Kære borger med permanent eller periodevis bopæl på Mols eller Helgenæs!
Her ved årsskiftet skal der – bedre sent end aldrig – lyde et godt nytår!
Hjemmesiden www.borgerforeningen-mols.dk er opdateret, og du finder her bl.a.
Borgerforeningens nytårshilsen til medlemmerne af regionens akutudvalg. Vi vil meget gerne huske
medlemmerne på, at den bedste placering af akutbilen er i Kolind – midt på Djursland! Her kan du også læse, hvad Byrådet skrev om den sag til Regionsrådet lige før jul!
Ved samme lejlighed skal vi minde om den årlige generalforsamling i
Tved Forsamlingshus torsdag den 29. januar kl. 19.00.
Umiddelbart efter generalforsamlingen får vi besøg af regionsmedlem,
Gert Schou, Grenå. Han er formand for det førnævnte akutudvalg, så det
er vigtigt at møde frem og manifestere den store enighed om den sag i
vores område.
Vi spørger ham direkte, om udvalget vil bevare udrykningslægen på
Mols og Helgenæs, og hvor udvalget vil placere den eneste akutbil på
Djursland, samt løfte sløret for, hvordan de ekstra 250 mio. kr. fra
finanslovsforliget skal udmøntes i tryghed for folk i marginalområder?

Formanden for
Akutudvalget,
Gert Schou, Grenå

Bestyrelsen håber på stort fremmøde! Og du kan tage din nabo med (hvis medlem)!
Man kan blive medlem ved at indbetale 100 kr. på bank reg. nr.: 3651 konto nr.: 3651030714
Husk navn(e) på afsender.

Det er meget vigtigt, at rigtig mange medlemmer møder op til generalforsamlingen for at vise det
store sammenhold, der er omkring ønsket om at bevare udrykningslægen på Mols og Helgenæs
og i det sydlige Djursland i det hele taget og få akutbilen permanent anbragt midt på Djursland.
Vi ved godt, at rigtig mange mennesker støtter vores argumentation og at 15.000 har skrevet
under, men det vil være særdeles effektfuldt, om der blev trængsel for at vise, at vi virkelig mener,
at sikkerhed og tryghed har betydning – også her hos os, der ikke bor i de store byer!
Du kan endnu nå at blive medlem, hvis du ikke allerede er det!

På gensyn

torsdag den 29. januar 2009 kl. 19.00
i Tved Forsamlingshus!
Bestyrelsen
NB! Du kan også videresende denne mail til andre, som - du kunne tænke dig - gerne vil være med
til at støtte en så vigtig sag! Se også vedlagte filer!
Adresseavisen skrev endvidere

