Endelig bakker Venstre op om Kiær og Tærsbøl
Det glæder mit borgerlige hjerte at flere og flere af regionsrådets medlemmer, langsom med
sikkert, trækker i land og nu er enige med de Konservative i, at Regionen ikke har gjort det godt
nok for borgerne i Nordsjælland, og slet ikke med hensyn til Sundhedshuset i Helsingør. Venstre i
Regionen kræver nu at der kommer en løsning på den manglende lægevagt i Sundhedshuset – og
det selv om samme politiker i januar måned gik i medierne og skosede Benedikte Kiær for at
misinformere borgerne! Bl.a. sagde selv samme venstremand den gang ”Det er en bedre løsning
end den eksisterende vagtlæge”. Derfor glæder det mig ekstra meget at Venstre i deres politiske
udspil fuldt og helt støtter de konservatives krav og nu også kræver lægevagt i Helsingør.
I januar arrangerede Konservative Vælgerforening et overraskende velbesøgt borgermøde
vedrørende det nye sundhedshus. Her kørte Socialistisk Folkeparti og Venstre et tæt samspil om,
at de vidste, hvad der var bedst for borgerne og at det kun var pøblen der var mødt op og viste
deres utilfredshed. Meget nødtvunget gik flere og flere af de fremmødte politikere ind på Per
Tærsbøls forslag om at få etableret endnu et forsøg på at få en dialog i gang mellem Regionen og
Byrådet. Jeg ser med stor tilfredshed på at Venstre nu helt og fuldt også bakker op om dette
konservative krav. De kræver at deres fører Vibeke Storm Rasmussen inden udgangen af februar
INVITERER til FORHANDLINGER om situationen i Helsingør og der øjeblikkeligt indledes DIALOG
med HELSINGØR!
Nu mangler vi bare at de holder op med at give lægerne skylden for at lægevagten endnu ikke er
etableret i Helsingør…
Hilsen Tim Hvolgaard
Byrådskandidat for Konservative
PS. Ambulancerne kan stadig ikke komme ind til sundhedshuset, hvor lang tid skal det tage
Regionen at etablere en fjernbetjent bom a la dem ved parkeringsanlæg i stedet for kæden?

