
 

 

Föreningen HjärtLung Östhammar  Organisationsnummer 802429-3352  Plusgiro:  429226-4   

E-post:  info.hjartlung@gmail.com  

 

MEDLEMSINFORMATION 1  2016 

 

Kylan håller för närvarande ett järngrepp om hela Sverige. Jag läste nyligen en 

artikel där det hävdades att en undersökning visar att (sträng) kyla innebär 

större risk för hjärtproblem än riktigt varm väder. Ta det därför försiktigt när ni 

går ut på promenader eller för att uträtta ärenden.  

Våren är dock snart här och vi har ett digert program som gör att tiden fram till 

blåsippor och tussilago fortare. Kom till vårt årsmöte lördag 27 februari. Siv 

lagar god soppa och vi får lyssna till ett intressant föredrag av Kerstin Dreborg. 

Innan dess gör vi en intressant resa till Sidenvägen mellan Kina och Europa, se 

nedan! 

 

Vårens aktiviteter: 

 Kurs i hjärt- lungräddning. Tillsammans med Civilförsvarsförbundet 

anordnar vi en kurs i hjärt- lungräddning och hur man använder en 

hjärtstartare på tisdag 9 februari klockan 18.30, preliminärt i cafeterian 

i Vinkelboda, annexet till kommunhuset i Östhammar. Instruktör är 

Karin Sandberg. Kursen är kostnadsfri. Vi kommer att annonsera i 

Annonsbladet. 

 Lördag 20 februari anordnar vi en resa till Stockholm för en guidad 

visning av utställningen ”Staden vid Sidenvägen”. Utställningen äger 

rum i Bergrummet på Skeppsholmen och öppnades i september. Resan 

anordnas i samverkan med Svenska Turistföreningen Norra Roslagen 

och Sundbergs buss. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer, så 

anmäl er så snart som möjligt till mig, Barbro eller Bertil. Hela resan, 

inklusive buss, inträde, guidning och lunch kostar 600: - (förutsatt att vi 

blir 30 deltagare). Observera att ”biljetten” ska betalas i förväg till 

föreningens plusgiro 429226-4. Bussen kommer att gå från Öregrund 

08.00 och från Östhammar ca 08.20, därefter hämtar vi upp deltagare i 

Gimo, Alunda och Uppsala. Guidningen börjar 11.30. Efter museet 

stannar vi vid Infracity i Upplands Väsby och äter gemensam lunch. Vi 

räknar med att vara tillbaka i hemtrakterna senast vid 17-tiden. Resan 

kommer att annonseras i Annonsbladet. 

För några år sedan ordnade vi en motsvarande resa då vi tittade på 

utställningen om ”Terrakottaarmén”, en mycket givande och uppskattad 

aktivitet. 
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 Lördag 27 februari 2016 är det dags för årsmöte. Kerstin Dreborg från 

Miljöpartiet kommer att vara mötesordförande. Mötet kommer att äga 

rum i Öregrund, preliminärt i Perssonhallen, och börjar klockan 12. Vi 

räknar med att sluta klockan 15. Soppa och bröd serveras till 

självkostnadspris. Boka in denna dag! Årsmötet är ett utmärkt 

tillfälle för att påverka föreningens aktiviteter.  

 Den 14 juni är vi inbjudna till vår systerförening i Tierp att delta i en 

visning av Nostalgimuseet i Strömsberg samt guidad visning av 

järnbruket i Tierp. Besöket börjar med gemensamt fika och avslutas med 

lunch. Kostnad 200 kr. per deltagare. Samåkning ordnas från Östhammar 

och Alunda. Häng med på denna aktivitet och knyt nya kontakter 

med Tierparna! 

 Tillsammans med Länsföreningen och vår systerförening i Tierp 

planerar vi att ordna en föreläsning om KOL eller hjärtflimmer i 

Österbybruk. För denna aktivitet återkommer vi med mer information 

när planerna blir mer konkreta. 

 18 juni kommer vi att delta med vårt informationstält vid Rohden 

marknad. Kom och besök oss där. Du är också hjärtligt välkommen att 

hjälpa till med lottförsäljning och att sprida information om oss och om 

hur hjärt/lungsjukdomar kan förebyggas. 

 Vi har gott hopp om att tillsammans med en annan arrangör kunna 

erbjuda föreningens medlemmar att delta i Qi-gong. Så snart vi vet när, 

var och hur återkommer vi med mer information. Om du har idéer om 

detta får du gärna höra av dig till Olle. 

Normalt kan du få information om vår förening via nätet (www.hjart-lung.se). 

Nu är vår hemsida inte uppdaterad på grund av att Riksförbundet byter 

leverantör. Vi återkommer med information när hemsidan åter är i drift.  

 

Olle Andersson, ordförande 

 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 0173-10148 eller 070-6309315 

Barbro Mattsson (sekreterare) har telefon: 0702-254985.  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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