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INFORMATIONSBLAD Nr 3/2019 
 

Hej alla medlemmar i Hjärtlung föreningen i Östhammar! 

Under min skogspromenad idag med vår hund såg jag både tussilago och 

blåsippor. Det måste ju betyda att våren äntligen är här! 

Sedan föregående medlemsblad har vi genomfört en aktivitet. Till styrelsemötet 

den 26 mars var alla medlemmar inbjudna att delta. Det var ingen jätteupp-

slutning, men en medlem utöver styrelsen var i alla fall med! Före det formella 

styrelsemötet tittade vi på bilder som Riksförbundets ordförande Inger Roos 

tagit fram. Vi tittade också på en kort film med Sven Wollter och Tilde Fröling 

om vikten av att lyssna på kroppens varningssignaler. Filmen finns att se på 

Riksförbundets hemsida.  

-- x -- 

Länsföreningens årsmöte ägde rum den 19 mars i Uppsala. Vid det efterföljande 

konstituerande styrelsemötet avgick jag på egen begäran som vice ordförande 

men valdes till länsföreningens sekreterare. Aila Nylund från Enköping valdes 

till ny vice ordförande. 

Riksförbundets kongress äger rum i maj. Kongressen är Riksförbundets högsta 

beslutande organ. Bland annat kommer frågan om nytt juridiskt namn att tas upp 

på kongressen. Det juridiska namnet föreslås bli samma som det som används 

”till vardags” dvs. Riksförbundet HjärtLung. Jerry Boström från Norduppland 

(Tierp) och Aila Nylund från Enköping valdes vid årsmötet som Uppsala läns 

kongressombud. 

-- x -- 

Vårens fortsatta program innehåller följande höjdpunkter: 

 Tisdag 9 april genomför NEURO-föreningen i Östhammar ett 

informationsmöte om medicinska rättigheter. Magnus Andersson, 

koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, kommer att tala om 

olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning. Föreläsningen 

startar 13.00 i församlingshemmet i Östhammar, Drottninggatan 17. 

Inträde 50 kronor. Föranmälan senast 3 april till osthammar@neuro.se 

eller på telefon till Tony Naeslund 076-1406041. 

 Fredag 12 april har Anhörigföreningen Edsvägen 16 bjudit in 

medlemmar i vår och andra föreningar till att lyssna på olika föredrag 
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under Medicindagen i Storbrunn i Östhammar. Föreläsningarna börjar 

klockan 13.00. Ingen föranmälan krävs. 

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

HSO årsmöte startar klockan 17.00 och middag klockan 18.00 som 

gymnasieeleverna på restaurangskolan lagar. Mellan årsmötet och 

middagen blir det musikunderhållning, Missa inte detta tillfälle att äta 

god mat och träffa medlemmar från vår och andra föreningar! Priset 

för middagen är 100 kronor per person. Föranmälan behöver ske till 

Olle senast 12 april. 

 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. Vi 

träffas klockan 10 på Stångörsgatan, utanför kommunhuset  

 Tisdag 28 maj kommer vi att delta i Östhammarfjärdens dag. Vi kommer 

att dela ut kartor till Hälsans Stig och informera om föreningens 

aktiviteter. 

 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 kommer vi att åka på en utflykt tillsammans med 

HjärtLung i Tierp. Utflyktsmålet blir Öregrund och sjöfartsmuseet 

därstädes. Föranmälan senast 7 juni till Olle. 

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 

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

