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Eideordfører Ove
Silseth (H) tilbyr tomt
for et felles sjukehus
på Svanviken.

ODDBJØRN HARNES
oddbjorn.harnes@r-b.no

EIDE: I et brev til Helse Møre og
Romsdal gjentar han tilbudet Eide
kommune sendte i 2002 til styret
forHelseNordmøreogRomsdalHF,
der det ble tilbudt tomt for sjuke-
husiregionen.

Vil væremed. «Iløpetavdisse10
åra ermye endret, og vi finner der-
forgrunntilårettedenneinforma-
sjonentildagensHelseforetak,slik
at tilbudet blir tatt i betraktning i

tilfelledetbesluttesåbyggeetfelles
sjukehus»,skriverordføreren.

Sentral plassering. Silseth vi-
sertilat Eidekommuneharensen-
tral plassering mellom Molde og
Kristiansund.Kommunenhargod
vegforbindelse med Molde, og ar-
beider for forbedringavvegforbin-
delsen mot Kristiansund. Fylkes-
veg 279 over Storlandet har ikke
denstandardsomkrevesfordagens
trafikk,ogenopprustingavdenne,
eller somdet arbeidesmed, tunnel
gjennom Harstadfjellet til Batn-
fjord vil også kunne gi en god for-
bindelse til Kristiansund, påpeker
han.

Svanviken gard. Det mest ak-
tuelleområdetiEideforbyggingav
sjukehuserpåSvanviken.Kirkens

Sosialtjeneste eier garden, der det i
generasjoner har vært drevet sosi-
altarbeidforsvakegrupper.Påfore-
spørsel har Kirkens Sosialtjeneste
opplystatdevilsepositivtpåeneta-
blering av sjukehus på Svanviken,
gårdetframavbrevet.
–Områdersomkanstillestildis-

posisjon er ubebygd i dag, og vi ser
ikke at det kan være konfliktska-
pende med etablering av et sjuke-
husher,uttalerSilseth.

– Geografisk riktig. Ordføre-
ren mener at en lokalisering på
Svanviken vil være det geografisk
riktige for den regionen et sentral-
sjukehus skal betjene. Med fullfø-
ring avMøreaksen vilMidsund og
AukraknyttestilfastlandetvedJul-
neset.
–Eidekommunehar foreslåttat

stamvegenE39viderenordoverbør
vurderes lagt om Fræna / Eide. En
slikvegføringvilgikortavstandfra
disse kommuner til sentralsjuke-
huset. Fræna kommune har i dag
god vegforbindelse mot Eide, og
nyttveganleggsomplanleggesover
Varhol vil knytte Fræna sentrum
nærmere lokaliteten. Averøy er
knyttet til Eide over Atlanterhavs-
vegenogvilogså fåkortavstandtil
sentralsjukehuset. ForGjemnesog
kommunene nord for Gjemnes-
sundbrua vil en lokalisering på
Svanviken være mer sentralt enn
om et fellessjukehus plasseres sør
forFursetfjellet.

Orkidé-uttalelse. Silsethviser
også til uttalelsen fraOrkidé 11. ja-
nuar2010tilhelseministeren.Han
mener enplassering på Svanviken

vil tilfredsstille de krav og ønsker
som kommer fram der. Uttalelsen
er en anmodning undertegnet av
11ordførereom åutrede felles sju-
kehusforNordmøreogRomsdal.

Tilbyr sjukehustomt
Eideordføreren har sendt brev til Helse Møre og Romsdal

Svanviken-området har god plass, og vil være et godt alternativ som sjukehustomt, mener ordføreren i Eide. Bildet viser Svanviken sett fra Ugelstad.
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Ordfører Ove Silseth (H).

EIDE: Halås Gårdsutsalg ved AnnBolli Halås fikk i
kommunestyret torsdag skjenkeløyve for øl, rusbrus,
vin og brennevin. Bevillingen gjelder til 30. juni i år, da
alle skjenkeløyver skal fornyes. Skjenkingenmå foregå
etter de alkoholpolitiske retningslinjene somer vedtatt i
Eide.
Halås Gårdsutsalg harmøte- og selskapslokalemed

plass til 36 personer, og 8 senger fordelt på tre rom i
Søndre Halås veg.

Skjenke-ja til Halås Gårdsutsalg

EIDE: Kommunestyret valgte torsdag fire
kvinner og firemenn til utvalg for lagretten
i perioden 2013–2016: Torill Eide, Tone
Helen Folland Bolli, Merete Kristin Egge,
MayNorunnHolberg, Rune Strand, Rang-
vald Olav Eide, Erling Lyngstad, Ottar Stene.

Lagrettsmedlemmer
fra Eide

EIDE: Saka omgodkjenning avplana for det private hyttefeltet
Furumyr vedNåsavatnet ble utsatt i kommunestyret torsdag.
Ordfører Ove Silseth (H) sjøl kommedutsettelsesforslag etter at han
hadde fått kritikk for at behandlinga i planutvalget i forrige uke
ikke var kommetmed i kommuneavisa.
– I demokratiets navn bør saka vente til den er omtalt der, sa

ordføreren. Ingenhadde innvendinger til utsettelse.Men en
kommentar kostet Kolbjørn Gaustad (Sp) på seg fra talerstolen:
– Jeg synes ordføreren er på rett veg her!
Dermedble det enmunter avslutning på kommunestyremøtet.

Furumyr hyttefelt utsatt
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