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INFORMATIONSBLAD Nr 4/2019 
 

Raymond Bohlok, ledamot i lokalföreningens styrelse och vår webb-ansvarige, 

gick bort 29 april. Raymond blev medlem i HjärtLung i mars 2006 och valdes in 

i styrelsen som ersättare 2009. Raymond blev 75 år. 

 

 
 

Raymond var en varm, medkännande och lojal medlem i styrelsen som inte bara 

deltog med många bra idéer utan också plikttroget skötte om vår hemsida. Vi 

saknar honom mycket. 

 

Begravning äger rum i Börstils kyrka fredag 24 maj klockan 11.00. Därefter 

inbjuds till en minnesstund i Östhammars församlingshem. 

Svara senast 20 maj till Fonus 0173-10301 

 

Föreningen ger en minnesgåva till Riksförbundet HjärLungs forskningsfond. 
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Även om föreningen drabbats av stor sorg, två av våra styrelseledamöter har gått 

bort inom ett drygt år, Reeli och Raymond, måste vi glädjas åt naturens 

pånyttfödelse. Våren är här, vitsipporna nästan utblommade och liljekonvaljerna 

står snart i full blom.  

I anslutning till sitt årsmöte bjöd HSO in till vårfest 25 april i Bruksgymnasiet i 

Gimo. Vi var 43 personer som åt en god två-rätters middag och lyssnade till två 

glada gubbar som underhöll med sång och musik. Sammantaget var det en 

mycket trevlig kväll. Flera medlemmar i vår förening deltog i årsmötet och i 

middagen. 

Den 9 maj inspekterade fyra medlemmar i föreningen Hälsans Stig i 

Östhammar. Stigen anlades av föreningen 2014 och ägs formellt av Östhammars 

kommun. Av ett avtal mellan HjärtLung Östhammar och kommunen framgår det 

att föreningen ska inspektera Stigen en gång per år och reparera eventuella 

skador på de små skyltarna. De stora informationstavlorna vid Sjötorget och 

Klackskär är kommunen ansvariga för. Vid årets inspektion konstaterades att ett 

fäste till en skylt gått sönder och att dekalerna på några skyltar blekts så att 

pilarna knappt syns. Alla skador kommer att åtgärdas. 

Efter inspektionen åt vi som deltog en gemensam lunch på Ada’s konditori. 

-- x -- 

Vårens fortsatta program innehåller följande höjdpunkter: 

• På eftermiddagen 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 -- 
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Hemsidan  

På grund av att Raymond gått bort kommer vår egen hemsida inte att vara 

uppdaterad under sommaren. Mycket bra information finns dock på 

Riksförbundets hemsida (www.hjart-lung.se).  

 

 

 

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 
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