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MEDLEMSINFORMATION 1  2018 

 

 

Reeli Bendiksen, ledamot i lokalföreningens styrelse, gick bort 14 januari i år. 

Reeli blev medlem i föreningen 2006 och valdes in som ersättare i styrelsen 

2010. Reeli blev 83 år. 

 

 
 

Vi minns Reeli som en bra kompis i styrelsen som med underfundig humor och 

glimten i ögat kom med många bra förslag och kommentarer. 

 

Begravning äger rum i Hoppets kapell i Östhammar fredag 16 februari kl. 14. 

Föreningen ger en minnesgåva till Riksförbundets forskningsfond. 

 

---x--- 

 

Vår kampanj för att bli fler medlemmar i föreningen fortsätter. Planen har 

redovisats i tidigare Medlemsinformation.  

 

I stort sett alla medlemmar har blivit uppringd av någon av oss i styrelsen 

(Olle, Bertil, Raymond eller Arne) och fått svara på några frågor. Genom ert 

engagemang har vi på det sättet fått ett par nya medlemmar. Vi har också 

annonserat i UNT Östra Uppland vilket även det resulterat i några nya 

medlemmar. En sammanfattning av intervjusvaren redovisas i en bilaga till 

detta nummer av Medlemsinformation. 
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De av er som angett att ni kan dela ut vår nya broschyr kommer att få dessa 

med posten i månadsskiftet januari/februari. 

Nu efter nyår har vi satt upp inplastade affischer i Östhammar, Alunda och 

Öregrund. Vi kommer att sätta upp affischer i Österbybruk och Gimo också. 

Känner du någon som du tycker borde vara medlem? Fråga personen ifråga! Vi 

vill vara en aktiv förening men för att bli det måste vi bli fler. Vill du vara med 

och jobba i styrelsen? Eller känner du någon som du tycker är lämplig? 

Kontakta Inga Alm (0708-452367) i valberedningen eller Olle.  

Under våren 2018 kommer vi att fortsätta att annonsera, skriva brev till företag 

och till kommunen samt bjuda in till informationsmöten.  

Att genomföra planen för ökat medlemsantal tar för närvarande mycket kraft i 

styrelsen. Vi ska dock uppmärksamma Alla Hjärtans dag i mitten av februari 

och vi ska åka på utflykt tillsammans med våra vänner i Tierp. Se nedan: 

Planerade aktiviteter: 

Tisdag 13 februari (mitt i hjärtemånaden!) bjuder vi in alla medlemmar, 

anhöriga, vänner och bekanta och alla andra till ett bokkafé. Vi kommer att 

vara i Kvarnen (caféet vid Knutmassomuséet) i Gimo. Där kommer vi att lotta 

ut kokböcker och lyssna till Nils-Olov Andersson. Nils-Olov är hedersmedlem 

i föreningen och är en av två i vår förening som bytt hjärta. Bokcaféet börjar 

klockan 14. Se annons i UNT Östra Uppland. Kontakta någon av oss i styrelsen 

om du vill samåka. 

Lördag 24 februari ska vi ha årsmöte i Börstils församlingshem. Årsmötet 

börjar klockan 13 med sedvanlig sopplunch. Min förhoppning är att vi då ska 

kunna välja en ny sekreterare. Ta vara på detta tillfälle att påverka föreningens 

verksamhet. Social samvaro är bra för knoppen, kroppen och själen! Alla är 

välkomna, nuvarande och blivande medlemmar och alla andra som är 

intresserade av vår verksamhet, särskilt välkomna är alla nya medlemmar! 

Kontakta någon av oss i styrelsen om du har svårigheter att ta dig till Börstil. 

Vi ordnar med hämtning. 

Torsdag 19 april. Våra vänner i Tierp har bjudit in oss att delta i deras 

bussresa till Wasavarvet i Stockholm. Vi kan kliva på bussen i Tierp eller 
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Uppsala. Vi återkommer med tider och pris när vi fått uppgifterna från 

Tierparna. Detta är ett utmärkt tillfälle att umgås med andra som är i samma 

situation som vi är. För oss som inte är så rörliga är det också ett utmärkt 

tillfälle att komma iväg på en bekväm utflykt. Vi ordnar med samåkning till 

bussen. 

Samtalsgrupp om stresshantering. Hör av dig till Olle om du är intresserad 

av att delta i en samtalsgrupp om stresshantering. Om vi blir tre eller fler startar 

vi en samtalsgrupp i vår med Riksförbundets material som grund. Vi träffas i 

Östhammar några eftermiddagar, fikar tillsammans och diskuterar hur vi ska 

hantera stressen i vardagen. 

Hemsidan  
Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

vår hemsida hittar du telefonnummer mm till alla oss i styrelsen. Via hemsidan 

kan du också hitta alla årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt alla 

Medlemsinformation.  

 

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

 

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

Olle kan du också skicka E-post på olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com
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Bilaga - Sammanfattad redovisning av telefonintervjuer 2017/2018. 

 

Nära nog samtliga medlemmar har intervjuats. 

Fråga 1 angående tips om nya medlemmar 

 Tipsen har hittills lett till två nya medlemmar. 

 Tre personer vill ha vår informationsbroschyr att dela ut till personer 

man tror borde vara medlemmar. Se även fråga 3. 

Fråga 2 angående tips om ökat medlemstal (en person kan ha gett flera förslag) 

 4 medlemmar föreslår att vi ska vara ute mer bland folk/prata med folk. 

 3 medlemmar föreslår att vi ska fortsätta annonsera. 

 4 medlemmar föreslår att vi ska anordna uppstarts- eller 

informationsmöten 

 3 medlemmar föreslår affischering. 

 2 medlemmar nämner Hälsans Stig som ett verktyg för att attrahera nya 

medlemmar. 

 1 medlem nämner samverkan med andra föreningar. 

Fråga 3 angående förslag om sådant som den intervjuade kan hjälpa till med. 

 2 medlemmar anger att de kan hjälpa till med att sälja lotter. 

 6 medlemmar anger att de kan dela ut informationsbroschyren (se även 

fråga 1). 

Fråga 4 om det är någon aktivitet man saknar. 

Enstaka förslag: 

 Mental träning, stresshantering, qigong, meditation 

 Trevliga jippon, t.ex. med musik. Annonsera om trevliga jippon med 

musik. 
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 Varma bad 

 Studiebesök är alltid trevligt. Teater och kultur tillsammans med andra 

föreningar 

Fråga 5 Tips om hur blir vi mer attraktiva 

 Kurser, studiecirklar. 

 5 medlemmar anser att vi behöver vara mer synliga där folk är och prata 

med folk. 

 Mer kontakter och träffar. 

 Kanske bjuda på mat. 

 Kanske genom att visa på bra resultat. 

 Samarbete mellan föreningarna. 

Fråga 6 om mobiltelefonnummer och E-postadress 

Flera har meddelat mobiltelefonnummer och likaså har flera angett sin E-

postadress. 

 


