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INFORMATIONSBLAD Nr 1/2020 
 

Välkomna till ett nytt år med HjärtLung i Östhammar! 

 

Nu när alla helger är över och dagarna blir märkbart ljusare startar en ny säsong 

i vår förening. Förra året avslutades med ett öppet styrelsemöte efter vilket 

Bertil och Inga Alm bjöd alla deltagare på julgröt samt ost- och skinksmörgåsar. 

Den som ville kunde också delta i SRF:s julbordsresa till Forsmarks värdshus. 

 

Föreningen har köpt en övningsdocka för hjärtlungräddning (HLR). För att 

finansiera köpet har vi sökt bidrag från kommunen och från Länsföreningen. 

Dockan fungerar bra och jag hoppas vi ska kunna använda den vid många 

framtida kurser i HLR. 

 

Det här är på gång i föreningen: 

Den 13 februari kommer vi att uppmärksamma Alla hjärtans dag genom 

information vid vårdcentrum och apoteket i Österbybruk.  

Föreningens årsmöte blir lördagen den 29 februari klockan 12 i Börstils 

församlingshem. Ta vara på detta tillfälle för att påverka din förening och träffa 

andra medlemmar. Vi börjar med gemensam lätt-lunch som föreningen bjuder 

på. För att veta hur många som vill äta lunch behöver vi din föranmälan senast 

den 21 februari. 

Den 31 mars ca klockan 14.00 kommer vi att anordna en kurs i hjärtlung-

räddning (HLR). Deltagarantalet är begränsat till fem personer. Föranmäl till 

Olle om du vill delta. Kursen kommer att hållas i Vinkelboda, mitt emot 

kommunhuset i Östhammar. 

Den 21 april anordnar lokalföreningen i Uppsala en bussresa till National-

museum i Stockholm. Vi får delta på samma villkor som medlemmarna i 

Uppsala. Bussen avgår från Uppsala Konsert och Kongress klockan 10. Priset 

för resan är 100 kronor. Entrén till museet är gratis. Föranmälan senast 9 april 

till Olavi Lång 0705-355988. 100 kronor betalas till PG 178709-2 eller med 

Swish till Olavis nummer.  

Den 12 maj ska vi inspektera Hälsans Stig. Efter inspektionen äter vi gemensam 

lunch på Adas kafé. 
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Den 9 juni är vi inbjudna av vår systerförening i Norduppland till en gemensam 

utflykt. Vartannat år är vi värd, vartannat år föreningen i Tierp värd. 2020 går 

utflykten till Söderfors. Ta vara på detta tillfälle att under angenäma former 

träffa medlemmarna från Norduppland. Våra gemensamma utflykter har alltid 

varit trevliga arrangemang! 

Den 13 juni ska vi sälja lotter och informera om vår verksamhet vid Rohden 

marknad i Östhammar. Du får gärna vara med i vårt tält och hjälpa till med 

lottförsäljningen och prata med folk från nära och fjärran. 

Mellan 19 och 25 juli kommer vi att vara engagerade i orienteringstävlingen O-

ringen. Vi kommer att ha ett informationstält på O-ringentorget vid gamla SLU. 

Kom gärna och hälsa på oss där. Vi är på plats mellan 15 och 21 varje dag. Det 

finns dessutom möjlighet att utan startavgift prova på precisionsorientering, en 

form av orientering där man inte behöver springa över ”stock och sten” utan kan 

gå i lugn takt på en väg eller stig och där man istället för god kondition behöver 

använda insidan av huvudet! 

Föreningens hemsida 

Du vet väl att vi har en egen hemsida? Gå in på  https://www.hjart-lung.se/ och 

välj ”Hitta din förening”. Vi finns i Uppsala län. På hemsidan hittar du de 

senaste styrelseprotokollen, årsmöteshandlingar och Medlemsinformation från 

några år tillbaka. 

 

På Riksförbundets hemsida finns dessutom mycket annan bra information. 

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 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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