
HelseMidt kan ikke
garantere penger til
nyttMolde sjukehus i
2018. – 2018 er bare en
stipulering, innrømmer
direktør Gunnar
Bovim.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Da helseminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen var i Molde
(Ap)variMolde14.desember,pekte
hun på 2018 som det tidligste et
nyttsjukehusiNordmøreogRoms-
dal kan bli påbegynt. Hun viste til
opplysninger Helse Midt-Norge
haddegittomøkonomien.

Ingen garantier. Men ingen i
HelseMidt-Norgekangarantere at
detfinnestilstrekkeligmedpenger
tilnyttsjukehusbyggi2018.Detbe-
krefter administrerende direktør
Gunnar Bovim overfor Romsdals
Budstikke.
–Nei,vikanikkeginoengaranti.

Det springende punktet er om vi
kommerossgjennomenveldigkre-
vendeomstillingut2016.Virksom-
heten vår skal effektiviseres med
to prosent hvert år. Det betyr at vi
ikke kan legge oss bakpå og tro at
forbedringenekommeravsegselv,
forklarerBovim.

Et stipulert årstall. –Hvordan
dukketårstallet2018opp?
– Da vi arbeidet med økonomi-

planenforHelseMidt-Norgeforåra
2011–2016såvi atvedutgangenav
2016villevimanglecirka500milli-
onerkronerforåkunnesetteigang
bygging av nytt sjukehus. Vi fikk
spørsmålet: Når kan vi begynne å
bygge iMolde?Noen i administra-
sjonenblebedtomåregnepådet,og
2018bleanslåttsomsannsynlig.

– Betyr det at det ligger ikke
annetenntrotilgrunnforåpekepå
2018sommuligbyggestartår?
– Det er ingen annen fasthet i

årstallet2018ennatdeterenstipu-
lering fra vår side, og denharnoen
helt klare forutsetninger om hva

sommåskjeimellomtida.Mendet
kanjotenkesviklarerådrivebedre
ennforventet,sierdirektørBovim.

Ålesund og Namsos. – Hvis
Helse Midt mangler penger, betyr
detatdethellerikkevilværepenger
til andre byggeprosjekter i dette
tidsrommet?
– I langtidsbudsjettet ligger der

enøkning ivedlikeholdet.Detkan
bety atmanbygger ei fløyher eller
der. I år er det jo foreslått 50millio-
ner kroner til å starte oppgrade-
ringen av Lundavang-sjukehuset i
Molde. Vedlikeholdsinvesteringer
må skje, og det kan skje i Molde
ogKristiansundogså.Det liggeran
til investeringer i høyblokka ved
Ålesund sjukehus – noe somvil gi
en rasjonaliseringsgevinst. Og vi
skal bygge ny fløy for psykiatrien
ved Namsos sykehus. Men det er
altså ikkeslikatalleandreprosjek-
ter rykker framikøenforbiMolde.
Alle direktørene som går svanger
med byggeplaner, må stille seg i

.
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� Når kom årstallet 2018 opp
første gang som aktuelt
byggetidspunkt for Nye
Molde sjukehus?

� Kommunikasjonsdirektør
Tor Harald Haukaas viser til
følgende:

� Prosjektleder Lars Magnussen,
som ledet arbeidetmed å ut-
rede de tre sjukehusalternati-
vene helseministeren ville ha
svar på i fjor, ble bedt om å
utvide tidsperskeptivet lenger
enn til 2016.

� På etmøte i referansegruppen
for de tre utredningene 22.
september 2010 ble det lagt
fram en analyse om Helse
Midt-Norges økonomiske
bærekraft. I dette materialet
framkommer året 2018 som
enmulig tidshorisont.

� 23. september 2010 ble det
holdt to møter, der denne
informasjonen ble formidlet.
Den enemøtet var i Oslo der
Helse Midtmøtte Helsedepar-
tementets ledelse. Det andre
møtet var i Stjørdal mellom
Helse Midt og fylkesordførerne
i Trøndelagsfylkene og Møre
og Romsdal.

NYTT MOLDE SJUKEHUS

2018 er
Andre sjukehus i Midt-N

Fabrikken til Weber Leca
Vestnes produserte i fjor
56.000 kubikkmeter bygge-
blokk. Oppturen startet på
slutten av året.

OLAV SKJEGSTAD
olav. skjegstad@r-b.no

VESTNES: –2010ble etmiddels år
for Leca her i Vestnes, sier daglig
leder Per Røe til Romsdals Bud-
stikke.Hanernå inne i sitt 37. år
som ansatt ved fabrikken på
Skorgeneset,ogharopplevdbåde
opp-ognedturer.
På detmeste hadde fabrikken

enårsproduksjonpå113.000ku-
bikkmeterog52ansatte.Nåerdet
18 ansatte som jobber ett skift. I
tilleggtilblokkproduksjonlager
manogsåbyggplank iLeca, i fjor
komproduksjonenavdetteoppi
16.000kvadratmeter.

En av tre. PerRøeopplyserat50
prosent av blokkproduksjonen
går til næringsbygg, 50 prosent
tilbolighus.
Deter idag tre fabrikker iNor-

ge som produserer Lecablokk:
Vestnes, Lillestrømog Borge ved
Fredrikstad.BlokkenefraVestnes
blir solgt fra Sogn og Fjordane
til Finnmark, pluss noe til Øst-
landet.

Færre selvbyggere. Tidligere
satset Leca stort på selvbyggere,
som tok jobbenmed å sette opp
murene sjøl for å spare penger.
Lecatilbyrfremdeleskurstilselv-
byggere, men interessen for det-
te blant unge som skal etablere
segerikkeslikdenengangvar.
– Dagens unge leier heller

hjelp til å sette opp husmuren.
Derdetersnakkomselvbyggere,
er det gjerne en far eller bestefar
somstilleroppoggjørjobben,for-
tellerPerRøe.
Etter en bølgedal i 2009 er det

nå klare tegn til økt aktivitet i
byggemarkedet. PerRøe sierhan
så dette i siste del av 2010, og at
oppturenseruttilåfortsetteinni
2011.
Påeiersidahardetværtflereen-

dringerognavneskifter,derbåde
svenske og tyske interesser har

vært inne med navn somMaxit
og Optiroc. Men Leca-navnet
består. Weber er et stort fransk
industriselskap som kjøpte seg
inn i 2008. Det er igjen en del av
gigantkonsernet Saint-Gobain
med200.000ansatte.

Lysere for Leca
Bra inngang: Weber Leca på Skorgeneset i Vestnes merker en positiv inngang på det
nye året. FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Veteran: Daglig leder Per
Røe har jobbet i 37 år på
Leca-fabrikken på
Skorgeneset.

SJUKEHUSSAKA

Flikkes på: Helse Midt har satt av 50 millioner kroner i år
til flikking på sjukehuset på Lundavang i Molde.

FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Snart får alle være
under tak på ferja
Rullestolbrukere som vil be-
søke Sekken, skal endelig få
tilgang til salong og toalett
på ferja, når MF Sekken byt-
tes ut med MF Ørsta.

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

MOLDE: MFSekkenhar tjent be-
folkningentrofastirute34Molde
–Sekken,menværtenhodepine
forrullestolbrukere. Blantannet
harengruppefunksjonshemme-
te pleide å delta på Herdebrei-
marsjenhvertår.Deigruppasom
har sittet i rullestol, har risikert
enutriveligoverfartnårværethar
vært dårlig, siden det ikke har
værtmuligåkommeseg innisa-
longen.

Ombygges. Ifølge Sekken.net
harSjøfartsdirektoratetgodkjent
MFØrstatilbrukpåSekken-ruta.
Det er ikke avklart nøyaktig

nårdetvilskje,menplanenerfør-
ste kvartal. Blant annet må MF
Ørstabyggesomførst.
–MFØrstafårinstallerthandi-

kaptoalett på bildekket og heis
frabildekket til salongen førden
blirsattpermanentinnirute34.
–Detteerkravtiluniversellut-

forming som er satt i anbudsvil-
kåra. Ferja tar om lag 28 person-
bilenheter (PBE) etter ombyg-
ginga, mens MF Sekken så vidt
ville oppfylle kravet om 20 PBE
ettereieventuellombygging,sier
teknisk sjef Glenn Sandberg i
Fjord1MRF tilSekken.net
Det er Fjord1 MRF som skal

drifte ruta i enanbudsperiodepå
tiårsombegynte1. januariår.
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side 26-27

Fra Gjemnes
til Mosambik

side 8-9

Flisfyring fra
november

Svein Rødal i Istad
Nett AS.

n n En ny lov skal
gjøre slutt på
diskrimineringen.
Spørsmålet er om det
følger penger med.

side 4-5

Kaldt på dekk: Michael Skaar, bak t.h. Jan Erik Jacobsen og avlaster Lisbeth Ora Lien hadde en fin dag på Sekken. Men

turen tilbake ble en kald opplevelse, for Michael slapp ikke inn i salongen.
FOTO: MARIT HEIENE

Må sitte ute
på bildekket
Rullestolbrukere slipper ikke inn på ferja

n n Michael Skaar er
kald, men må sitte ute
på ferjedekket. For
rullestolbrukere har
ikke adgang til salongen
på MF «Sekken».

Hemmelig
om støtte til
ambulanser

side 2-3

side 11

Silver Plast
må permittere

Malvin Bjørnerem

3990
Pepsi Max

4x1,5 liter, pr. ltr 6,65

12990
Fersk kyllingfilet

1100 g pr. kg 118,09

3690
Laksefilet

4x125 g First Price, pr. kg 73,80

Med bleieavtalen er KIWI uslåelig nårdet gjelder prisen på Libero bleier.

4690
I tillegg får du hver 4. pakke gratis!

1990
Sandwich baguetter

16 stk First Price, pr. stk 1,24

+pant

For nybegynnere!
Påmelding: 71 24 66 70
Begrenset antall plasser!
Fredag 5. sept. kl 17-20

Romsdals Budstikke
3. september 2008.
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Ti lokallag fra Høyre på Nordmøre
har gått sammen om et opprop der
de fremmer ønske om et fellessju-
kehus mellom Molde og Kristian-
sund. De ber statsråden peke ut
tomta.

RENATE GILDE
renate.gilde@r-b.no

MOLDE: –Vimeneretfellessjukehusfor
Nordmøre og Romsdal best ivaretar de
helsefagligeutfordringersomregionen
står foran. Et felles sjukehus bør lokali-
seres mellomKristiansund kommune
og Molde kommune, også for å få ro i
foretaket, heter det i en uttalelse fra
Høyres lokallag i Aure, Averøy, Eide,
Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal,
Smøla,SunndalogTingvoll.

Demenerdetteerengodløsningsam-
funnsøkonomisk sett, og at det er den
beste plasseringen for det geografiske
nedslagsfeltetfellessjukehusetskalha.
– Vi er takknemlig for at statsråden

har hindret nedleggelse av akutt- og
fødetilbud i Kristiansund i påvente av
enbeslutningometeventueltfellessju-
kehusforNordmøreogRomsdal.Viber
nå statsråden iverksette en utredning
for et felles sjukehus i Nordmøre og
Romsdal, og peke ut aktuell tomt for å
unngå en eskalering avkonfliktnivået,
skriverde.
Tidligere i uka gikk flere SP-lag på

Nordmøresammenometbrevtilhelse-
ministeren, hvor de uttrykker bekym-
ring over forslag om å bygge Molde
sjukehusvedbrukavomprioriteringer
fraandresjukehus.

Tomtevalg: Høyre-
lag på Nordmøre
ber statsråden iverk-
sette en utredning
for et felles sjuke-
hus i Nordmøre og
Romsdal, og peke
ut aktuell tomt.
FOTO:BJØRN BRUNVOLL

Venter på avklaringen: Helse Midt-direktør Gunnar Bovim (t.v.) går arm i arm med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under besøket i Ålesund 13.
desember. Bovim venter på hva helseministeren vil med sjukehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD

bare løs antydning
orge kan bli påbygd i mellomtida

SJUKEHUSSAKA

køen bak Molde, sier Gunnar
Bovim.

Venter på avklaring. –Opp-
fatter du prosjektet NyeMolde
sjukehussomskrinlagt?
– Vi avventer foretaksmøtet

medvåreier,Helsedepartemen-
tet. Nåmå det besluttes hvor vi
skalhen.Deteråpenbartatdette
nåerenprosesssomgårmellom
eieren og styret i Helse Midt-
Norge.
– Det er brukt 77 millioner

kroner på planlegging og ut-
redningsarbeid for NyeMolde
sjukehus. Hvem skal bære
utgiftene for dette; Helse
Nordmøre og Romsdal eller
Helse Midt-Norge?
– Det er jeg usikker på. Kan

hende vil kostnadene bli belas-
tetHelseNordmøreogRomsdal,
men da vil de få kompensert
dette fra HelseMidt-Norge, sier
direktørGunnarBovim.

MOLDE: H.M. Kongenhar utnevnt
professor, doktormedisin Inggard
Lereim, Trondheim til Ridder 1.
klasse avDen Kongelige Norske St.
Olavs Orden for hans innsats
innen trafikk- og idrettsmedisin.
Dekorasjonen vil bli overrakt

ved et arrangement på St. Olavs
Hospital, 1902-bygget, Trond-
heim, fredag 7. januar 2011.
Inggard Lereim er i dag ansatt

somProfessor imedisin vedNTNU
og som spesialrådgiver i Helse
Midt-Norge RHF.
Hanhar lang fartstid innen le-

delse, og har ledet så vel akade-
miske institusjoner, forsknings-
programmer, sykehusavdelinger
og offentlige utredninger. Han var
leder for helsetjenesten for OLpå
Lillehammer, VMpå ski, ishockey
og håndball, og har vært sjef for
detmedisinske apparatet rundt
de norske landslagsutøverne i
nordiske vintergrener.

Inggard Lerheim
ridder av St.OlavsHøyre på Nordmøre

går for fellessjukehus
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Folkeaksjon ETT sjukehus for
NordmøreogRomsdal,erbekym-
retforhvalurvelevenetomkring
sjukehussakenkanresulterei
forsjukehustilbudetforfolket
påNordmøreogiRomsdal.
Folkeaksjonerenigiathåndte-

ringenavdenneviktigesaken
forca100.000menneskermåtåle
sterkkritikk,menadressenforkri-
tikkenerlangtmernyansertenn
detsomkommerframimedia.
Statsministeroghelseminister,

blirpåensværtusakligmåte,
stempletsomdehovedskyldigei
detrotetsomharoppstått.Dealler
flesteavoss,vetatskyldspørsmå-
letmådelespålangtflere.Som
medskyldigemånevnesdetsåkal-
teordførermøtetpåSeiletiMolde,
derfleremednæringsinteresser
fradetobyerKristiansundog
Molde,deltok.
Gjennomdetvioppfattersom

sværtudemokratiskeprosesser,
hardesomhardrevetdettespillet,

værtopptattavåføresjukehussa-
kenvekkfrapasiententilnæring.
Alledisseharværtmedpåårote
sakentil.

Folkeaksjon representererdet
bredelagavfolketpåNordmøre
ogiRomsdal.Husk,vierca65.000
individersomborutenforbysam-
funneneKristiansundogMolde.
Somfolkeaksjonharviingenting
imotatfolketfrabyenfårgodkva-
litetpåsittsjukehustilbud,men
kreversamtidigatfolketfrabyen
støtterfolketfrabygdeneisittkrav
omsjukehuskvalitet.
Folkeaksjon ETTsjukehusfor

NordmøreogRomsdal,serfrem-
overogfinneringenargumenter
foråfortsettedensjukehusstruk-
turenviharidagpåNordmøreog
iRomsdal. Visomeropptattav
kvalitet,ogsomharhattsjukehu-
setsom«nær venn»iforskjellige
settinger,serhverdagnødvendig-
hetenavåendrestruktur.

Politikernekanliteomdette
inntildefårbehovforgodsjuke-
husbehandling.Davildeseat
detikkeerdoktorensbostedsom
teller,mendoktorenskvalitet.
FolkeaksjonETTsjukehusfor

NordmøreogRomsdal,haropp-
lysningersomkantydepåatdet
såkaltefebruarnotatetfraHelse
Midt-NorgesinstyrelederKol-
bjørnAlmli,varkjentforHelse-
foretakNordmøreogRomsdalsin
styrelederHelgeAarseth, likeetter
atnotatetvarskrevet.Folkeaksjon
erikkeforbausetoveratdetkan
væreensannhet.Ivårsjukehussak
hardetforegåttsåmyerartating-
entingforundrer.

Aarseth må stå fram.Påstandene
omatAarsethharkjenttilnotatet
ersantheltframtilpåstandeneer
motbevist,HvisdeterriktigatAar-
sethharkjenttilnotatet,såblirdet
spesieltatAarsethlekkerførstnå.
HelgeAarsetherskyldigfolketi

vårtområde,etsvarpåomhanvis-
teomnotatetalleredetidligi2010.
Tidenerovermodenforåtenke

samling,deterogsåfortsattmulig
åerkjennefeilgrep.Folkeaksjon
ETTsjukehusforNordmøreog
Romsdal,viloppfordreallenord-
møringerogromsdalingersom
ikkeeropptattavbysamfunnenes
indrenavle,omåsiklartifra.Vivil
haetbestmuligsjukehusforpasi-
entene.DetværesegfraVermai
Rauma,fraFinsetiNesset, fraRøy-
moeniSunndal, fraSmøla,Aure,
Halsa,Rindal,Surnadal,Tingvoll
ogalledeandrekommunenesom
tilhørerNordmøreogRomsdal.
Fårvidettil,såfårogsådeansatte
engodogutviklendearbeidsplass.

Fire fullverdige sjukehus iMøre
ogRomsdal,sierpåsegforståerne,
hvaerdet?Stortingsrepresentan-
tenefraMøreogRomsdalprater
omfirefullverdigesjukehusi
MøreogRomsdal.Viersterkttvi-

lendetilomdevethvaetfullverdig
sjukehusbetyr.Spørsmåletersom
kjentkommetoppblant flerestor-
tingsrepresentanterfraandrede-
leravlandetvårt.
FolkeaksjonETTsjukehusfor

NordmøreogRomsdal,harsendt
brevtilstatsminister,helseminis-
terogriksrevisjon.Breveterisin
helhetsendtmedia.Itilleggtilå
leggeframfaktaombehandlingen
avsjukehussakenslikviserden,
harviværtsåstorsinnetåønskere-
gjeringenlykketilmedsittarbeid.
Detkanikkeværeenenestefor-
nuftigpersonpåNordmøreogi
Romsdal,somviletterslekten
noesåvondtsomatviikketenker
framover.
ETTsjukehusforNordmøreog

Romsdal,erdetenesteriktige.

Folkeaksjon ETT sjukehus for
Nordmøre og Romsdal,

Mellvin Steinsvoll,
pressetalsmann

Skal lurveleven ødelegge for et godt sjukehus?

Året 2010 harnåblitthistorie.
Nyttårsraketteneersluknetog
godsakenekonsumert.Dethar
isannhetensnavnværtetbåde
værmessigogpolitisketmeget
«turbulent»år.
Mellombakkarogberghardet

funnetstedennitid«tautrekking»
ommonstermasteneiHardanger
ogaksjoneneblant«hardanger-
byggerne»bleenreprisetilstand
fraAlta-lenkerneisintid. Jadeter
ikkeslikatallefårdetslikdeøn-
skerdet,eihellerfikkMoldesitt
nyesykehusnoesomAPtidligere
hargitt løfterom!Plutseligbledet
visstviktigstforStoltenberg-regje-
ringenmedStrøm-Eriksen(helse-
ministeren)åskjeletilkommu-
nenKristiansund,derordføreren
kunneviftemedParti-boka!
Ja,detteerjoheltforkastelig,

mensannhetenerikkealltidså
hyggelig.SkuffelseniMoldeble
enorm,ogskjellsordenehaglet
overregjeringen–somdetviste
seghaddealleredeifebruarifjor
–bestemtdettedramaetmellom
KristiansundogMolde!
Ogdedrarutiverdenogforkyn-

nersøtladentoginntrengendeom
nødvendighetenogfordelenedet
eråhaetdemokrati!?

«Peer, du lyver!» saMorAase.Ja,
detsahun.OgdetsierviiRoms-
dalenikorogønskerStoltenberg
overallehauger!DeterAPflukti
regionenvår,oggudskjelovfordet!

Det lå vel ikke afghanske tepper
ogdiamantarmbåndunderjule-
treettilSp-lederenSigneNavarsete
ogMeltveitKleppa(SP)iår.For

slikthaddedejofåtttidligeresom
godtgjørelseforpolitiske«bukkes-
prang»forymseprivateinteres-
senter,stårdetåleseinyhetene!Ja
detGÅRan,jovisstgårdetan,åbe-
nekteogavviseslikepåstanderinn
ikameralinsene,verreblirdetå
kikkeinnitv-kameraenenåralle
vetatdelyver!MenNavarseteer
ikkemindreeplekjekkennatselv
da,smilerhun(omennnoerødere
imakeup’enennvanlig!) Jaja,nå
vetvihvordandeter.Detblirkom-
munevalgtilhøstendettenyeåret,
ogdamåvihuskehvemsomlyver
ogstrykedemfralistene!

Og det er ikkebarepådetpolitis-
keskråplanetattingflyterover
ogbryteretiskestrukturer.Deter
prestersomsynsdeterviktigereå
heiepåfotballenogdeltai«skalvi

danse»–programpåtvibestesen-
detid.Biskopenmåttehviskehan
noeiøretogGeliusmeldtesinav-
gangsomprest!Skullebaremang-
le! Jegharalltidtroddatpresterer
personligkristne,mendertokjeg
altsåsyndigfeil!Atdetgåran,spør
dumeg.

Fortsatt sendes detnorskeunge
guttertil tjenesteikrigeniAfgha-
nistan–enkrigdetseruttilating-
envilvinne–bareuro,hjemsendte
kisteravdrepteungdommerog
sorgogfortvilelse.
Deterikkenoesomhelstgrunnlag
foråtroatstyrkenesomerdervil
fåsluttpådennegrusommekri-
gen–såfåguttavårehjemmens
detennåerlividem.
–OgpåBornholmsnørdeinne!

Kulderekorderi julaogflyavgang-

enepåeuropeiskeflyplasserble
innstiltpga.snøogankomsthal-
lene/terminalenefungertefor
tusenvisavpassasjerersomsove-
saler!
Jadetharskjeddmegeti2010.

Jegharikkesåmangenyttårsfor-
setter–menjegharbestemtmeg
foratjegskaloppmuntreogfor-
søkeågjøreminstettmenneske
gladhverdag!Manmåjobegynne
ienende.Prøveåikkeværesom
AP-regjeringavihar,sombryter
løfterogskufferogskuffergode
borgereivårtfedreland!

Godtnyttår!

Gunn Jeanette Breivik

2010 – Ett år med løgner og bukkesprang

Statssekreter Kaasavviserinn-
spilletomprivatfinansieringav
nyttsykehusi Moldeførspørsmå-
leterstilt ferdig.Detertriståhøre
at«kameratene»harlagtenplan
forsnart1årsidenatviikkeskal
fånyttsykehus.

Pass på, fordetteerheltsikkert
ikkedetsistefradenkantenog
løftebruddspilleringenrolle.
Kaaserkunopptattavåfåfremdet
negativevedprivatfinansiering,
ogavregnskapeterdetkungjelds-
postenforHelseMidthaneropp-
tattavåformidle.
Etsliktensligtalltattutaven

balansesierossingenting.Tenk
hvormangeårHelseMidtmåha
påsegforåspareopphalvekapita-
lenpå1,5milliardersommed
dagensregimeførstdavilutløse
lånemulighetenistaten.

Innfornæringsvirksomhetog
privatfungererkombinasjonen
eie/leiepåenutmerketmåte.Skul-
leleiemuligheteninnenfordisse
områdeneopphørevilledetvære
mangesomstoutenbolig/lokaler.

Anmoder styret iHelseMidtåsi
neitilpåkostningpådetfalleferdi-
gesykehuset.Gjensidighetenkan
velråde.
NårStoltenbergogcosettertil

sidedetbesteforslagetgjennom-
arbeidetavdebestefagfolkenevi
kanfinne,måderekunnesineitil
detalternativetsomkomdårligst
utialleutredninger,ogikkeminst
ersamfunnsøkonomiskforkaste-
lig.
Holddetgåendei3årtil fordaer

«kameratene»uteavregjering

PKR

Trist avslutning på året

Styret i Helse Midt blir i dette innlegget anmodet om å si nei til påkostning på det
falleferdige sykehuset. FOTO: KJELL LANGMYREN




