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ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner
igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.
Hei,
Som nabo (Fjellveien) til nåværende sykehus i Sandnessjøen vil jeg gi
innspill om å beholde sykehuset der det er. Som beboer her trenger man
ikke bil for å komme seg til matbutikk eller sentrum. Det er under en
km til begge deler. Dette må være noe som tas med i vurderingen med
tanke på pårørende som over tid vil måtte være i nærheten av
sykehuset. Sykehuset er sentralt og man kan gå fra båten sin,
hurtigbåten eller ferjeleia og til sykehuset,
kjøpesenter og for å ta take away-mat til sykehuset. Det er sentralt med buss.
Det er ikke alltid pårørende har med seg bil og da er det fint å bruke
ventetiden til å gå i sentrum, se i småbåthavna som nå bygges ut til å
bli enda bedre (om mulig), fotballstadion der det skjer litt av hvert
og gå ned å se på vikinghuset. Det skjer så mye rundt sykehuset der
det er nå at det bør ikke flyttes. Det er et sentrum rundt sykehuset
som alle har glede av. Pårørende og de som er lenge på sykehuset kan
ha mulighet til å dra på kino, biblioteket og benytte seg av
Kulturbadet både for svømming og underholdning. Videre er BUA i
sentrum, hvor man kan låne seg sykler for å komme seg enda lengre.
Dette er unike tilbud som alle som er innom sykehuset kan benytte seg
av med å bare gå 900 meter så er man der (målt fra sykehuset og til
parken i sentrum).
Det er svært ønskelig at sykehuset er der det er i dag med tanke på
god infrastruktur som er på plass sammenlignet med alle andre
tomteforslag.
Det er ingen av de andre forslagene som er i nærheten av
infrastruktur. Det er bra for alle som er innom sykehuset at de har
mulighet for å dra innom sentrum og det er bra for de lokale butikkene
at sykehuset er i nærheten.
Vennlig hilsen
Caroline Asphaug

