte solceller på tagene i Veksø?

NEJ
25

1

Hvis ja fortsæt til spørgsmål 2
JA
2

Har du/I overvejet at opsætte solceller på dit/jeres eget tag?

NEJ
16

9

Hvis ja fortsæt til spørgsmål 3
3

Har du/I planer om at opsætte solceller, hvis tilladelse gives?

Kun 1 X

Så hurtigt som muligt

2

Indenfor det næste år

2

Indenfor de næste 2 år

3

Indenfor de næste 5 år

2

Ved ikke

7

De eneste betænkeligheder vi har, er at der bliver taget individuel hensyn solens reflektioner i fra solceller til alle ens naboer.
I praksis kan det vel kun løses ved accept fra naboer og en mulighed for at klage, hvis det viser sig at komme til at genere.
I værste fald må solcellerne afmonteres igen, men vi skulle gerne undgå at det kommer til den, for alle parter, ulykkelige slutning.
Investering i solceller og andet afhænger både af miljøvenlighed og investeringens tilbagebetalingstid
Ethvert tiltag, der på forsvarlig og dokumenteret grundlag, kan iværksættes for at begrænse CO2 udslip og i det hele taget bidrage til energibesparelse
bør prioriteres. Her er solceller et velkomment tiltag i tråd med energivinduer og isolering. Findes der løsninger, hvor æstetikken kan tilgodeses er det
en fordel, men stadig er energibesparende løsninger i de private boliger klart en prioritering, da energisvindet netop her er markant.
Solcellerne skal monteres i samme vinkel og niveau som taget og må ikke i sin fremtoning være "dominerende".
Først og fremmest ville vi foreslå en informationsaften/-folder om for og imod. Umiddelbart er vi mest imod fordi:
1) Det ødelægger det ensartede præg på byen, som har været tilstræbt i alle årene. 2) Genskin fra overfladerne kan genere naboer i utrolig grad
Jeg ville finde det stærkt begrænsende og invaderende, hvis det blev forbudt at sætte solceller op. Jeg mener dybest set ikke, at det er noget andre i Veksø
– eller andre steder – skal blande sig i. Ligesom de heller ikke blander sig, hvis jeg skifter mit naturgasfyr, sætter en ny hæk eller lægger en ny slags fliser i min
indkørsel.
Godt initiativ, tak! :-)

