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Til styret 
Jeg vet ikke helt hva dere tenker på når dere vil nedlegge et velfungerende sykehus som Ullevåll,jeg har 
som frivillig fulgt Pasienter til mange avdelinger å har  selv vært innom til scanning av ryggen,

1. mange av bygginingene på Ullevåll er fredet, de kan ikke røres, å de er solide å kan utbedres ,
2. det finnes store grøntarealer på Tomta til Ullevåll,der kan bygge de nye avd .
3. Ullevåll er tilgjengelig for de som kommer med offentlig transport, trikk å buss,
4. når det gjelder Gaustad sykehus,kan man ikke bygge et høyhus sykehus på den tomt man vill, det 

er en kvikkleiregrunn, samme forhold som på Gjerdrum.få har vel glemt det grusomme ras der,
5. hvordan vil man evakuere  et høyhus sykehus under for eksempel ras?? Da nytter det ikke med 

heis eller noe fordi strømmen svikter, man vil heller ikke kunne starte aregrat,
6. Byggningene på Gaustad er alle i bruk, å også her er samtlige bygg fredet  lukket Pskyriatisk 

ligger i meget fine naturskjønne omgivelser, der er en flott furuskog, hvor man ser 
Elg,Rådyr,harer ,ekorn å et vell av ville fugler, på våren er det fullt av ville blomster. Det er 
perfekte områder uten trafikkstøy, det vill  det bli på Sinsen hvor man planlegger en ny avd for 
psykriatri,

7. det er ikke en plass  hvor et hellikopter kan lande med pasienter,som ofte kommer med full 
utrykking fordi de skal fortest mulig inn,

8. hvor vill dere ansatte skal parkere bilene,Hvor pårørende til pasienter parkere?? Ikke all kan 
bruke offentlig transport,å man har faktisk kun en bussrute å trikk,

9. det koster mange flere millioner å bygge dette høyhus sykehus å rive fredeete bygg enn å bevare 
Ullevåll å bygge ut på den tomt, dere  må høre på de ansatte som vet noe om dette,
MVH  Lisbeth Johnsen
Legg mitt brev ved å publiser det til styre møte 16 desember
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