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Trots de svåra tiderna tillönskas alla medlemmar en 

 GLAD PÅSK! 

 

Riksdag, regering och myndigheter gör så gott dom kan för att minska 

smittspridningen. Det vi kan bidra med är att följa direktiven så gott det går. En 

sak som jag tror är extra viktig är att inte bli sittande hemma helt ensam. Försök 

därför komma ut på promenad, åtminstone en liten stund varje dag. Nu finns det 

ju så mycket att glädjas åt i naturen, blåsipporna och tussilago har redan kommit 

upp och snart kommer också vitsipporna. Fåglarna har så smått kommit igång 

med sång för att markera revir och locka på någon partner. Passa på och njut!  

 

Om du känner att ensamheten blir för tung hör av dig till mig så kanske vi kan 

ordna med någon gemensam promenad. Det är några aktiviteter i maj och juni 

som kommer att genomföras, oavsett coronavirusets framfart, se nedan. 

 

Ni som har tillgång till en dator och internet kan delta i Riksförbundets 

”hemgympa”. Jag vidarebefordrar länkar allt eftersom dom kommer. 

 

Inställda aktiviteter i mars och april 

Länsföreningens årsmöte, som skulle ha genomförts den 18 mars är framflyttat. 

Kursen i hjärtlungräddning den 31 mars ca klockan 14.00 är inställt. 

Utflykten Den 21 april som anordnas av lokalföreningen i Uppsala till 

Nationalmuseum i Stockholm är flyttat till i höst. 

Planerade aktiviteter i maj och juni 

Den 12 maj ska vi inspektera Hälsans Stig. Efter inspektionen äter vi gemensam 

lunch på Adas kafé. Eftersom inspektionspromenaden sker utomhus 

kommer den att genomföras, om inte alla i styrelsen ligger nedbäddade i 

sjuksängen förståss. Alla medlemmar som vill är välkomna att delta. Samling 

framför kommunhusets entré klockan 10. 
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Vi utgår tillsvidare från att nedanstående aktiviteter också kan genomföras som 

planerat. 

Den 9 juni är vi inbjudna av vår systerförening i Norduppland till en gemensam 

utflykt. Vartannat år är vi värd, vartannat år är föreningen i Tierp värd. 2020 går 

utflykten till Söderfors. Ta vara på detta tillfälle att under angenäma former 

träffa medlemmarna från Norduppland. Våra gemensamma utflykter har alltid 

varit trevliga arrangemang! 

Den 21 juni ska vi sälja lotter och informera om vår verksamhet vid Rohden 

marknad i Östhammar. Du får gärna vara med i vårt tält och hjälpa till med 

lottförsäljningen och prata med folk från nära och fjärran. 

O-ringen 19 och 25 juli. Om inte annat besked kommer i april så kommer vi att 

vara engagerade i orienteringstävlingen O-ringen. Vi kommer att ha ett 

informationstält på O-ringentorget vid gamla SLU. Kom gärna och hälsa på oss 

där. Vi är på plats mellan 15 och 21 varje dag. Det finns dessutom möjlighet att 

utan startavgift prova på precisionsorientering, en form av orientering där man 

inte behöver springa över ”stock och sten” utan kan gå i lugn takt på en väg eller 

stig och där man istället för god kondition behöver använda insidan av huvudet! 

Föreningens hemsida 

Du vet väl att vi har en egen hemsida? Gå in på  https://www.hjart-lung.se/ och 

välj ”Hitta din förening”. Vi finns i Uppsala län. På hemsidan hittar du de 

senaste styrelseprotokollen, årsmöteshandlingar och utgåvorna av 

Medlemsinformation. 

 

På Riksförbundets hemsida finns dessutom mycket annan bra information. 

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 070-6309315 Till Olle kan du också 

skicka E-post på adressen: olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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