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MEDLEMSINFORMATION 2  2016 

 

Trots att det bara är i början av mars finns det tydliga tecken på att våren är i 

antågande. De dagar solen får en chans är det dagsmeja med takdropp, ett av de 

bästa ljud jag vet eftersom det betyder att nu vaknar naturen till liv igen efter 

en lång vinterdvala. Våren betyder också att vi kommit igång med våra 

föreningsaktiviteter. 

Under februari har vi genomfört följande aktiviteter: 

I början av februari genomförde vi en kurs i hjärt- lungräddning och hur man 

använder en hjärtstartare. Instruktör var Karin Sandberg från Civilförsvars-

förbundet. Tyvärr var det bara tre (3) personer som deltog. Det är lite 

förvånande att så få tog tillvara tillfället att få en kostnadsfri utbildning för att 

kunna hjälpa en medmänniska som råkat ut för ett hjärtstillestånd eller en 

hjärtinfarkt. 

I anslutning till Alla Hjärtans Dag informerade vi om hjärtflimmer och 

föreningens verksamhet hos Apoteket Kronan i Östhammar. Bland annat 

delade vi ut broschyren ”Vi sätter ljuset på” som särskilt tagits fram av 

Riksförbundet som en viktig del i förbundets kampanj under hjärtemånaden 

februari. Vi hann prata med ett 30-tal personer som alla visade stort intresse för 

kampanjens syften och mål. 

Lördag 20 februari var vi 14 personer som deltog i en resa till Stockholm för 

en guidad visning av utställningen ”Staden vid Sidenvägen”. Utställningen, 

som nu är stängd, fanns i Bergrummet på Skeppsholmen. Föremålen som 

visades var ordnade på ett sådant sätt att man gjorde en resa i tiden till miljon-

staden Luoyang som under Tangdynastin (618-907) var en mångkulturell 

handelsplats vid Sidenvägen. Under Tangdynastin blomstrade handel, 

vetenskap och poesi. Kinesiskt siden från den här tiden har till och med hittats i 

svenska vikingagravar, bl.a. i Birka. På vägen dit och hem guides vi genom 

Stockholms innerstad av vår skicklige chaufför, Åke Sundberg. På vägen hem 

stannade vi vid Infracity i Upplands Väsby och åt en gemensam lunch. 

Sammantaget var det en mycket trevlig resa och en mycket sevärd utställning. 

Upplevelsen förstärktes av att vi guides genom staden Luoyang av en mycket 

kunnig och duktig guide, se bilden på sista sidan. Tråkigt var att inte fler än 14 

personer deltog. 
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Lördagen 27 februari genomförde vi vårt årsmöte. Kerstin Dreborg från 

Miljöpartiet var mötesordförande. Mötet ägde rum i Öregrund, i Sven 

Perssonhallen. Vi bjöds på en delikat älgsoppa med klimp som tillagats av Siv 

Westerberg. Istället för föredrag sjöng Kerstin Dreborg ett par visor av Evert 

Taube a cappella. Valen som genomfördes under årsmötet innebar inga 

förändringar avseende styrelsens sammansättning.  

Även om det emellanåt känns som vi jobbar i motvind när det gäller 

deltagandet i våra aktiviteter ger vi inte upp utan har följande planer för våren 

och försommaren: 

 Tisdag den 5 april kommer vi att inspektera Hälsans Stig i Östhammar. 

Vi börjar inspektionspromenaden vid kommunalhusets entré klockan 11. 

Alla medlemmar är välkomna att delta. Efter promenaden äter vi 

gemensam lunch på Adas kafé. Efter lunchen är det ”öppet styrelsemöte” 

i Vinkelboda. 

 Från och med söndag 24 april kommer vi att tillsammans med STF 

Norra Roslagen starta våra söndagspromenader utefter Hälsans Stig. 

Därefter är det promenad den sista söndagen varje månad fram tills i 

höst då bladen fallit från träden. Promenaderna startar klockan 10.00. 

Samling vid Hälsans Stigs kartskylt på Sjötorget. 

 Den 14 juni är vi inbjudna till vår systerförening i Tierp att delta i en 

visning av Nostalgimuseet i Strömsberg samt guidad visning av 

järnbruket i Tierp. Besöket börjar med gemensamt fika och avslutas med 

lunch. Kostnad 200 kr. per deltagare. Samåkning ordnas från Östhammar 

och Alunda. Häng med på denna aktivitet och knyt nya kontakter 

med Tierparna! 

 18 juni kommer vi att delta med vårt informationstält vid Rohden 

marknad. Kom och besök oss där. Du är också hjärtligt välkommen att 

hjälpa till med lottförsäljning och att sprida information om oss och om 

hur hjärt-/lungsjukdomar kan förebyggas. 

 Tillsammans med Länsföreningen och vår systerförening i Tierp 

planerar vi att ordna en föreläsning om KOL eller hjärtflimmer i 

Österbybruk. För denna aktivitet återkommer vi med mer information 

när planerna blir mer konkreta. 
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Vi jobbar vidare med försöken att tillsammans med någon annan förening 

kunna erbjuda föreningens medlemmar att delta i Qi-gong. Så snart vi vet när, 

var och hur återkommer vi med mer information. Om du har idéer om detta får 

du gärna höra av dig till Olle. 

Normalt kan du få information om vår förening via nätet (www.hjart-lung.se). 

Nu är vår hemsida inte uppdaterad på grund av att Riksförbundet nyligen bytt 

leverantör. Vi räknar dock med att hemsidan ska kunna vara uppdaterad från 

och med slutet av mars.  

 

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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Foto: Sigurd Mattsson 

Vår guide framför en av utställningsmontrarna med föremål från staden 

Louyang som under Tangdynastin var ett handelscentrum utefter Sidenvägen. 
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