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MEDLEMSINFORMATION 2  2017 

 

Det är väl för tidigt att tro att våren har kommit. Idag (5 mars) var det för min 

del första dagen med trädgårdsarbete. Grannen och jag hjälptes åt att gallra vår 

gemensamma syrenhäck.  

För en vecka sedan höll vi vårt årsmöte. Vi var 12 medlemmar som 

tillsammans med mötesordföranden Lennart Johansson började med att äta 

soppa och smörgås med hembakat bröd. Lennart berättade sedan om vad han 

varit med om som medlem i LRF:s kulturråd. Sammankomsten avslutades 

sedan med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sammantaget var det en trevlig 

och lärorik eftermiddag. 

Utöver årsmötet har vi uppmärksammat hjärtemånaden och Alla hjärtans dag 

genom att informera om ”hjärtat” på Östhammars Vårdcentrum. Informationen 

skedde i samverkan med Astma/KOL-sköterskan och annan personal från 

Vårdcentrum.  

I februari var det dessutom ett seminarium om hjärtsvikt på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Det hundratalet personer som var där fick en bra 

information av läkare från sjukhuset och politiker från region Uppsala. 

Nu fortsätter vårens aktiviteter med följande program: 

Program våren 2017 

Öppet styrelsemöte 

Tisdag 28 mars klockan 13 blir det öppet styrelsemöte på kommunhuset i 

Östhammar. I anslutning till mötet kommer vi att visa någon av Riksförbundets 

filmer. 

Vårfest 

HSO bjuder in till vårfest i Gimo 7 april. Inbjudna är alla medlemmar som 

tillhör någon av föreningarna som ingår i HSO, vilket vår förening gör. Festen 

kommer att äga rum på Zodiaken på Bruksgymnasiet i Gimo och elever från 

skolan kommer att laga och servera maten. Festen börjar klockan 18.00, efter 

HSO årsmöte. För 100:- får man en tvårätters middag. Anmälan sker genom att 

betala in 100:- per person till PG 86 71 66-1 senast 13 mars. Se även Annons-

nytt från 1 mars. För eventuella frågor kontakta Gun 0702-327775 eller Inga 

0708-452367 på HSO.  
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Inspektion av Hälsans Stig 

På Kristi himmelsfärdsdagen 25 maj ska vi promenera Hälsans Stig. Efter 

promenaden bjuder föreningen på sopplunch. Alla är hjärtligt välkomna att 

delta. Vi samlas på parkeringen vid Sjötorget klockan 10.  

Utflykt tillsammans med HjärtLung-föreningen i Tierp 

Tisdag den 13 juni gör vi en utflykt till Modelljärnvägens hus i Alunda. Vi 

börjar med fika och därefter guidning både inomhus och ute i Frida Lovisas 

trädgård. Efteråt äter vi lunch på restaurangen vid Gärdebyns golfbana. Vi 

återkommer avseende föranmälan. Boka in denna utflykt, det är ett utmärkt 

tillfälle att knyta kontakter med vännerna från Tierp. 

Hemsidan 

Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

På hemsidan hittar du information om vad som är på gång samt namn, adresser 

och telefonnummer till oss i styrelsen, protokoll och Medlemsinformation samt 

fotografier från utflykter och andra aktiviteter som vi genomfört.  

Vi är glada för återkoppling om vad du tycker om hemsidan. Hör av dig till 

Olle eller Raymond. 

Kurser och motionsgrupper 

Vi har för närvarande inga kurser eller motionsgrupper inplanerade. Skälet till 

detta är att vid tillfällen vi försökt ordna kurser har vi blivit för få deltagare. Vi 

har därför en överenskommelse med Uppsala- och Tierpsföreningen 

(Norduppland) att vi i mån av plats får vara med på deras kurser. Se vår 

hemsida. 

mailto:info.hjartlung@gmail.com
http://www.hjart-lung.se/


 

 

Föreningen HjärtLung Östhammar  Organisationsnummer 802429-3352  Plusgiro:  429226-4   

E-post:  info.hjartlung@gmail.com  

 

Om du har idéer eller andra synpunkter på vår verksamhet så tveka inte om att 

ta kontakt med någon av oss i styrelsen. 

 

 

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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