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Hej alla medlemmar i Hjärtlung föreningen i Östhammar! 

Dagarna blir längre och smältvattnet porlar i hängrännan utanför mitt fönster. 

Tydliga tecken på att det nog blir vår i år också. Ett annat vårtecken är årets 

första nummer av vårt medlemsblad.  

Tyvärr finns det några dåliga nyheter att rapportera. Två medlemmar gick bort 

under hösten, Alva Linder och Yvonne Larsson. Vi tänker på deras anhöriga.  

Föreningen har fått nej på en förfrågan om vi kan få tillgång till träningslokalen i 

Vårdcentrum i Östhammar. Ledningen för Vårdcentrum har meddelat att ”man 

inte vill konkurrera med privata aktörer” när det gäller gymnastik! 

Det finns självklart goda nyheter också. Vårt medlemstal har inte minskat sedan 

hösten 2017, vilket vi är ensamma om i hela Uppsala län! Vi har dessutom ett 

ambitiöst program för våren 2019: 

 Den 14 februari kommer vi att uppmärksamma ”Alla Hjärtans dag” med 

information vid Vårdcentralen och Apoteket i Öregrund.  

 Lördagen 23 februari är det årsmöte klockan 13 på Kvarnen i Gimo. 

Vi bjuder på en enkel lunch i kaféet. Pia-Maria Hammarling, ordförande i 

Synskadades Riksförbund i Östhammar, kommer att vara mötes-

ordförande. Kom och träffa andra i föreningen för trevlig samvaro. 

Alla är hjärtligt välkomna! 

 Tisdagen 26 mars klockan 13 är det öppet styrelsemöte i fritidsgården i 

Vinkelboda, mitt emot kommunhuset i Östhammar. Vi kommer att visa 

film och berätta om vad föreningen kan erbjuda dig som medlem. Vi 

bjuder på kaffe och lottar ut kokböcker! 

 I april kommer HSO att bjuda in oss till en vårfest i Gimo. Datum är inte 

slutligt bestämt än men det blir troligen på kvällen någon av onsdagarna 

17 eller 24 april. 

 Torsdag 9 maj blir det gemensam promenad utefter Hälsans Stig för 

inspektion. Promenaden avslutas med sopplunch på Adas café. Alla 

medlemmar är välkomna att delta i både promenaden och sopplunchen. 
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 Lördag 15 juni kommer vi att informera och lotta ut frukt-/matkorgar vid 

Rohden marknad i Östhammar. Vill du vara med i vårt lotteristånd? 

Anmäl intresset till Olle. 

 Tisdag 18 juni planerar vi en gemensam utflykt med HjärtLung i Tierp. 

Utflyktsmålet blir Öregrund och sjöfartsmuseet därstädes. 

 

På lite längre sikt har vi följande aktiviteter på gång: 

 I höst ska försöka anordna en diskussionsgrupp, antingen med hälso-

coachen eller i egen regi. Erfarenheterna från den aktivitet vi genomfört 

nu i höst är goda och vi tycker fler ska få chans att förbättra sin hälsa. 

 I anslutning till KOL-dagen i november ska vi tillsammans med 

Astma/KOL-sköterskan utföra spirometri vid Vårdcentrum i Östhammar. 

 Vi ska föreslå de andra föreningar i HSO att vi gemensamt genomför ett 

studiebesök på UKK och en resa till Örskär. 

 Vi planerar för att tillsammans med övriga föreningar i länet medverka i 

orienteringstävlingen O-ringen som hålls i Uppsalatrakten 2020.  

 

Särskilt viktigt är Årsmötet i februari. Det är roligt om vi kan vara många 

som deltar. Har du svårt att ta dig till Gimo? Vi ordnar med transporten! 

I övrigt ligger fokus på att rekrytera fler medlemmar. Hjälp oss bli fler! Känner 

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

en ännu mer aktiv förening, men för att bli det måste vi bli fler.  

-- x -- 

Hemsidan  
Mer information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

hittar du telefonnummer mm till alla oss i styrelsen. Via hemsidan kan du också 

hitta de senaste årsmötes- och styrelsemötesprotokollen samt de senaste numren 

av Medlemsbladet.  

 

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

 

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

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

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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