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INFORMATIONSBLAD Nr 2/2019 
 

 

Hej alla medlemmar i Hjärtlung föreningen i Östhammar! 

I nummer 1 av medlemsbladet aviserade jag vårens ankomst. Även om dagarna 

har blivit längre och solen värmer så vill dock inte vintern ge med sig. Innan jag 

började skriva på detta medlemsblad tog jag en kvällspromenad med en av våra 

hundar och om man inte kollat i almanackan kunde man tro att det snart skulle 

bli jul. Snön ligger vit på taken och det knarrar kallt under fötterna.  

Vi har genomfört två aktiviteter under februari. Den 14:e var det Alla Hjärtans 

Dag och då var Siv och Arne Westerberg samt undertecknad på 

apoteket/vårdcentralen i Öregrund och informerade om vår verksamhet. Många 

av kunderna stannade för en pratstund. 

Den andra aktiviteten var årsmötet som vi i år höll på Kvarnen i Gimo. Innan 

årsmötet åt vi lunch tillsammans. Kaféet i Kvarnen serverade synnerligen goda 

och mättande sallader och pajer. Lunchmaten kan varmt rekommenderas! 

Årsmötet leddes förtjänstfullt av Pia-Maria Hammarling som är ordförande i 

SRF1 och HSO2 i Östhammar. Valen vid årsmötet innebar inga förändringar i 

styrelsens sammansättning. Undertecknad blir kvar som ordförande i ytterligare 

två år och Siv och Arne omvaldes till ledamöter, också på två år. Övriga 

ledamöter har alla ett år kvar på sina mandat. Det var åtta medlemmar och en 

gäst som deltog i lunchen och årsmötet. Åtta medlemmar innebär att ca 20% av 

vårt totala medlemsantal deltog. Det är ungefär samma deltagarnivå som de 

andra föreningarna i länet.  

Igår, 11 mars, besökte jag och Nils-Olov Andersson Riksförbundets kansli. 

Syftet med besöket var att informera Riksförbundet om vad 

precisionsorientering är. Nils-Olov är en av de två medlemmar i vår förening 

som bytt hjärta och tillhör sverigeeliten i precisionsorientering och banläggare 

vid större tävlingar. Jag tror att vi gjorde ett gott intryck och dessutom hade vi 

turen att få vara med och prova olika kaffesorter när kansliets leverantör av en 

ny kaffeautomat var på besök.  

-- x -- 

                                                 
1 Synskadades Riksförbund i Östhammar 

2 Funktionsrätt Sverige. Tidigare Handikappförbundens Samarbetsorgan 
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Vårens fortsatta program innehåller följande höjdpunkter: 

 Tisdagen 26 mars klockan 13 är det öppet styrelsemöte i fritidsgården i 

Vinkelboda, mitt emot kommunhuset i Östhammar. Vi kommer (troligen) 

kunna visa film och berätta om vad Riksförbundet prioriterar samt vad 

lokalföreningen kan erbjuda dig som medlem. Vi bjuder på kaffe och 

lottar ut kokböcker! Alla är hjärtligt välkomna! 

 25 april bjuder HSO alla i medlemsföreningarna på en vårfest i Gimo. 

Det blir underhållning, HSO årsmöte och middag som gymnasieeleverna 

på restaurangskolan lagar. Missa inte detta tillfälle att äta god mat och 

träffa medlemmar från vår och andra föreningar! 

 Torsdag 9 maj blir det gemensam promenad utefter Hälsans Stig för 

inspektion. Promenaden avslutas med sopplunch på Adas café. Alla 

medlemmar är välkomna att delta i både promenaden och sopplunchen. 

 Lördag 15 juni kommer vi att informera och lotta ut frukt-/matkorgar vid 

Rohden marknad i Östhammar. Vill du vara med i vårt lotteristånd? 

Anmäl intresset till Olle. 

 Tisdag 18 juni planerar vi en gemensam utflykt med HjärtLung i Tierp. 

Utflyktsmålet blir Öregrund och sjöfartsmuseet därstädes. 

 

På lite längre sikt har vi följande aktiviteter på gång: 

 I höst ska försöka anordna en diskussionsgrupp, antingen med hälso-

coachen eller i egen regi. Erfarenheterna från den aktivitet vi genomfört 

förra hösten är goda och vi tycker fler ska få chans att förbättra sin hälsa. 

 I anslutning till KOL-dagen i november ska vi tillsammans med 

Astma/KOL-sköterskan utföra spirometri vid Vårdcentrum i Östhammar. 

 Vi ska föreslå de andra föreningar i HSO att vi gemensamt genomför ett 

studiebesök på UKK och en resa till Örskär. 

 Vi planerar för att tillsammans med övriga föreningar i länet medverka i 

orienteringstävlingen O-ringen som hålls i Uppsalatrakten 2020.  

I övrigt ligger fokus på att rekrytera fler medlemmar. Hjälp oss bli fler! Känner 

du någon som du tycker borde vara medlem? Fråga personen ifråga! Vi vill vara 

en ännu mer aktiv förening, men för att bli det måste vi bli fler.  

-- x -- 

Hemsidan  
Mer information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

hittar du telefonnummer mm till alla oss i styrelsen. Via hemsidan kan du också 
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hitta de senaste årsmötes- och styrelsemötesprotokollen samt de senaste numren 

av Medlemsbladet.  

 

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

 

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

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

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com

