
 

 

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

E-post:  info.hjartlung@gmail.com  

 

MEDLEMSINFORMATION 3  2017 

 

Nu har i alla fall våren varit på besök här i Uppland. I helgen (25 och 26 mars) 

var det nästan 20 grader varmt i Östhammar. Det som ändå känns allra bäst är 

att ljuset är tillbaka. Även om alla inte gillar växlingarna mellan vintertid och 

sommartid så är det ändå skönt att det är ljust ute när man stiger upp och att det 

fortfarande är ljust fram mot 8-tiden på kvällen.  

Sedan föregående Medlemsinformation har det inte hänt så mycket i vår 

förening. Igår (28 mars) hade vi ett öppet styrelsemöte, dvs. alla medlemmar 

var välkomna att delta. Efter styrelsemötet fikade vi och tittade på två filmer 

från Riksförbundet. Tråkigt nog så var det få medlemmar utöver oss i styrelsen 

som tog tillvara på den här möjligheten till samvaro med andra som har någon 

hjärt- eller lungsjukdom. Man kan självklart titta på filmerna själv, dom finns 

ju på Riksförbundets hemsida, men man missar då möjligheten till diskussion – 

och att fika tillsammans. Vi återkommer i höst med fler tillfällen med 

gemensam filmvisning. 

Nu fortsätter vårens aktiviteter med följande program: 

Program våren 2017 

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. Jag hoppas ni har anmält er eftersom anmälningstiden gick ut 

den 13 mars. För eventuella frågor kontakta Gun 0702-327775 eller Inga 0708-

452367 på HSO.  

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 
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trädgård. Efteråt äter vi lunch på restaurangen vid Gärdebyns golfbana. Boka in 

denna utflykt, det är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med vännerna från 

Tierp. Vi behöver ha er föranmälan senast tisdag 1 juni. Anmälan till 

Barbro eller Olle. Vi samlas på parkeringen vid Modelljärnvägens hus klockan 

10. Lunchen på Gärdebyn blir klockan 13. Det finns möjlighet till samåkning 

från Östhammar eller hämtning vid busshållplatsen närmast Modelljärnvägens 

hus. 

Motionera tillsammans - Promenera Hälsans 

Varje onsdag under sommaren, med start den 7 juni klockan 18.00, 

kommer vi att promenera utefter Hälsans Stig. Någon från styrelsen kommer 

då att finnas på plats på parkeringen vid Sjötorget. Vi promenerar i en takt som 

passar dig och du behöver inte gå hela varvet om du inte vill eller orkar. 

Rohden marknad 

Som tidigare år kommer vi att ha ett stånd med informationsmaterial om 

föreningen samt lotterier vid Rohden marknad lördagen 17 juni. Kom gärna 

och hälsa på i ståndet eller ännu hellre, var med och hjälp till med 

lottförsäljningen.  

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. 
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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 

 

 

mailto:info.hjartlung@gmail.com

