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INFORMATIONSBLAD Nr 1/2021 
Januari 2021 

 

Trots pandemi och isolering hoppas vi i styrelsen att alla medlemmar har haft 

bra jul- och nyårshelger. Nu är det ju nytt år och vi hoppas alla att det blir bättre 

än 2020. Om allt går som planerat ska vi som tillhör riskgruppen bli vaccinerade 

nu under februari – mars. Även om vissa restriktioner kommer att finnas kvar 

långt fram på våren så tror jag att vaccineringen kommer att innebära att vi kan 

träffa nära och kära igen på ett mer ”normalt” sätt. Idag, söndag 24 januari, har 

det varit ett strålande fint vinterväder med sol och nästan vindstilla. Jag hoppas 

att alla har möjlighet att komma ut för att få frisk luft och lite sol. Det behöver vi 

efter en sällsynt solfattig höst.   

 

Kom också ihåg att det är tillåtet att vara utomhus och att då också umgås med 

andra men med avstånd. Det är viktigt att vi inte blir isolerade utan tar tillvara 

alla ”säkra” möjligheter till motion och umgänge. 

 

I december ringde vi i styrelsen runt till alla medlemmar för att höra hur läget 

var för var och en. Alla vi talat med var positiva och vid gott mod.  

 

Hjärtemånaden 

Eftersom Alla Hjärtans Dag firas den 14 februari har Riksförbundet bestämt att 

februari ska vara föreningarnas hjärtemånad. Normalt innebär det att vi är ute 

och informerar om vår verksamhet och om hjärtrelaterade sjukdomar. Det kan vi 

inte göra i år men vi inbjuder alla medlemmar att delta i en promenad för hjärtat; 

torsdag 18 februari. Vi samlas vid Hälsans Stig på Sjötorget i Östhammar 

klockan 14 och promenerar tillsammans utefter stigen. Beroende på väderleken 

bjuder föreningen på fika utomhus, antingen vid någon lämplig rastplats eller på 

något av fiken utefter stigen. Vår ambition är att bjuda in till promenader med 

fika även under mars, april och maj. Datum kommer i nästa Medlemsblad. 

 

Årsmöte 

Årsmötet 2021 kommer att äga rum lördag 27 februari klockan 14. 

Årsmötet kommer att genomföras som ett telefonmöte. Vi skickar ut 

årsmöteshandlingarna (verksamhetsrapporten för 2020, den ekonomiska 

rapporten och revisorernas utlåtande, verksamhetsplan och budget för 2021 samt 
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valberedningens förslag) till alla som i förväg anmäler att man vill delta. Vi 

behöver din anmälan senast fredag den 19 februari för att kunna skicka ut 

årsmöteshandlingarna i god tid med posten. Anmäl om du vill delta till Olle.  

 

Anvisningar för hur man gör för att delta i ett telefonmöte bifogas handlingarna 

när det skickas ut till alla som vill delta. Vi har använt telefonmöten i styrelsen, 

både i vår lokalförening och i länsföreningen. Det har fungerat bra och det är 

inte svårt. Det enda som krävs är en telefon med knappar.  

 

Aktiviteter i corona-tider 

Försök att komma ut på en promenad en gång om dagen. Är det riktigt 

ruskväder kan man gympa hemma. Riksförbundet har flera bra gympaprogram 

på sin hemsida. Ta gärna med en god vän, grannen eller din partner, på dina 

promenader. Det är bra att ha någon att prata med. Varför inte prova Hälsans 

Stig i Östhammar eller Vallonstigen i Gimo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Peggy Rohdin (sekreterare) har telefon 070-5688675 
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