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Ta service hos ditt

merkeverksted.

Alle priser er veiledende og gjelder frem til og med 31. mars 2013.

EU-kontroll fra 595,-

20% rabatt

i nettbutikken i januar og februar*

Komplettér din bil med originalt tilbehør og livsstils-

produkter. Trenger du spylevæske, lyd- og bilde løsninger,

barnesikring, bilpleie, lastesystemer e.l., kan det være

smart å handle til 20% rabatt nå!

Besøk www.skoda.no/netthandel og tast inn

rabattkode “Vinter2013S” (rabatten aktiveres ved

å legge koden inn i handlekurven).

*Tilbudet gjelder ikke allerede nedsatte varer.

Škoda Service (liten):

Alle 2002 modeller og eldre 2.990,-

2003 modeller og nyere fra 3.490,-

Škoda Service (stor):

fra 4.490,-

Bremser:

Skifte bremseklosser foran eller bak 1.690,-

Tillegg for skifte

av bremseskiver foran fra 1.890,-

Tillegg for skifte

av bremseskiver bak fra 1.490,-

enkelt bilholdJeg

Send SkodaEU til telefonnummer 2262 og få rabattkupong

på 500,- til utbedring av mangler i forbindelse med

EU-kontroll. Verdikupongen gjelder frem til 31.03.2013.
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Møller Bil Leangen

Tungasletta 6, 7489 Trondheim. Tlf. 24 03 42 42

Tilbudet gjelder:

A

Am

Razz Mini Harlekin
Før: 798,-

498,-

Elba
Pendel

Før: 1798,-

998,-

Milano
Skinne 4 lys

Før: 1498,-

698,-

Spar

300,-

Spar

800,-

Columbi
Gulvlampe

Før: 898,-

498,-

Swing
Gulvlampe

Før: 1698,-

998,-

20-70%

Spar

800,-

Spar

700,-
Spar

400,-

Lade aena, Håkon 7 s gate 73 92 26 66
tiLLe, iva Lykkes vei 4 72 88 00 24
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- Vi er redde for
sykehuset vårt
Beskrivelsene av forholdene for de
psykiatriske akuttpasientene ved St.
Olavs avdeling på Østmarka i
Trondheim gjør møringene sinte.

Oslo: – Noen er nok ekstra
bekymret for situasjonen. Vi er
redde for sykehuset vårt.
Derfor er vi på vakt, sier
styremedlem i Helse Midt,
Ottar Brage Guttelvik.
Forslagene fra St.OlavsHospital
om at det må være mulig å prio-
ritere et mindre akuttbygg på
Østmarka til erstatning for det
20 år gamle brutte løftet omeget
psykiatrisenter på Øya i Trond-
heim får det til å koke i Møre og
Romsdal.
– Uanstendige sjukehusuts-

pill, uttalte lederen for Romsdal
Regionråd,ordfører iMoldeTor-
geir Dahl, overfor Romsdals
Budstikke denne uken.
– Vi aksepterer ingen «dirty»

triks for å presse et nytt psykia-
tribygg i Trondheim foran nytt
sykehus for Romsdal og Nord-
møre, advarte fylkesordfører Jon
Aasen overfor samme avis i går.
Styremedlem i Helse Midt og

fylkesrådmann iMøre og Roms-
dal, Ottar Brage Guttelvik, er-
kjenner at dennoe«anspente si-
tuasjonen» mellom fylkene i
helseregionen ikke er blitt
mindre de siste ukene.
– Det har vært mye frem og

tilbake.Vi er redde for sykehuset
vårt. Derfor er vi på vakt, sier
Guttelvik.
Nytt sykehus i Møre- og

Romsdal står nå øverst på Helse
Midts prioriteringsliste over nye
prosjekter. Guttelvik vil forelø-
pig ikke ha noen synspunkter på
forholdene vedØstmarka.
Styret og toppledelsen i Helse

Midt-Norge holdt i går styre-
møte i Oslo.
Der ble det vedtatt i bruke noe

over enmilliard kroner på inves-
teringer i 2013. Administrasjo-
nen raporterer i tillegg at pro-
gnosene for overskudd på drift i
2012 slår budsjettene, og tilsier
400millioner kroner i pluss.

Penger til noe akuttbygg ved
Østmarka var ikke tema da in-
vesteringer for inneværende år
ble vedtatt.
– Nei, nei. Som jeg har sagt

tidligere hører alle vurderinger
rundt dette til i behandlingen av
langtidsplanene som vi gjør et-
ter påske, sier styreleder Marthe
StyveHolte.

Taus om kritikk
Helse Midt valgte så sent som i
2009 å realisere et lite prosjekt,
ny barneavdeling ved Ålesund
sykehus, uten at det prioriterte
hovedprosjektet, den gang syke-
hus iMolde,ble avlyst.
Styremedlemmer Adresseavi-

sen snakketmed i går er klare på
at prioriteringen av Møre-syk-
huset står fast.Noen ermer vage
på på muligheten til et parallelt
løp.
Styremedlem Ottar Brage

Guttelvik er kategorisk på at det
ikke er mulig å kjøre et lite pro-
sjekt parallelt med et stort og vi-
ser til at administrasjonens ad-
varsel om at finansinntekter
pynter på økonomibildet til
HelseMidt.
SIMEN GRANVIKEN 920 88 101
simen.granviken@adresseavisen.no


