Gjafir til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 2015

Verkstjórasamband Íslands færðu Bráðamóttökunni á Selfossi kr.
900 þús. Upphæðin var notuð til kaupa á gæslutæki (monitor).

Líknar konur Vestmannaeyjum
gáfu nýtt CT tæki til Heilbrigðisstofnunarinnar í Vestmannaeyjum. Heildarverðmæti gjafarinnar er kr. 40 milljónir.

Jötunvélar
Selfossi gáfu
iPad til nýrrar
göngudeildar á
Selfossi.

Kvenfélag Hveragerðis færði Heilsugæslunni í Hveragerði peningagjöf sem notuð var til kaupa á súreKvenfélög Gnúpverja-, Hrunamanna- og
Skeiðahrepps færðu Heilsugæslunni í Laugarási fnismettunarmæli, skiptiborði og leikföngum fyrir
ungbörn.
þrjá súrefnismettunarmæla.

Ufsaskallar, góðgerðahópur í Vestmannaeyjum
gáfu sjúkradeild HSU í Vestmannaeyjum 9 stk. af 40
tommu United sjónvörpum, ásamt veggfestingum.
Vinafélag Foss- og Ljósheima
gaf Sony 50” sjónvarpstæki á
hjúkrunardeildina Ljósheima.

Oddfellowreglan Búðir færðu
HSU bók um 60 ára sögu Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa
og líknarverkefna Reglunnar.
Hvítasunnusöfnuðurinn færði Heilbrigðisstofnun Suðurlands smáleikföng að andvirði
kr. 250 þús., sem notuð eru til verðlauna fyrir
unga skjólstæðinga HSU.

Slysavarnardeildin Eykyndill færðu Sjúkraflutningum HSU Vestmannaeyjum, þrennar
sængur og koddasett.

Kvenfélag Selfoss gaf heimilisfólki hjúkrunardeilda, dagbókina Jóru.

Fasteignasalan Staður - Hluti af hverjum þinglýstum
samning kr. 260 þús.
Slysavarnadeildin Eykyndill - Öryggismerki á
barnavagna og kokhólk sem mælir stærð á smádóti.
Magnús G. Jónsson - gaf stofnununni peningagjöf
að upphæð 20 milljónir.
Hugborg, Hjalti og Herdís Kjartansbörn - gáfu
stofnuninni peningagjöf að upphæð 15 þús.
Laufey S. Valdimarsdóttir - gaf stofnuninni
peningagjöf að upphæð 81 þús.

Sigríður Guðmundsdóttir gaf Ljósheimum
stóra útsaumsmynd sem hún saumaði fyrir
22 árum.

Mjólkursamsalan - gaf til göngudeildar á Selfossi
peningagjöf að upphæð kr. 100 þús.
Holtungar - gáfu til göngudeildar á Selfossi peningaupphæð kr. 10 þús.
Vosbúð, nytjamarkaður - gaf til stofnunarinnar
peningagjöf að upphæð 90 þús.

Kvenfélag Hvammshrepps í Mýrdal færðu
göngudeild lyflækninga Selfossi Samsung 48”
sjónvarp að verðmæti kr. 150 þús.

Fæðingadeild HSU fékk gjafir við endurbætur á húsnæði deildarinnar.
Fjölskyldurúm í fjölskyldusvítuna frá Sambandi sunnlenskra kvenna (SSK)
Leðursófa á setustofu frá Kvenfélagi Selfoss
Flatskjá frá Kjörís
Nýburasjúkraflutningskassa frá Rebekkustúku nr. 9 Þóra I.O.O.F. á Selfossi
Húsbúnaður frá Ikea
Peningagjöf frá Byko Selfossi
Barnaföt og fleira frá Lindex
Texta á vegg frá Fagformi Selfossi
Veislutertur frá Almari bakara og Kjörís

Heilbrigðisstofnun Suðurlands þakkar gefendum
innilega fyrir gjafirnar og stuðninginn.
Gjafirnar eru merki um hlýhug og er afar mikilvægur stuðningur í rekstri stofnunarinnar.

