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Jag hoppas innerligt att alla medlemmar är friska och att alla orkar hålla humöret 

uppe, trots karantän. För att motverka mörka tankar är det viktigt att inte bli 

isolerad. Försök därför komma ut på promenad, åtminstone en liten stund varje 

dag. Även om maj har börjat mer som vi är vana vid att det kan vara i april finns 

så mycket att glädjas åt i naturen. Om du känner att ensamheten blir för tung hör 

av dig till mig så kanske vi kan ordna med någon gemensam promenad.  

Nu i veckan var vi tre från styrelsen som promenerade utefter Hälsans Stig för 

att kontrollera att alla skyltar är i gott skick. Vi såg en hel del brister som 

behöver rättas till. När vi får hem nya grejor blir det arbetsdag med diverse 

småfix.  

Du som vill får gärna följa med. Arbetet sker ju utomhus och vi kan lätt hålla 

föreskrivet avstånd. 

Inställda aktiviteter  

Vi har fått ekonomiskt stöd för vår nya hjärtlung-docka. Tyvärr kan vi inte 

använda den nu på grund av smittorisken. Det blir således inga hjärtlung-

räddningskurser så länge pandemin pågår. 

Utflykten tillsammans med Tierpsföreningen 9 juni är inställd. Rohden marknad 

tror vi också kommer att ställas in. Orienteringstävlingen O-ringen, som vi 

skulle varit med på, är flyttad till nästa år. Alla våra åtaganden tillsammans med 

Uppsalaföreningen kvarstår men flyttas fram ett år.  

Aktiviteter som inte ställs in 

Vad kan man göra istället? Man kan gympa hemma, inne eller ute. Man kan gå 

ut och promenera. Bjud in en god vän eller ta med din partner. Varför inte prova 

Hälsans Stig i Östhammar? Ta med en kikare och kolla in alla fåglar som 

sjunger så vackert för oss nu på våren. Östhammars kommun har tillsammans 

med bland annat OK Rohden tagit fram aktiviteten Hitta ut. Leta checkpoints 

och upptäck din närmiljö. Ett utmärkt initiativ! 
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Medlemsantal 

Nu under våren har vi tappat tre medlemmar. Två har flyttat från kommunen och 

en har avsagt sig medlemskapet. Hjälp oss att rekrytera nya medlemmar! Om vi 

är flera är det lättare att påverka beslutsfattare lokalt och regionalt i frågor som 

är viktiga just för oss. Årsavgiften är 200 kronor. Det är ingen avskräckande hög 

utgift. För dom pengarna får man tidningen STATUS samt lokala aktiviteter, 

ofta till subventionerad kostnad. Vi samarbetar också med lokalföreningarna i 

Tierp och Uppsala vilket innebär att man som medlem i Östhammar kan delta i 

deras aktiviteter till samma kostnad som deras egna medlemmar. Riksförbundet, 

länsförbundet och vi lokalt verkar dessutom på många plan för bättre sjukvård 

och stödjer forskning om hjärt- och lungsjukdomar.  

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 

Peggy Rohdin (sekreterare) har telefon 070-5688675 
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