
Ikke nok at Hørsholms politikere vil bevare Hørsholm Sygehus 
 
Jeg glæder mig over, at bevarelsen af Hørsholm Sygehus er blevet et valgtema, som det ser 
ud til at alle Hørsholms politikere er enige om. Senest er Mogens Pedersen kommet på banen. 
Jo flere partier som bakker op om at bevare sygehuset, jo større er chancerne for, at det 
lykkes. 
 
Hørsholms Sygehus’ fremtid er imidlertid ikke en sag, som afgøres af kommunalbestyrelsen 
men af Regionsrådet for Region Hovedstaden. Derfor er det så vigtigt, at borgerne deltager 
aktivt i valget til Region Hovedstaden den 17. november samtidig med kommunalvalget. 
Ønsker man at bevare Hørsholm Sygehus, gælder det om at stemme på de partier, som man 
har sikkerhed for, vil arbejde for denne dagsorden.  
 
Og det er her, at jeg har tilladt mig at gøre opmærksom på, at bl.a. det Konservative 
Folkeparti og Socialdemokratiet er deltagere i et hospitalsforlig, som indebærer, at Hørsholm 
Sygehus skal lukkes. Venstre har gennem hele perioden stået uden for dette forlig, idet vi bl.a. 
har ønsket at bevare Hørsholm Sygehus og også ønsker, at der skal bygges et nyt sygehus i 
Hillerød frem for lapperier på det gamle.  
 
Derfor hvis I konservative politikere i Hørsholm ønsker at bevare Hørsholm Sygehus, så må I 
gøre jeres indflydelse gældende over for jeres kollegaer i Regionsrådet. Det er ikke nok, at I 
selv har det synspunkt. Jeg kan konstatere, at I ikke i indeværende periode har haft 
gennemslagskraft over for jeres regionspolitikere. Og jeg stiller derfor også spørgsmålstegn 
ved, om I vil have det i næste periode.  
 
Venstre derimod har i indeværende periode i Regionsrådet og vil også næste periode arbejde 
for, at Hørsholm Sygehus med dets mange kvaliteter bevares. 
 
Til slut Mogens, jeg vil gerne samarbejde med dine konservative kollegaer i Regionsrådet og 
andre om at bevare Hørsholm Sygehus. For mig er det sagen, det gælder. Jeg håber det 
lykkes dig at få overbevist dine regionspolitikere i tide, så vi sammen kan gennemføre 
beslutningen til glæde for Hørsholm og nabokommunernes borgere.     
 
Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og kandidat til Region Hovedstaden 
 


