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MEDLEMSINFORMATION 3  2016 

 

Nu är det äntligen vår. Jag har sett flera säkra vårtecken; blåsippor, vitsippor 

och årets första huggorm. Våren innebär också att vi inspekterat Hälsans Stig 

och konstaterat att den är i gott skick, även om två skyltar är skadade och 

behöver lagas. Skadorna finns på skyltar utefter Stångörsgatan, mitt emot de 

nya husen vid Klacksärs camping. Vi har skrivit brev till fastighetsbolaget och 

bett om ersättning. Vi tycker fastighetsbolaget kan bekosta reparationerna, 

även om vi inte säkert vet att det är byggtrafiken som orsakat skadorna.  

Vid Länsföreningens årsmöte i början av mars utsågs vår ordförande (Olle) till 

en av Länsföreningens två ombud vid Riksförbundets kongress som genomförs 

i början av juni i Bålsta utanför Stockholm. Vår revisor, Birgitta Burman-

Johansson, valdes att även vara revisor i Länsföreningen, då den tidigare 

revisorn, Tommy Lantz, hastigt gick bort tidigare i år. I övrigt skedde inga 

förändringar, vilket innebär att John Arekrantz fortsätter som vår ordinarie 

representant i Länsföreningens styrelse och att Olle är ersättare. 

Under mars och april har vi inte genomfört några andra aktiviteter än 

inspektionen av Hälsans Stig som genomfördes i anslutning till ett öppet 

styrelsemöte. Efter inspektionspromenaden åt vi sopplunch på Adas konditori. 

Under våren och försommaren har vi följande aktiviteter att se fram emot: 

 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 kontakter med 

Tierparna! OBS! föranmäl till Olle senast 31 maj. Självklart ordnar 

vi samåkning. 

 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 
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hur hjärt-/lungsjukdomar kan förebyggas och hur det är att exempelvis 

leva med KOL eller hjärtflimmer, två av våra vanligaste sjukdomar. 

 20 juni anordnar HRF en båtutflykt. Alla våra medlemmar är hjärtligt 

välkomna att delta. Båten avgår från Öregrund klockan 11.00. Resan 

kostar 350:-. OBS! Föranmälan senast 17 juni till Arne Westerberg 

0173-70027. Arne kan också lämna mer information om utflykten. 

 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 

efter sommaren. 

Hjärtlungföreningarna i Sverige har fått en inbjudan till en Hjärtlung-vecka på 

Savalen Fjellhotell & Spa i Norge 24-28 oktober. Helpension samt aktiviteter 

och föredrag kostar 3290:- NOK per person. Mer information finns på 

www.savalen.no eller telefon +47 62471717. Du måste själv ta initiativ och 

anmäla deltagande direkt till Savalen. 

Riksförbundet har tagit fram nytt informationsmaterial om förmaksflimmer, 

dels en ny broschyr, dels en film. Filmen kan du se på Youtube: 

www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4. Riksförbundet har också tagit fram en 

film om hjärtsvikt. Den finns också på Youtube: 

www.youtube.com/watch?v=eJ8C7oN19P8. Kolla på filmerna, dom är bra! 

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. 

Nu kan du få information om föreningen via Riksförbundets nya hemsida 

(www.hjart-lung.se). Vår egen hemsida är dock inte fullt ut uppdaterad ännu. 

Vi räknar med att det ska vara klart under april.  

 

 

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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