Kommentarer og beskeder sendt til foreningen......
Jeg kan helt tilslutte mig foreningens formål og idegrundlag! Har straks meldt mig ind! Flot dokumentation af
problemstillingen og gode debat og læserbreve. Jeg kan da ikke forstille mig en tur op ad markvejen mod
Mosebjerget - sådan bare forsvinde og blive til et larmende krater! må vi så være fri!! At gå ad den markvej er ren
glæde. Den bugter sig opad mellem fede kornmarker for pludselig at ende i himlen, sådan føles det, når man står
der øverst oppe med lærkesang i øret, vind i håret og den mageløse udsigt til fjord og fjordlandskab for sine
fødder. Hjemmesidens fotoalbum viser det på smukkeste vis. Jeg har altid være stolt af at være morsingbo, være
født og opvokset blandt sindige øboere, og jeg nægter at tro på, at der ikke stadigvæk sidder forstandige
morsingboere ved roret i kommunen.
Landskabsarkitekt MDL, Mette Østergaard (18.03.2014)

Kære Mosebjerg-bestyrelse.
Tak for jeres initiativ til bevaring af et absolut bevaringsværdigt landskab! I har lavet en virkelig flot hjemmeside
med gode pointer og smukke billeder, men jeg synes, at der på velkommen-siden mangler en beskrivelse af - bare
kort og som en "one-liner" - hvad der er fare for, at der sker med dette landskab, og at foreningen er oprettet, fordi
der lige nu er voldsomt brug for en bremsning af planer for området. Der mangler altså blot et "hvorfor". Disse
formuleringer fremgår på hjemmesiden, når man fx klikker sig ind på "området" eller "aktuelt og debat", men jeg
synes lidt det mangler ved førstehåndsindtrykket - altså på velkomstsiden. Fortsæt det gode arbejde! I har mit
fulde besyv!
-Anna Johanne Jensen (24.03.2014)

Jeg har set på disse bakker hele min barndom, hvor de sammen med Limfjorden i baggrunden giver flotte og
harmoniske kollisser i udsigten fra Sundby. Det føles meget rigtigt at bevare disse særprægede bakker.
Knud Saaby (25.03.2014)

Hej,
Jeg har netop indmeldt både jeg selv og min kone Linda i jeres forening (støttemedlemsskab). Jeg har gennem min barndom
haft ufattelig mange vidunderlige stunder i netop dette fantastiske landskab, som nu forsøges ødelagt. Derfor har I min fulde
støtte og opbakning. Bevar det finde landskab og skønne natur på Nord Mors.....brug gerne denne besked aktivt hvis I finder
det egnet.
Med venlig hilsen
Michael Saaby (14.04.2014)

