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Läkarförbundets centralsty-
relse, CS, planerar att sälja
förbundets fritidshus och fri-
tidslägenheter inom loppet av
några år. Beslut tas den här
veckan.

Förbundet har ett 40-tal så-
dana fritidshus som förbun-
dets medlemmar kan hyra.
Hälften ligger i Duved. Övriga
ligger i Skanör, Haut de Cag-
nes på franska rivieran och i
San Agustin på Gran Canaria,
se ‹www.slf.se›.

– Vi har en del hus som
inte används särskilt mycket
och som kräver stora resur-
ser att underhålla. Samman-
taget är inte detta en del som

medlemmarna
mest efterfrågar,
säger ordförande
Eva Nilsson Bå-
genholm.

Driftskostnaderna
för fritidshusen
överstiger intäk-
terna med 1,5 mil-
joner årligen, en-
ligt förbundets VD
Catarina Anders-
son Forsman. Vad en försälj-
ning skulle ge törs hon inte
gissa. Många av husen köptes
på 1960-talet. De är inte belå-
nade. 

Allt kommer inte att säljas
»på ett bräde«, enligt Eva

Nilsson Bågen-
holm. Catarina
Andersson Fors-
man ska åter-
komma till CS
med konkreta
försäljningsför-
slag.

Förbundet ska
också undersöka
om husägandet
kan ersättas med

andra medlemsförmåner, så-
dana som inte medför förvalt-
ningskostnader. Lägenhe-
terna på Kommendörsgatan i
Stockholm berörs inte av för-
säljningsplanerna.

Elisabet Ohlin

Klarläggande
om hjälp till Irak
Angående artikeln »Försök att
nå resolution om medicinsk
hjälp till Irak« i Läkartidningen
nr 38/2007 vill Fredrik Wester-
holm, Sida, göra ett klarläg-
gande:

Påståendet att Sida inte kun-
de gå med på formuleringen av
resolutionen som den var stäm-
mer inte. Sidas uppdrag var att
som moderator hjälpa organisa-
tionerna i diskussionen, aldrig
att skriva under någon resolu-
tion. Fredrik Westerholm vill ock-
så understryka att initiativet till
samgående för att mobilisera för
den akuta situationen i regionen
är såpass viktigt att det bör upp-
muntras och inte hindras.

En annan felaktighet dök upp
i artikeln om Irak. Det var inte
Karouk Said, ordförande i Kur-
diska läkarsällskapet i Sverige,
utan Kamaran Daham, medlem i
samma förbund, som sa:

– Vi hade bestämt oss för att
lämna politiken åt sidan. Samti-
digt vet vi att Kurdistan nyligen
blev utan läkemedel i två veck-
or. Det är detta vi fruktar. ■

Förbundets fritidshus säljs

Halvsida annons

Bland annat de sju 
husen i Haut de Cagnes,
Frankrike, kommer att
säljas.




