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Sittstrejkar för att
rädda närakuten
Invånare protesterar vid Landstingshuset.
Stängningen av
närakuten i Jakobsberg fortsätter att
engagera och uppröra.
I dag ska Järfällabon Norma Stendalen sittstrejka
utanför Landstingshuset för att förmå
politikerna att riva
upp sitt beslut.

UB

– Jag tycker det är en självklarhet att protestera. Politikerna kan inte bara smälla
upp en akutmottagning och
sedan lägga ned den direkt
och skicka oss till Danderyd
i stället, säger hon.
De senaste veckorna har
Norma Stendalen satt upp
lappar som uppmanar alla
som upprörs och berörs av

nedläggningen av närakuten att komma och protestera utanför Landstingshuset på Kungsholmen i dag
tisdag.
Anledningen till valet av
dag är att det är budgetdiskussioner i landstinget.
Därför har även personalen
från Jakobsbergs närakut
en manifestation.
Norma Stendalen vill göra
sitt för att berätta för politikerna att de är fel ute.
– Alla är emot, men de
lyssnar inte. Hur många av
de som fattat beslutet har
bott här och varit med om
att få den här vården? Ingen. De fattar beslutet över
våra huvuden och är inte
insatta i vad vi behöver, säger hon.
Men det är inte bara privatpersoner som protesterar mot landstingets förändringsvilja. Yvonne Stein
(fp) som är kommunalråd

i Upplands-Bro försökte
stoppa beslutet genom att
bjuda in landstingets tjänstemän till ett möte där hon
ville förklara för dem hur
viktig närakuten är för kommunens medborgare. Ingen
dök upp.
Däremot kom ett mycket
formellt brev där tjänstemännen förklarade att
de inte hade haft tid att
komma, och sedan i stället skriftligt beskrev hur de
tänkt sig framtidens vårdsystem.
– Deras brev var väldigt
tydligt. De har bestämt sig
och det verkar inte spela
någon roll hur många som
tycker till eller opponerar
sig, säger Yvonne Stein.
När närakuterna försvinner blir både Upplands-Bro
och Järfälla av med ett viktigt mellansteg i vården,
tycker hon.
– Man kunde förstå beslutet om närakuten inte fung-

erade, eller var ineffektiv,
men det är den inte, säger
Yvonne Stein.
Men utsikterna att landstinget ska ändra sitt beslut
om närakuterna är minimala, det menar Anders Fridell,
presschef på landstinget.
Framtidsplanerna kvarstår. I det stora budgetsammanträdet på tisdag
och onsdag ska landstinget
fastslå alla beslut, bland
annat att närakuten i Jakobsberg stänger i slutet av
mars.
– Det är mycket sällan så
att något vänder upp och
ner på det som är berett inför ett sånt här budgetmöte.
Om det sker en förändring
så är det en mycket ovanlig
händelse, säger Anders Fridell.
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