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Rehab-uppgörelse
får nu kraftig
oppositionskritik
SUNDSVALL (ST)

Uppgörelsen mellan
Socialdemokraterna
och Vänstern om Medicinsk rehab i Härnösand har utlöst en politisk kritikstorm inom
oppositionen.
Folkpartiets ledamot i
landstingsstyrelsen,
Ulla Norgren, anklagar
majoriteten för att
bortse från alla konsekvenser bara för att
rädda röster i Härnösand i nästa val.
– De är livrädda för
att få Sjukvårdspartiet
mot sig i den här frågan, säger hon.
Miljöpartiets ledamot i
landstingsstyrelsen, Roy
Ottosson, kallar majoritetspartiernas uppgörelse
”ett avhopp från de normala demokratiska spelreglerna”.
– Vi har ju varit överens
om att hålla i hop det här
och se till att vi har en helhetssyn. Då kör de ett internt partimöte, tar upp
detaljfrågor i ett väldigt
komplext sparprogram
och skjuter sedan fötterna
av sjukhusdirektören. Det
visar bara att de inte kan
leda landstinget. Det ser
jag också som grundförklaringen till de minussiffror vi nu måste justera, säger han.
Centerns gruppledare i
landstingsfullmäktige,
Hans Hedlund, ser andra
problem. Han jämför med
sparprocessen i Örnsköldsvik där uppdraget
är att spara 90 miljoner
kronor.

Nackdel för processen
Där lade sjukhusdirektören först fram sitt sparpaket. Sedan tog politikerna
ställning till de enskilda
delarna.
– Jag hade hoppats att vi
skulle kunna göra så när
det gäller länssjukhuset
också. Man kan ju nämligen ha synpunkter på

ST 11 juni.

många enskildheter som
vi hittills bara hört talas
om eller läst ytligt om i något nyhetsblad. Genom att
man nu markerat tydligt
vad man inte får göra så
blir ju det en stor nackdel
för hela processen, säger
Hans Hedlund.

Oförändrat sparkrav
Uppgörelsen kring Medicinsk rehab innebär att
det inte går att flytta verksamheten till Sundsvall
även om det skulle vara
motiverat av både ekonomiska och medicinska
skäl.
Det innebär också sjukhusdirektör Margareta Rödén får dra in motsvarande kostnad, 21 miljoner
kronor, någon annanstans.
Sparkravet på 235 miljoner har inte ändrats.

”Får analysera”
Hans Hedlund ser skäl till
att sparbeloppet nu kan
behöva justeras.
– Vi får analysera det när
vi ser vad Margareta Rödén lägger fram för förslag
i höst, säger han.
ST har sökt landstingsstyrelsens ordförande,
Ewa Söderberg (S), och
Vänsterpartiets gruppledare Susanne Sundqvist.
Båda har dock avböjt att
kommentera innehållet i
artikeln.
Fredrik Nilsson
fredrik.nilsson@st.nu
060-197152

Hallå där ...
... Lotte Nord, ny programledare i radioprogrammet P4 Extra Söndag som från och med
i dag kommer att sändas från Sundsvall.
På vilket sätt
kommer det
att märkas
att ni sänder
från Sundsvall?
– Det kom- Lotte Nord.
mer nog inte
att märkas så mycket. Det
är ju ett nationellt program som sänds i hela Sverige med ett innehåll som
speglar Sverige i världen.
Första programmet ska till

exempel handla om valet i
Iran.
Du vikarierar för Erik
Blix som i sin tur vikarierar för Lotta Bromé. Hur
kommer du att sätta din
prägel på programmet?
– Det kan bli ett lite annat tonfall. Vi kanske håller ögonen extra öppna för
Norrland också, det beror
på vad som händer.
Hur länge ska P4 Extra
Söndags sändas från
Sundsvall?
– Nu i sommar, tio söndagar framöver. Sen vet
man aldrig, det kanske
blir en fortsättning framöver.
Lina Nyberg

Ozzy får pröva på ultraljudsapparaten medan matte Nadja Åkerman och Linnea Lundgren håller i honom. Det
gick ganska bra. Om det hade varit ”på riktigt” hade Ozzy blivit nedsövd, berättar veterinären Ulrik Hagevi.

Nu finns jour
för fyrfotingar
Veterinärhuset invigde sina nya lokaler
SUNDSVALL (ST)

När Veterinärhusets nya
lokaler invigdes på Södra berget i Sundsvall var
det många djurägare
som ville vara med.
Som den enda djurklinik i Sundsvallsområdet
inför de nu jour under
kvällar och helger.
Sedan drygt ett år tillbaks
har Sundsvallsområdet
inte haft någon jour öppen
efter kontorstid.
Vid akuta fall har man i
stället fått vända sig till
bland annat distriktsveterinärerna eller regiondjursjukhuset i Strömsholm.

Har efterfrågats
Men under invigningen avslöjade delägaren Trond
Holdaas att Veterinärhuset
kommer att ha en jour
öppen under kvällar och
helger från och med måndag.
Veterinärhuset smygstartade i mitten av maj i loka-

Under invigningen visade
Sundsvalls brukshundsklubb
upp sporten Freestyle, dans
med hund. Annette Hådén
med storpudeln Kasper.

Ångermanlands kaninhoppare visade upp kaninhoppning.
Amelie Vermelin, Hanna Elmqvist och Kajsa med pappa Per
Jangdal passade på att hälsa på Franz, som precis tagit sig
över alla hinder.

lerna på Regementsvägen.
– Folk är väldigt positiva.
Många har efterfrågat en
större klinik med potential
att ta emot fler patienter,
säger Caroline Jangdal, en
av veterinärerna.
Nadja Åkerman var en av
besökarna och hon kan

tänka sig att ta sin hund
Ozzy, som är en korsning
mellan chihuahua och jack
russel, till Veterinärhuset
om det behövs.
– Ja, absolut. Det är stort
och fint här. Men man får
hoppas att det inte blir för
ofta.
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17-åring misstänks för rattfylla efter olycka
STÖDE (ST)

Fem personer skadades
lindrigt vid en olycka i
Stöde på fredagskvällen. Föraren misstänks
nu för rattfylla, olovlig
körning och tillgrepp av
fortskaffningsmedel.
Det var strax efter klockan

22 som larmet om olyckan
kom. En personbil hade
åkt ner i diket och voltat
vid Norromängsvägen i
riktning mot centrala Stöde.
De fem personerna, alla
ungdomar i 17-årsåldern
från Stöde, klarade sig turligt nog med bara lindriga

skador. Enligt vittnen hade
bilen framförts i mycket
hög hastighet.

Inget körkort
Polis kallades till platsen
som tog med den 17-åriga
föraren för blodprov eftersom man misstänkte att
han var onykter. Enligt ho-

nom själv hade han tagit
bilen från en ”gubbe” i
samband en fest. Han är nu
misstänkt för rattonykterhet och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Eftersom
han inte har något körkort
är han också misstänkt för
olovlig körning.
Lina Nyberg

