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MEDLEMSINFORMATION 1  2017 

 

Så här en bra bit in i januari märks det att vi går mot ljusare tider, åtminstone 

när det gäller solens upp- och nedgång. Läget i världen ser inte så ljust ut, med 

ökade klyftor mellan människorna, krig och vapenskrammel. Trots detta måste 

man hålla modet uppe och då är det bra med medlemskap i en förening där 

man kan träffa vänner och hämta styrka hos varandra. Forskningen visar att 

just umgänget med andra är en av de viktigare faktorerna för hälsan. Min 

uppmaning till dig är därför att för din hälsas skull delta i föreningens 

aktiviteter. Kolla in programmet nedan. Det finns säkert någon aktivitet som 

passar just dig. 

En aktivitet är redan genomförd. I lördags (21 januari) var vi nio personer som 

besökte museet i Gamla Uppsala. Vi guidades genom århundradena och 

museets montrar. Efter museibesöket åt vi en gemensam lunch på restaurang 

Arom inne i Uppsala.  

Program våren 2017 

Hjärtemånaden 

Februari är hjärtemånad eftersom Alla Hjärtans Dag infaller då. Vi kommer att 

uppmärksamma hjärtemånaden med en aktivitet vid Östhammars vårdcentrum 

14 februari mellan 10 och 12.  

Innan dess, den 7 februari klockan 13, är det ett seminarium på Akademiska 

Sjukhuset om hjärtsvikt. Seminariet blir i Grönvallssalen. Vi ordnar med 

samåkning med avfärd vid 11-tiden från Östhammar. Samåkning kan komma 

att anordnas även från någon av de andra orterna. Hör av dig till mig (Olle) så 

ordnar vi det så praktiskt som möjligt. 

Årsmöte 

Årsmötet 2017 planerar vi att hålla i Allianslokalen i Alunda lördag 25 

februari klockan 13. Vi serverar soppa och hembakat bröd till 

självkostnadspris. Det är i skrivande stund oklart vem som kommer att vara 

ordförande. Årsmötet är föreningens viktigaste aktivitet. Boka in dagen redan 

nu. Vi hjälper till med samåkning.  
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Öppet styrelsemöte 

Tisdag 28 mars blir det öppet styrelsemöte på kommunhuset i Östhammar. I 

anslutning till mötet kommer vi att visa någon av Riksförbundets filmer.   

Vårfest 

HSO planerar en vårfest i Gimo 7 April. Inbjudna är alla som tillhör någon av 

föreningarna som ingår i HSO, vilket vår förening gör. Festen kommer att äga 

rum på Bruksgymnasiet i Gimo och elever från skolan kommer att laga och 

servera maten samt stå för underhållningen. Tid: 18.00. Egenavgift 100 

kr/person, betalas in på Plusgiro 86 71 66-1 HSO Östhammar senast 3 mars. 

Ev allergier, ring 070-232 77 75. Inbetald avgift=anmälan till middagen. 

Inspektion av Hälsans Stig 

På Kristi himmelsfärdsdagen 25 maj ska vi promenera Hälsans Stig. Efter 

promenaden bjuder föreningen på sopplunch. Alla är hjärtligt välkomna att 

delta. Vi samlas på parkeringen vid Sjötorget klockan 10.  

Utflykt tillsammans med HjärtLung-föreningen i Tierp 

Tisdag den 13 juni gör vi en utflykt till Modelljärnvägens hus i Alunda. Vi 

börjar med fika och därefter guidning både inomhus och ute i Frida Lovisas 

trädgård. Efteråt äter vi lunch på restaurangen vid Gärdebyns golfbana. Vi 

återkommer avseende föranmälan. Boka in denna utflykt, det är ett utmärkt 

tillfälle att knyta kontakter med vännerna från Tierp. 

Hemsidan 

Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

(www.hjart-lung.se). Välj Uppsala län och lokalföreningen i Östhammar.  

På hemsidan hittar du information om vad som är på gång samt namn, adresser 

och telefonnummer till oss i styrelsen, protokoll och Medlemsinformation samt 

fotografier från utflykter och andra aktiviteter som vi genomfört.  

Vi är glada för återkoppling om vad du tycker om hemsidan. Hör av dig till 

Olle eller Raymond. 
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Kurser och motionsgrupper 

Vi har för närvarande inga kurser eller motionsgrupper inplanerade. Skälet till 

detta är att vid tillfällen vi försökt ordna kurser har vi blivit för få deltagare. Vi 

har därför en överenskommelse med Uppsala- och Tierpsföreningen 

(Norduppland) att vi i mån av plats får vara med på deras kurser. Se vår 

hemsida. 

Om du har idéer eller andra synpunkter på vår verksamhet så tveka inte om att 

ta kontakt med någon av oss i styrelsen. 

 

 

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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