Kære Jens Ove!
Du spørger, hvad jeg siger?
Ja hvad skal jeg sige - til den holdning, som lægges for dagen på din henvendelse især fra Hornslet, Mørke,
Rønde og det tavse Ebeltoft?
Jeg ved ikke, hvad Rosmus Distriktsråd, Ugelbølle, Ådalen, Thorsager, Nimtofte og Ryomgård siger til dit
nedenstående forslag?
Og jeg vægrer mig faktisk ved overhovedet at sige noget (du stiller mig lidt i et dilemma: Hvis man ikke kan
sige noget positivt, bør man helst tie stille!).
Jeg har reelt kun lyst til at udtrykke mig, hvis jeg siger min oprigtige mening, og den kan jo i dette tilfælde
sagtens vise sig at støde an hist og her i enkelte distriktsråd.
Men…..
Det er næsten det værste, der kunne ske, at Hornslet stiller de nævnte spørgsmål, især når Distriktsrådet
samtidig påberåber sig at have fulgt debatten. Og Mørke bakker op, som om ingen kender svarene på de
stillede spørgsmål?
Jeg tror ikke på en fælles henvendelse med sådanne tilkendegivelser. Hvis jeg var regionspolitiker, ville jeg
her få serveret på et sølvfad:
- I Syddjurs kommune er der store områder, som sådan set signalere både uvidenhed og/eller manglende
interesse for placeringen af akutlægebilen efter debat herom i flere år.
- Dejligt! Så er modstanden da til at overse – der er forståelse for bilens placering i Grenå fra distriktsråd i
Syddjurs, selvom byrådet i flere henvendelser har argumenteret for en central placering af akutlægebilen, så
er store dele af kommunen ligeglade.
Den holdning svækker Syddjurs byråds bestræbelser på at ligestille borgerne på (endda) hele Djursland. Og
så ville jeg (stadig hvis jeg så det med regionens briller) tænke, at den bil skal forblive i Grenå – det giver
mindst vrøvl.
I Norddjurs står befolkningen markant samlet om en borgmester, hvis argumenter tager udgangspunkt i en
opportun vekselvirkning mellem Hospital og Sundhedshus. Der henvises til en separat aftale, der får
indflydelse over kommunegrænsen til Syddjurs uden drøftelse med Syddjurs. Den aftale, som
borgmesteren i Grenå hentyder til, blev indgået i 2010 med hospitalspladser i Grenå som udgangspunkt og
støtte til sundhedscenter. Man søgte 23 mio. og fik 15 mio.
Først skulle akutlægebilen blive i Grenå af hensyn til hospitalssengepladser. Da hospitalet blev nedlagt,
ændredes hospital til sundhedshus.
Keine Hexerei – Nur Behendigkeit. Vælgere(Distriktsråd) har, i det omfang de gerne vil forføres, ret til at
blive det! Uvidenheden er demokratiets dødsfjende. Demokratiet klarer sig ikke uden oplyste borgere.
I Syddjurs er det åbenbart kun på Mols og Helgenæs (og da også lidt i Kolind), der udover byrådet
protesterer mod fejlplaceringen af bilen i vandkanten.
Distriktsrådet i Ebeltoft har ingen mening. Rønde føler sig pludselig som vestlige i kommunen, når det
gælder akutlægebil og ellers meget centrale, når det gælder rådhus – ak ja, hvor konsekvent. ”Vi i den
vestlige ende af Syddjurs Kommune har så kort til Randers eller Århus, at vi alligevel kører direkte til Århus,
hvis vi kan få det "kringlet". (Citat fra Rønde Distriktsråd) – Kringlet til hvad? – Egen fordel og så må fanden
tage resten, eller hvad er meningen?
Hornslet starter fra år nul, trods debatten har løbet i mere end 5 år.
Mørke forbliver i mørke (undskyld den ligefremme talemåde, men den lå lige til højrebenet efter Mørkes
egen udmelding): ” Mørke Distriktsråd blander sig gerne i debatten, men synes vi skal afvente svar på de
udemærkede spørgsmål fremsendt til regionen af Hornslet Distriktsråd. Lad os få fakta på plads, for derefter

at fremsende en holdning. Go’ aften til alle” Efter diskussion i flere år om placeringen, beder man om fakta,
selvom beslutningen tages om mindre end en måned!!!! Den 10.april.
Jamen, jamen! Der er trængsel ved håndvasken. Det forekommer noget mere konstruktivt at se på
reaktionen fra Feldballe. Her søges dialog om reaktionen!
Man får rigtig mange oplysninger fra regionens hjemmeside bl.a.” Akutlægebilen er et præhospitalt tilbud,
som er et supplement til ambulancen”. Der nævnes slet ikke hverken hospital eller sundhedshus nogen
steder.
Her er kortet over bilernes placering
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/150/Akutfilm_knapper/Præhospital_baser_012011_stor.jpg
Her om
akutlægebilen http://www.rm.dk/sundhed/pr%c3%a6hospital/kerneomr%c3%a5der/akutl%c3%a6gebiler
og her fem små film, http://www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/presserummet/akutfilm ”Akut hjælp på hjul
i Region Midtjylland”, fem små film, som hver især fortæller om den hjælp og de kompetencer som hhv.
ambulance, akutbil, akutlægebil og akutmodtagelse tilbyder alvorligt syge eller ulykkesramte patienter i
Region Midtjylland. Der er også en film som beskriver et tænkt forløb fra at en ulykke indtræffer, til 112
alarmeres, AMK-Vagtcentralen støtter med sundhedsfagligt personale, ambulance og akutlægebil når frem
til skadestedet og endelig: patienten ankommer til akutmodtagelsen. Foreninger og andre grupper kan
bestille en DVD med filmene ved at kontakte Koncern Kommunikation på tlf. 78 41 06 22.
Mange oplysninger fabrikeres, men ikke alle læses eller søges.
Vores eget distriktsråd har adskillige gange reageret: (og samme mulighed har eksisteret for samtlige
interesserede - inkl. Distriktsråd - siden 2007). Og så starter man med at ”bede om at få fakta på plads...,
for derefter at fremsende en holdning”)
Ja, hvad skal jeg sige - som svar på dit spørgsmål Jens Ove?
Her et udpluk af reaktioner gennem distriktsrådet på Mols og Helgenæs. Faktisk har rigtig mange af
reaktionerne fundet vej til både den skrevne og den elektroniske presse, så ganske ukendt er
problemstillingen næppe.
05.03.2012 - Syddjurs kommune fastholder central placering af akutlægebil
02.03.2012 - Se de mange debatindlæg i lokalavisen
15.11.2011 - Hvorfor står akutbilen fortsat i Grenå Se også regionens svar
28.01.2011 - Embedsmændene foreslår Akutbilen på Djursland og udrykningslægen
nedlagt!!!!- Se Borgerforeningens åbent brev og resolution
12.03.2010 - Syddjurs byråd erindrer Regionsrådet om Akutbilens placering
21.10.2009 - Regionsrådet godkendte udvalgets indstilling, hvor der var enighed om at
anbefale, at akutbilen på Djursland flyttes til en mere central lokalitet på Djursland. Se
rapporten her og blad til side 16.
29.01.2009 - Mød op til generalforsamling i Tved Forsamlingshus den 29.01.2009 kl. 19
02.01.2009 - Nytårshilsen til Akutudvalget
15.11.2008 - Brev til akutudvalget vedr. akutbilens placering og udrykningslægen på Mols
og Helgenæs med evalueringsrapport og finanslovsforlig
11.08.2008 - Aflevering af 14.574 underskrifter
22.07.2008 - Borgerforeningen savner opbakning på højeste plan fra Syddjurs kommune
21.07.2008 - Massiv støtte til Borgerforeningens kamp for at beholde udrykningslægen 4.
brev til Bent Hansen
30.06.2008 - Hvis det er fakta, benægter A fakta - 3. brev i sagen om nedlæggelse af
udrykningslægen
22.06.2008 - Regionsrådet sætter kikkerten for det blinde øje
06.06.2008 - For smed at rette bager, en reaktion mod forslag til nedlæggelse af
udrykningslægen på Mols og Helgenæs
28.08.2007 - Indsigelse mod forringelse af akutberedskabet

Er der mon nogen, der – efter at have set i korrespondancen herover – kan forestille sig, hvor nedladende
og respektløst, det må føles for medlemmer af et distriktsråd, som i den grad har sat sig ind i
problematikken, at få en sådan spand koldt vand fra nabodistriktsråd med krav om fakta på bordet, før der
udmeldes en holdning på et tidspunkt, som mere end nærmer sig fem minutter i 12.
Samtidig ihukommes fra debatten om nedlæggelsen af beredskabsstationerne i enten Kolind, Rønde eller
Hornslet – foreslået af Norddjurs –, at Mols-Helgenæs som eneste distriktsråd argumenterede imod
nedlæggelse og konstaterede, at hverken det ene eller det andet af de berørte distriktsråd tog affære, og
ikke en gang lod skinne igennem, at de var glade for, at molboerne reddede deres brandstationer:
01.10.2011 - Norddjurs vil nedlægge brandstationer i Syddjurs, Se Distriktsrådets
kommentar hertil .

Distriktsrådet for Mols og Helgenæs viste ved den lejlighed en afgørende støtte til andre distriktsråd, og
vi var ikke i tvivl om nødvendigheden af en støtteerklæring, selv om vi med lethed kunne have ladet fem
og syv være lige i den sag.
Vist skal vi varetage lokale interesser, men ikke udelukkende - og vi skal i hvert fald ikke svække vores
eget byråd, så hellere tie stille.
På den anden side, hvis vi ikke står sammen med byrådet i denne sammenhæng, er det ganske sikkert, at
akutlægebilen fortsat er placeret i Grenå.
Det er nu eller aldrig!

Nu tror jeg, at det er på tide, at jeg trækker mig tilbage fra den fælles dialog for en stund.
Men skulle der blive større forståelse for vigtigheden af fælles optræden, så er jeg klar.
Bliver der ikke tale om fælles henvendelse, er næstbedste løsning en henvendelse fra de distriktsråd, som
gerne hver især ser akutlægebilen placeret midt i sit udrykningsområde.
Kære Jens Ove
Du spurgte....og jeg svarede så ærligt, som jeg kunne.
Hvis jeg har trådt enkelte over tæerne, må jeg bede om forladelse.
Jeg håber, vi kan være lige gode venner – også efter denne mail!
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk



Tænk på miljøet. Print ikke denne e-mail medmindre det er nødvendigt

Fra: Jens Ove Nielsen [mailto:lisogjo@os.dk]
Sendt: 11. marts 2012 09:22
Til: 'Jørgen Ørgård'
Cc: 'Anny Og Rasmus Poulsen'; bvn@fiber.dk; 'Jens Ove nielsen'; 'Jørgen Pedersen'; kasper@sukkermel.dk;
Klaus T. Mogensen; 'Marianne Jensen'; 'Tom Bjerg'
Emne: SV: Lægebilen
Hej Jørgen.
Det håbede jeg også på.
Jeg har jo lagt mærke til at du er god til at skrive, og har fuldt sagen. Så jeg håbede jo lidt på om vi kan få dig
til at skrive en skrivelse til Regionen.
Jeg har fået tilbage melding Thorsager, Ryomgård, Feldballe, Kolind og så Mols.
Rønde og Hornslet mener at de har nærmere til Randers og Århus, men det er deres valg. Rosmus har jeg
ikke hørt fra men de vil nok mene de er dækket godt fra Grenå
Nimtofte vil vende tilbage lidt senere.
Hvad siger du Jørgen?
MVH. Jens Ove Nielsen
Kolind & Oplands Distriktsråd

Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]
Sendt: 11. marts 2012 08:54
Til: 'Jens Ove Nielsen'; joergen@oergaard.dk; info@distrikt-rosmus.dk; bysvinget@jubii.dk;
eau@habitatvision.dk; hornsletdistriktsraad@mail.dk; ellenandi@gmail.dk; ku@pphr.dk; jj.ehs@fiber.dk;
Kirting@ryomgaard.dk; 'Ellen og Carsten Skivild'; tp@123zone.dk; info@michaelbak.dk;
landsbyraadet@ugelboelle.dk
Emne: SV: Lægebilen

Naturligvis vil jeg gerne deltage!
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
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Fra: Jens Ove Nielsen [mailto:lisogjo@os.dk]
Sendt: 7. marts 2012 20:28
Til: joergen@oergaard.dk; info@distrikt-rosmus.dk; bysvinget@jubii.dk; eau@habitatvision.dk;
hornsletdistriktsraad@mail.dk; ellenandi@gmail.dk; ku@pphr.dk; jj.ehs@fiber.dk; Kirting@ryomgaard.dk;
'Ellen og Carsten Skivild'; tp@123zone.dk; info@michaelbak.dk; landsbyraadet@ugelboelle.dk
Emne: Lægebilen
Kære alle Distriktsråd.
Jeg skriver lige til jer for at høre, om vi kunne lave noget fælles for placering af lægebilen på Djursland.
Jørgen Ørgård har været rigtig flittig vi har i Kolind også gjort lidt vores politikere har gjort noget.
Nu vil jeg så høre hvad man mener ude omkrig i kommunen vi mener jo at den er fejlplaceret i Grenå ikke
fordi det er Grenå, men fordi den skulle placeres mere central på Djursland.
Vi vil selvfølgelig gerne have den til at holde til Kolind som den har gjort tidligere, men en anden placering
kunne også tænkes bare det er mere centralt for hele Djursland.
Jeg forstiller mig at de positive tilbagemeldinger jeg får bliver præsenteret for en brev som i så skal nikke til,
så vil jeg jo høre om vi kan få Jørgen Ørgård til at hjælpe med at lave et brev til regionsformanden.
Lad mig få en melding,
Med venlig hilsen
Jens Ove Nielsen
Kolind & oplands distriktsråd

