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INFORMATIONSBLAD Nr 1/2018 
 

 

I lördags, 24 februari, höll vi vårt årsmöte i församlingshemmet i Börstil utanför 

Östhammar. Det var 8 medlemmar som hörsammat kallelsen och som bjöds på 

årsmötesförhandlingar under ordförandeskap av Lena Hagman (KD) samt 

tomatsoppa med fisk (!), smör, bröd och kaffe med Sivs goda hembakade kakor. 

Är 8 deltagare bra eller dåligt? Vi har idag 40 medlemmar i vår lokalförening. 8 

deltagare innebär att en femtedel (20 %) av alla medlemmar deltog. För 

lokalföreningen i Uppsala, som har 455 medlemmar, skulle motsvarande 

engagemang innebära att 90 medlemmar dök upp på deras årsmöte. Så är inte 

fallet. 8 deltagare på vårt årsmöte kan förefalla dåligt men i jämförelse med 

andra, större lokalföreningar är det ett jättebra resultat! 

 

Årsmötet innebar en del förändringar i styrelsens sammansättning. John 

Arekrans och Barbro Mattsson lämnar styrelsen. Likaså Reeli Bendiksen som 

gick bort hastigt i januari. Ny i styrelsen är Nils-Olov Andersson som valdes in 

som ersättare till de ordinarie styrelsemedlemmarna Olle Andersson (ordf.), 

Bertil Alm, Raymond Bohlok samt Siv och Arne Westerberg. 

Vid det konstituerande styrelsemötet, som hölls i anslutning till årsmötet, utsågs 

Arne Westerberg till vice ordförande och Bertil Alm till kassör, poster som de 

hade tidigare. Posten som sekreterare är just nu vakant. Styrelsen fick i uppdrag 

av årsmötet att på förslag från valberedningen komplettera styrelsen med 

ytterligare någon ersättare.  

 

Årsmötet beslutade även att Olle Andersson är ordinarie ledamot i 

länsföreningens styrelse och Bertil Alm ersättare. Vidare utsågs fem personer att 

vara ombud vid länsföreningens årsmöte som äger rum den 14 mars. 

 

-- x -- 

 

Vår kampanj för att bli fler medlemmar i föreningen fortsätter. Planen har 

redovisats i tidigare Medlemsinformation. Under förra året var det 11 personer 

som lämnade föreningen men 6 nya tillkom och ytterligare ett par personer har 

ansökt om medlemskap. Situationen just nu är att vi netto har minskat med tre 

medlemmar. 
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Känner du någon som du tycker borde vara medlem? Fråga personen ifråga! Vi 

vill vara en aktiv förening men för att bli det måste vi bli fler. Under våren 

kommer vi att fortsätta att annonsera, skriva brev till företag och till kommunen 

samt bjuda in till informationsmöten.  

Att genomföra planen för ökat medlemsantal tar för närvarande mycket kraft. Vi 

uppmärksammade ändå Alla Hjärtans dag med ett bokcafé i Kvarnen i Gimo den 

13 februari. Vi var 8 personer som fick lyssna till Nils-Olov Anderssons 

berättelse om sitt hjärtbyte och om hans äventyr som orienterare på elitnivå, 

både före och efter hjärtbytet. Nils-Olov har berättarkonstens gåva och är 

mycket intressant att lyssna till.  

Planerade aktiviteter: 

Tisdag 10 april. Öppet styrelsemöte i Vinkelboda, mitt emot kommunhuset i 

Östhammar. I anslutning till styrelsemötet kommer hälsocoachen Claes Åberg 

att berätta om sin funktion. Vi kommer samma eftermiddag att inleda en 

serie tematräffar om stresshantering. Vi kommer att använda ett material från 

Riksförbundet som utgångspunkt för samtalen som totalt kommer att 

genomföras vid fyra tillfällen. Mötet börjar kl. 13 och vi räknar med att vara 

färdiga med det första ”stress-samtalet” till kl. 17.   

Torsdag 19 april. Våra vänner i Tierp har bjudit in oss att delta i deras bussresa 

till Wasamuseet i Stockholm. Vi kan kliva på bussen i Tierp eller Uppsala. Se 

bilaga! Detta är ett utmärkt tillfälle att umgås med andra som är i samma 

situation som vi är. För oss som inte är så rörliga är det också ett utmärkt tillfälle 

att komma iväg på en bekväm utflykt. Vi ordnar med samåkning till bussen. 

Torsdag 24 maj. Vi inspekterar Hälsans Stig och äter sopplunch tillsammans. 

Efter lunchen blir det öppet styrelsemöte och ett av stress-samtalen (se ovan). 



 

 

                                                     18-02-28                                                            sida 3 av 4 

                                                                                   

 

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

 

 

Hemsidan  
Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

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

du också hitta alla årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt alla 

Medlemsinformation.  

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

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

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

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com
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Resa till Wasamuseet i Stockholm 

 

Torsdag den 19 april anordnar vår systerförening i Tierp en bussresa till 

Wasamuséet i Stockholm som vi också är välkomna att delta i. Man kan kliva på 

bussen på Stora Torget i Tierp kl. 09.00 eller kl. 9.45 vid Gränby i Uppsala (vid 

den nya möbelaffären MIO i Gränbystaden).  

 

Framme vid Wasamuséet får vi en guidad visning och berättelsen om Wasas 

spännande historia. Det kommer också att finnas tid till egen utforskning av 

muséets samlingar. Efter museibesöket kör oss bussen till Långholmens 

Wärdshus. På Långholmen fanns tidigare Stockholms fängelse där många kända 

och okända fått lida bakom lås och bom.  

Man kan välja mellan två rätter: 

 Inkokt lax med dillmajonnäs, pressgurka och kokt potatis eller, 

 Kycklingfilé med rostade rotfrukter och pepparcrème. 

Till maten serveras liten sallad, smör, bröd, lättöl/ramlösa/läsk samt kaffe. 

 

Efter lunchen vänder vi kosan hemåt. Vi räknar med att vara i Uppsala ca kl. 16. 

 

Priset för medlem eller blivande medlem är 500:- inklusive ”allt”. Den som inte 

är medlem får betala 650:- . Vi försöker ordna med samåkning till Uppsala från 

Östhammar, Gimo och Alunda. Vid MIO finns två stora parkeringar. 

Det går också bra att ta expressbuss 775, som går 08.12 från Östhammar, till 

Gränby och där byta till buss nr 1 mot Nyby och stiga av vid hållplats 

Takpannegatan och promenera ett 100-tal meter till MIO.  

 

Anmälan om deltagande gör du till Olle Andersson 070-6309315 senast 

lördag 7 april 2018.  


