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MEDLEMSINFORMATION 5  2017 

 

 

Nu har sommaren kommit med lust och fägring stor! Även om inte vädret är så 

somrigt märks det på att skolorna slutat och att sommargästerna kommit till 

Östhammar och Öregrund. Vår ”vårtermin” börjar också närma sig slutet. Vår 

sista större aktivitet är vårt informations- och lotteritält på Rohden 

marknad lördag 17 juni. 

HSO, vår förening och andra medlemsföreningar i HSO skrev i våras brev till 

Sjukvårdsstyrelsen i Region Uppsala med begäran om att nattakuten i 

Östhammar och Tierp inte skulle stängas. Som ni säkert sett och hört i 

nyhetsflödet gav protesterna resultat. Vi får behålla akutmottagningen.  

Vi kommer nu att föreslå Sjukvårdsstyrelsen att man inrättar en tjänst som 

Hjärtsjuksköterska för att avlasta läkarna och förbättra för oss med hjärtsjuk-

domar att få kontakt med vården.  

Vid ett ordförandemöte i Länsföreningen, där ordförandena från Uppsala, 

Enköping, Norduppland och Östhammar träffades, samt vid det senaste 

styrelsemötet i Länsföreningen diskuterades framtiden för bl.a. vår lokal-

förening. Vi har en del problem att brottas med, dels har vi ett totalt sett lågt 

medlemsantal, dels har vi inga aktiviteter i form av gymnastik- och samtals-

grupper. Inom de närmaste åren, ja redan 2018, behöver vi dessutom rekrytera 

nya medlemmar i styrelsen. Är du intresserad så hör gärna av dig! 

Länsföreningen vill stötta oss att ta fram ett program för medlemsrekrytering 

som ska redovisas i höst.  

Kom gärna med förslag hur vi blir fler i föreningen! För visst vill du att 

föreningen ska finnas kvar? 

 

Vi behöver bli fler utanför styrelsen som deltar i de aktiviteter i form av utflyk-

ter och kurser som vi anordnar. Nästa gång du får en inbjudan – tänk: Det 

där vill jag också vara med på – anmäl att du vill vara med. 

En aktivitet vi kommer att försöka fortsätta med är onsdagspromenaderna 

utefter Hälsans Stig i Östhammar. Vi träffas på onsdagar klockan 18 på 

parkeringen vid Sjötorget. Om ingen från styrelsen är där går det ju bra att 

promenera hela eller delar av stigen själv.  
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2½ timmes promenad, måttlighet med mat och alkohol ökar livslängden kunde 

jag läsa i UNT 12 juni. Hälsans Stig är särskilt anpassad till oss med hjärt- eller 

lungproblem. Använd den för bättre hälsa! 

 

25 maj inspekterade vi Stigen och alla skyltar. Det behövs en del smärre åtgär-

der men det är inga problem att följa Stigen åt bägge håll. 

 

Hemsidan  
Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

(www.hjart-lung.se). Välj Uppsala län och lokalföreningen i Östhammar.  

På hemsidan hittar du information om vad som är på gång samt namn, adresser 

och telefonnummer till oss i styrelsen, protokoll och Medlemsinformation samt 

fotografier från utflykter och andra aktiviteter som vi genomfört.  

Vi är glada för återkoppling om vad du tycker om hemsidan. Hör av dig till 

Olle eller Raymond. 

 

Jag och alla i styrelsen önskar alla medlemmar en avkopplande och skön som-

mar! Till hösten tar vi nya tag med medlemsvärvning och aktiviteter för alla 

medlemmar.  

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

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

Barbro Mattsson (sekreterare) har telefon: 0702-254985 

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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