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VIL MOT NORD: Ordfører Olav Terje Hoff viser i brevet blant annet til 
at Rødøy nå tilhører Salten regionråd. FOTO: JOHAN VOTVIK

Rødøy kommune ber 
Helse Nord revurdere søk-
naden om å bli tilknyttet 
Nordlandssykehuset. 
JOHAN VOTVIK
jv@an.no
900 74 056

RØDØY: Innbyggerne i Rødøy 
er tilknyttet Helgelandssyke-
huset via akuttberedskapen, 
og må forholde seg til avdelin-

ger i både Mo i Rana, Mosjøen 
og Sandnessjøen. Likevel skjer 
faktisk 38 prosent av akuttbe-
handlingene med døgnopp-
hold ved Nordlandssykehuset 
i Bodø.

Samtidig blir bare 15,6 pro-
sent av planlagte døgnopp-
hold gjennomført i Helge-
landssykehuset, mens resten 
blir sendt til Bodø eller UNN.

– Dette viser at Rødøys be-

folkning ønsker å benytte 
Nordlandssykehuset, og det er 
derfor også kommunens øn-
ske, skriver ordfører Olav Terje 
Hoff i et brev til Helse Nord HF.

Her viser han til en rekke 
forhold han mener er for svakt 
utredet av Helse Nord, eller 
som er endret etter at søkna-
den om delt tilknytning ble av-
slått av helseforetakets styre 2. 
januar i år.
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re mil for å få melk 

KUNDE: Lisbet Lund på Coop Marked-butikken på Inndyr. Innfelt i bildene kan du se oversikten over melkeprisene fra utvalgte butikker i vårt 
dekningsområde.  FOTO: JOHAN VOTVIK

og samtlige Rema 1000 butik-
ker i Salten AN har vært i kon-
takt med.

Derfor er det så dyrt
Det er altså Coop-kjeden som 
har både den dyreste og billig-
ste melken på henholdsvis 
Coop marked og Coop Extra

Kommunikasjonssjef i Coop, 
Harald Kristiansen forklarer at 
årsaken ligger i at det dreier seg 
om to helt ulike konsepter.

– Extra er lavprisbutikken vår 
med lave priser og stort utvalg, 
og som ligger i konkurranseut-
satte områder. Marked derimot 
er en typisk lokalbutikk som 

ofte ligger i distriktene, og som 
har høyere driftskostnad. Da 
blir også prisene også høyere, 
forklarer han.

Kristiansen understreker at 
situasjonen er lik også hos kon-
kurrentene i distriktene.

– Her snakker vi om butikker 
med lav omsetning og høyere 

transportkostnader. Da må 
man ta en høyere pris for vare-
ne. Når det er sagt så er det kun-
dene våre som eier oss, og alt 
overskuddet i Coop deles med 
dem. Derfor har vi ingen grunn 
til å tyne kundene våre når det 
kommer til pris.

KULTURRÅD: Aase 
Refsnes (SV). 

 – Dette er viktige midler 
som bidrar til at verne-
verdige bygninger i 
Nordland sikres, sier 
fylkesråd for kultur, 
miljø og folkehelse Aase 
Refsnes (SV).
JULIE KAROLINE ULVNES
julie.ulvnes@an.no
755 05 050

BODØ: Nordland fylkes-
kommune utlyste tidligere i 
år fem tilskudd à kr 100 000 
til bygningsvernprosjekter i 
Nordland. Det ble mottatt 23 
søknader, skriver Nordland 
fylkeskommune i en presse-
melding. 

– Med denne ordningen 
ønsker vi å sørge for at flere 
kulturhistoriske og verdiful-
le bygninger i fylket vårt blir 
bevart. For å sikre byggene 
på best mulig måte er det 
viktig at kommunene lager 
egne kulturminneplaner, 
sier Refsnes.

Følgende prosjekter fått 
100.000 kroner hver i støtte:
■ Dønnes gård, Dønna kom-
mune, omlegging av skifer-
tak.
■ Dampskipskaia i Lødin-
gen, Lødingen kommune, 
restaurering fasader og yt-
tertak
■ Væreiergården på Å, Mos-
kenes kommune, restaure-
ring av vinduer
■ Even Ulvinghuset, Sømna 
kommune, innvendig og ut-
vendig restaurering
■ Villa Riarhaugen, Hadsel 
kommune, skifte av hel-
glassvinduer til opprinnelig 
type.

Gir til
vern 
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Rødøy kommune ber Helse Nord revurdere søknaden
om å bli tilknyttet Nordlandssykehuset.

RØDØY: Innbyggerne i Rødøy er tilknyttet
Helgelandssykehuset via akuttberedskapen, og må
forholde seg til avdelinger i både Mo i Rana, Mosjøen
og Sandnessjøen. Likevel skjer faktisk 38 prosent av
akuttbehandlingene med døgnopphold ved
Nordlandssykehuset i Bodø.
Samtidig blir bare 15,6 prosent av planlagte
døgnopphold gjennomført i Helgelandssykehuset,
mens resten blir sendt til Bodø eller UNN.
- Dette viser at Rødøys befolkning ønsker å benytte
Nordlandssykehuset, og det er derfor også
kommunens ønske, skriver ordfører Olav Terje Hoff i et
brev til Helse Nord HF.
Her viser han til en rekke forhold han mener er for
svakt utredet av Helse Nord, eller som er endret etter at
søknaden om delt tilknytning ble avslått av
helseforetakets styre 2. januar i år.

© Avisa Nordland

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

Les hele nyheten på http://ret.nu/7uD2szrq

Nyheter - Helgelandssykehuset HF Uttak 22.08.2018

Side 2 av 2


