
INFORMATION
Randers Kommune · www.randers.dk

ER DU TILFREDS MED
DIT BARNS DAGTILBUD?
Randers Kommune arbejder løbende med at udvikle de kommu-
nale dagtilbud for at skabe de bedste rammer for vores børn. Det
betyder derfor meget for os, hvad din oplevelse er. Alle forældre
med børn i et kommunalt dagtilbud i Randers Kommune har
modtaget et link og en kode via digital post til en undersøgelse af
brugertilfredsheden.

Brug 5-10 minutter på at deltage i undersøgelsen inden den
16. november.

BORGERSERVICE
HOLDER LUKKET
Tirsdag den 15. november 2016
har borgerservice lukket for telefonisk
og personlig betjening.

Husk at du på annonceringer.randers.dk
kan finde kommunens annonceringer
herunder: Miljøgodkendelser, Landzo-
netilladelser, samt andre tilladelser og
afgørelser
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OFFENTLIGT BORGERMØDE OM  
VINDMØLLER VED OVERGAARD
Byrådet har besluttet at igangsætte planlægning og udarbejdelse af 
VVM-redegørelse for opstilling af 26 nye 149,99 m høje vindmøller i 
den nordlige del af den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard. 
Der er tale om at udskifte 12 eksisterende ældre vindmøller med 
nye vindmøller, samt at opstille 14 nye møller på placeringer, hvor 
der ikke tidligere har været vindmøller.

Da vindmølleprojektet er VVM-pligtigt, har Randers Kommune den 
16. november 2016 igangsat en offentlig debat med indkaldelse 
af idéer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørel-
se. Den offentlige debat løber i fire uger frem til den 14. december 
2016.

Indbydelse til offentligt borgermøde
Randers Kommune og SE Blue Renewables afholder offentligt bor-
germøde om projektet og den kommende planlægning, i  
Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016  
fra kl. 19.00 til 21.00.

Alle er velkomne til at komme og høre om projektet og den kom-
mende planlægning.

Mere information
Mere information og debatmateriale:  
plan.randers.dk/kommuneplan/fordebatter/ 


