Lokalavisen om især akutlægebilen
Debat: Uvidenhed er demokratiets værste dødsfjende Jørgen Ørgaard
"Jørgen Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols, er åbenbart bedre til at stille spørgsmål end komme
med svar. At blande ytringsfrihed og hans fantaseren om hvad demokrati er ind i debatten, er useriøst og
usagligt.<br...< a=""></br...<>
Dato: 14-02-12 | Læserbreve
Debat: Den, der graver en grav for andre…!
Kære Niels Basballe.
Du afslutter dit debatindlæg ”Ingen saglig argumentation for at flytte Akutlægebilen” med, at du agter at
kæmpe til det sidste for, at akutbilen fortsat placeres i Grenå. Det er vel såre...
Dato: 06-02-12 | Læserbreve
Debat: Ingen saglig argumentation for at flytte Akutlægebilen
Syddjurs kommune har ingen saglig argumentation for at få flyttet Akutlægebilen til Kolind. Man anvender
kun ”passer” modellen, og tegner en rundkreds. Det er ikke denne måde Akutlægebilens effektivitet skal
måles på. Det er...
Dato: 01-02-12 | Læserbreve
Syddjurs kæmper for at få akutlægebilen til Kolind
Politikerne i Syddjurs Kommune er fortørnet over, at Region Midtdjylland tilsyneladende er indstillet på, at
akutlægebilen, der dækker Djursland, skal have base i Grenaa i stedet for som forventet i Kolind.
Dato: 28-01-12 | Artikler
Lægebil: "Du er på vildspor Jan Petersen"
"Borgmesteren i Norddjurs skal naturligvis forsvare en placering af akutlægebilen i Grenå. Det er
kommunens største by, og her bor de fleste vælgere – sagt helt uden brod", lyder det fra Jørgen Ørgaard,
formand for Borgerforeningen...
Dato: 01-12-11 | Artikler
Akutlægebilen skal blive i Grenaa - Basta!
Placeringen af områdets eneste akutlægebil er fortsat et stridens æble de to Djurslands-kommuner
imellem. I Syddjurs er der stærke fortalere for, at lægebilen skal have fast base i Kolind, men det vil
Norddjurs borgmester Jan Petersen...
Dato: 25-11-11 | Artikler
Debat: Hvorfor står akutlægebilen på Djursland fortsat i Grenaa?
"Adskillige af regionens mange politikere har åbent tilkendegivet, at en placering midt på Djursland er at
foretrække, så der er næppe belæg for at henvise til flere evalueringer, inden placeringen midt på Djursland

iværksættes.
<br...< a=""></br...<>
Dato: 18-11-11 | Læserbreve
Trafikdræbt mand var fra Trustrupegnen
Det var en 63-årig knallertfører fra Trustrupegnen, som onsdag eftermiddag kl. 14.55 mistede livet, da han
kørt direkte ud foran en bil på Lunbakkevej lidt uden for Tirstrup.
Knallerføreren kom kørende ad Stormosevej fra...
Dato: 28-04-11 | Artikler
Debat: Rødt flertal skyld i sygehuslukning
"Den seneste tid har været præget af dystre nedskæringer i Region Midtjylland, som rammer ikke mindst
Grenaa Sygehus specielt hårdt. Jeg håber, at alle borgere i Norddjurs er bevidste om, at et smalt rødt flertal
repræsenteret af...
Dato: 10-02-11 | Læserbreve
Debat: DF stiller sig bag Grenå og Djursland
I torsdags var jeg så privilegeret at være inviteret til borgermøde i Grenå. Jeg holder meget af både Grenå
og Djursland og bor selv på ”Jyllands næse” i Skødstrup. Derfor var min indledning på mødet også en
beklagelse af, at...
Dato: 25-01-11 | Læserbreve
Katastrofalt for Djursland
Åbent brev til Bent Hansen, formand Region Midtjylland: "Det er med gru, at Ældre Sagen Norddjurs med
ca. 5.000 medlemmer, erfarer, at Region Midtjylland har planer om at frakoble hele Djursland på sundhedsog sygehus området, for at få de sidste...
Dato: 24-01-11 | Læserbreve
Borgerforeningen Mols tordner mod spareforslag
Formand for Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs, Jørgen Ørgård, Knebel, er helt
oppe i det røde felt.
”Når man fjerner rygraden, kan man så overleve?” spørges der i resolutionsteksten med...
Dato: 22-01-11 | Artikler
Ninna Thomsen dybt rystet over spareoplæg
Forslagene om at bortspare akutlægebilen på Djursland og ordningen med en udrykningslæge på Mols og
Helgenæs har chokeret formanden for Syddjurs Kommunes Sundhed, Social- og Ældreudvalg, Ninna
Thomsen (S).
”Det er en...
Dato: 12-01-11 | Artikler
Chokbølger efter at region sparer akutlægebil
Forslaget om at spare akutlægebilen på Djursland og fjerne udrykningsordningen på Mols sender

chokbølger gennem lokalsamfundet.
”Sikkerheden og trygheden bliver forringet for borgerne på hele Djursland,” siger Jørgen...
Dato: 11-01-11 | Artikler
Regionen vil spare akutlægebilen på Djursland
Borgerne på Djursland kommer formentlig til at vinke farvel til den akutlægebil, som for tiden står i Grenaa,
men hvis placering har været udsat for megen diskussion for eller imod Kolind eller Grenaa.
I kataloget over spareforslag...
Dato: 10-01-11 | Artikler
Lokal enighed om akutlægebil på Mols
Alle deltagere på Borgerforeningen Mols' debatmøde forleden enige om at akutlægebilen skal have
hjemsted i Kolind.
Dato: 10-12-08 | Artikler

