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INFORMATIONSBLAD Nr 4/2018 
 

 

Inger Erlandson, en av våra mest aktiva medlemmar utanför styrelsen, gick bort 

tidigare i maj. Vi minns henne som en empatisk, öppen och aktiv medmänniska, 

som trots sjukdomar höll humöret uppe. Vår förening kommer att vara 

representerade vid hennes begravning 8 juni och vi kommer att ge en gåva till 

hennes minne till Riksförbundets forskningsfond. 

 

-- x -- 

 

I förra medlemsbladet döpte jag felaktigt om hälsocoach Claes som heter Ågren 

i efternamn och inget annat. 

 

Nu har det ju varit nästan högsommar några dagar så det känns lite konstigt att 

bidra med ett säkert vårtecken. Men jag gör det ändå. På förmiddagen 24 maj 

var vi fyra medlemmar som inspekterade Hälsans Stig, vilket vi ska göra varje 

vår enligt avtalet med Östhammars kommun. 

Inspektionen företogs i vackert väder med strålande sol men det var ändå lagom 

varmt. Det blev en trevlig promenad med småprat om allt mellan himmel och 

jord, och som grädde på moset bjöd föreningen på en god lunch på Ada’s 

kaffestuga. Jag har svårt att förstå varför inte fler är med på en sådan här 

aktivitet.  

 

Stigen var i gott skick kunde vi konstatera. Fem skyltar behövde justerats så att 

de pekar åt rätt håll och sitter ordentligt fast. Vi har dessutom kompletterat en 

skylt vid Sjötorget. Stigens status har rapporterats till kommunens Kultur- och 

Fritidsförvaltning. 

 

Tidigare i vår var vi inbjudna att följa med vår systerförening i Tierp på en 

bussresa till Stockholm och Wasamuseet. Även detta var en mycket trevlig 

aktivitet med bra väder och gemytligt umgänge med våra vänner i HjärtLung 

Norduppland. Vi var två från Östhammar som nappade på erbjudandet att följa 

med på resan där det ingick guidad tur och filmvisning på muséet samt lunch på 

Långholmens värdshus och bussresa till och från Uppsala, alternativt Tierp. Från 

Tierp var det sjutton personer som deltog. 

-- x -- 



 

 

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

 

 

Vid Länsföreningens senaste styrelsemöte beviljades vi ett extra bidrag för att 

täcka de kostnader vi har haft för vår rekryteringskampanj. Vi är ändå inte nöjda 

med rekryteringsresultatet utan fortsätter kampanjen för att bli fler medlemmar  

 

Medlemskapet har ju många fördelar; Tidningen Status innebär att vi blir 

välinformerade om våra sjukdomar, en nödvändighet med dagens vårdsituation. 

Social gemenskap är nyttigt för välbefinnandet visar flera studier. Vi lyfter 

frågor som är viktiga för våra medlemmar, till Kommunen och till ansvariga i 

Region Uppsala. Vi kämpar för att fler ska motionera med målet att må bättre 

och förebygga försämrad hälsa. 

 

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

vill vara en aktiv förening men för att bli det måste vi bli fler. Under sommaren 

kommer vi att fortsätta att vara synliga ”på stan”.  

Planerade aktiviteter: 

Onsdag 30 maj. Östhammars kommun anordnar då ”Östhammarfjärdens dag”. 

Raymond Bohlok kommer att representera vår förening med informationsblad 

och kartor över Hälsans Stig. 

Lördag 16 juni. Vi slår upp vårt tält på Rohden marknad med information om 

föreningen, om friskvård och om eftervård för hjärt- eller lungsjuka. Vi kommer 

som tidigare år att lotta ut två fruktkorgar, skänkta av våra sponsorer ICA och 

COOP Extra. Besök oss gärna (och köp några lotter)! 

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 vårt Medlemsblad.  

 

Den 25 maj ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av en ny dataskyddsförordning 

från EU (GDPR). Information om hur Riksförbundet HjärtLung tillvaratar den 

enskildes intressen och vilka personuppgifter som behandlas finns på 

Riksförbundets hemsida under rubriken ”Om oss” och leta sen upp 

”organisation” och slutligen ”Styrdokument, policyer och riktlinjer”. Policyn 

heter ”Integritetspolicy”. För den del av Riksförbundets medlemsregister där alla 

medlemmar i Östhammars lokalförening ingår råder ett delat 

personuppgiftsansvar. Det är endast särskilt utsedda personer i lokalföreningen 
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som kan logga in på medlemsregistret och göra ändringar. För vår förening är 

det i dagsläget endast ordförande Olle Andersson som har den befogenheten. 

När vi får tag på en ordinarie sekreterare kommer hen också att ges denna 

befogenhet. Registeransvaret ligger dock kvar på mig som ordförande och på 

Riksförbundets kansli. 

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

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

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

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

 

 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com

