Cras sit amet lorem vehicula, viverra augue
quis, viverra sem
Sed nisi urna, varius et
sem rutrum
Sagittis dapibus ex. Sed sit amet nunc a
mauris iaculis luctus. Sed non auctor elit.
Nam ornare fermentum bibendum. Duis
lacinia, est et feugiat sollicitudin, nibh nulla
elementum dui, et elementum lectus odio
sodales sapien.

Sit amet, cadipiscing elit. Aliquam at efficitur tellus. Praesent a nulla eu orci pharetra
vulputate ac non orci. Quisque molestie
molestie aliquam. Vestibulum varius ornare
quam id accumsan. Etiam scelerisque
consectetur dapibus.
Etiam lorem ipsum, tempus at elementum
at, fringilla ac felis. Cras a euismod odio.
Praesent enim lacus, rutrum at egestas eu,
ullamcorper et justo.

Aenean semper, nulla quis accumsan
feugiat, libero leo iaculis neque, id tincidunt
lectus lectus a sapien. Nullam lacus erat,
fermentum non magna et.
Praesent et aliquet urna, at consectetur
turpis. Pellentesque scelerisque eros a
lacinia sagittis. Duis tristique sodales lorem
quis elit tristique lobortis. Sed quis nisi
ultrices augue venenatis rhoncus et ac eros.

Lorem ipsum dolor sit amet aliquam ut
aliquam dolor fusce vel

För endast 200:- per år får du som medlem:

Sit amet, cadipiscing elit. Aliquam at efficitur tellus. Praesent a nulla eu orci pharetra
vulputate ac non orci. Quisque molestie
molestie aliquam. Vestibulum varius ornare
quam id accumsan. Etiam scelerisque
consectetur dapibus. Cras a euismod odio.
Praesent enim lacus, rutrum at egestas eu,
ullamcorper et justo.

• En stark röst för alla som lever med hjärt-, kärloch lungsjukdom
• Kunskap, motivation och aktiviteter för bättre
egenvård och livsstil

Etiam justo massa, feugiat ut erat vitae,
consequat malesuada tellus. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec nec semper dui, a pretium libero.
Mauris at ultricies urna, et ornare est.

Bli medlem
du också!

• Gemenskap och glädje
• Tidningen Status med medicinska nyheter och
reportage

Aenean feugiat interdum diam
Et pellentesque. Morbi lectus purus, dapibus ac tellus ac, blandit dignissim tortor.
Praesent efficitur, neque a consectetur feugiat, metus ligula blandit neque, id dictum
orci nibh vel mi. Nam blandit purus tortor, a
pretium massa tristique nec.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som
arbetar för att ge alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ett bra liv.

Aenean semper, nulla quis accumsan
feugiat, libero leo iaculis neque, id tincidunt
fermentum non magna et.
Praesent et aliquet urna, at consectetur
turpis. Pellentesque scelerisque eros a
lacinia sagittis. Duis tristique sodales lorem
ultrices augue venenatis rhoncus et ac eros.

Kontaktuppgifter till
Riksförbundet HjärtLung Borlänge

• Medlemsförmåner och erbjudanden på vår
hemsida och i vår webbshop HjärtLungbutiken
• Patientvald forskning för en bättre vardag

När du fyllt i ansökan vik den på mitten och posta den. Portot är betalt.

B

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Aenean feugiat interdum diam
Et pellentesque. Morbi lectus purus, dapibus ac tellus ac, blandit dignissim tortor.
• Praesent efficitur, neque a consectetur
feugiat, metus ligula blandit neque,
• Dictum orci nibh vel mi. Nam blandit
purus tortor
• Retium massa tristique nec.
Etiam justo massa, feugiat ut erat vitae,
consequat malesuada tellus. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec nec semper dui, a pretium libero.

Sed nisi urna, varius et
sem rutrum

Nullam lacus erat, fermentum non
Etiam finibus nisi at tortor ullamcorper pellentesque. Nulla vel odio efficitur, ullamcorper nisl eu, ornare massaDuis varius congue
metus, sit amet fermentum mauris.

Sagittis dapibus ex. Sed sit amet nunc a
mauris iaculis luctus. Sed non auctor elit.
Nam ornare fermentum bibendum. Duis
lacinia, est et feugiat sollicitudin, nibh nulla
elementum dui, et elementum lectus odio
accumsan feugiat, libero leo iaculis neque,
id tincidunt lectus lectus a sapien. Nullam
lacus erat, fermentum non magna et, ultricies venenatis nisl. Praesent et aliquet urna,
at consectetur turpis.

Ring eller maila
Om du vill komma i kontakt med oss
ring telefon 072 177 36 20. Varje tisdag
mellan klockan 10 – 12 svarar någon
ur styrelsen. Övriga tider, tala in ett
mobilsvar så ringer vi upp dig.
Du kan även skicka mejl till oss på
info@borlange.hjartlung.se
hjart-lung.se/borlange

Riksförbundet HjärtLung
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 STOCKHOLM
SVARSPOST
Kundnummer 110043801
110 09 STOCKHOLM

ANNONS

Jag vill bli medlem i Riksförbundet HjärtLung
*Namn

*Personnummer (12 siffror):

*Postnummer:

*Postadress:

*Tel:

Mobil:

E-post

Jag är: o Hjärtsjuk

o Kärlsjuk

o Lungsjuk

o Närstående

o Jag vill bli medlem i en lokalförening.
Önskemål om lokalförening:

o Jag vill bli medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung.

o Stödmedlem

Kryssa i om du vill bli medlem i:
• en lokalförening eller
• direkt i Riksförbundet
HjärtLung.

Jag vill bli medlem i medlemsorganisationen:
* Obligatoriska uppgifter. Vi behandlar
o Alfa-1 Sverige Antitrypsin AAT-brist, lungsjukdom
dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), se integritetso Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien
policyn på vår hemsida hjart-lung.se.
o Apnéföreningen i Stockholm för de med sömnapné
o IPF – Sverige, patientföreningen för lungfibros
o Patientföreningen FH Sverige (familjär hyperkolesterolemi)
o Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade VIKING
o Riksföreningen för PAH Pulmonell Arteriell Hypertension, lungsjukdom

o Min närstående vill också bli medlem
*Namn

Riksförbundet HjärtLung
Borlänge
Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att ge alla med
hjärt-, kärl- och lungsjukdom ett bra liv.
Att få rätt stöd efter en diagnos kan vara
avgörande för hur det fortsatta livet ska se ut.
Vi erbjuder kunskap, gemenskap och aktiviteter
för en hälsosam livsstil.

*Personnummer (12 siffror):

*Adress:

*Postnummer:

*Postadress:

*Tel:

Mobil:

E-post

Riv av längs den streckade linjen, vik ihop och posta medlemsansökan. Portot är betalt.

*Adress:

hjart-lung.se

