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Nu kan vi lägga den varma sommaren till handlingarna och glädja oss åt hösten 

med fina färger i naturen, hög och klar luft samt aktiviteterna i vår förening! 

-- x -- 

Som framgick av föregående nummer av informationsbladet har vi inspekterat 

Hälsans Stig med för Stigen godkänt resultat. Vi i styrelsen hoppas att ni själva 

samt era vänner och bekanta passar på att promenera hela eller delar av Stigen 

när ni är i Östhammar. 20 minuters promenad varje dag är en bra 

friskvårdsaktivitet. Det finns en fin karta över stigen med lite information om 

sevärdheterna man passerar. Kartan kan hämtas gratis i turistbutiken vid Stora 

torget, i kommunhusets entré samt i receptionen till Klackskärs camping.  

-- x -- 

Även om det varit sommar och varmt har vi ändå orkat med några aktiviteter: 

 Raymond Bohlok representerade oss vid Östhammarfjärdens dag den 30 

maj, en återkommande aktivitet som arrangeras av kommunen.  

 Helgen före midsommar, på lördagen den16 juni, deltog vi med lotterier 

och information vid Rohden marknad. Som vanligt gick det bra att lotta ut 

de två ”mat- och fruktkorgarna” som skänkts till oss av COOP Extra och 

ICA. Lotterierna ger en bra förstärkning till vår kassa! 

 Den 16 augusti genomförde HSO ett politikercafé där flera av våra 

medlemmar deltog. Caféet blev lyckat med många deltagare och 

välordnade presentationer från de 11 politiska partierna som deltog. 

-- x -- 

För den fortsatta verksamheten ligger huvudfokus på att rekrytera fler 

medlemmar. Vår förening är liten i jämförelse med systerföreningarna i 

Uppsala, Enköping och Norduppland (Tierp). Det är främst med den senare vi 

ska jämföra oss. Tierparna är nästan 4 gånger fler än vi är, trots att 

befolkningstalen i kommunerna är relativt lika.  

Hjälp oss bli fler! 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.  
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Medlemskapet har många fördelar; Tidningen Status gör oss 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. 

-- x -- 

Höstens program innehåller följande aktiviteter: 

 Vi planerar att genomföra en eller två aktiviteter under lungmånaden i 

november, troligtvis i samverkan med Vårdcentrums Astma/KOL-

sköterska  

 Alla medlemmar bjudas in till ett informationsmöte torsdag 18 oktober 

klockan 13. Syftet är att förmedla lite ”inside-information” från 

Riksförbundet samt att berätta om den samtalsgrupp som Claes Ågren, 

länets hälsocoach, kan hålla hos oss. Vi träffas i ”Vinkelboda”, 

byggnaden mitt emot kommunhusets huvudentré. Föreningen bjuder på 

kaffe med dopp! 

 Fredag 26 oktober planerar HSO för en höstfest i Gimo för alla 

medlemmar i föreningarna som ingår i HSO. Det blir sång och musik och 

lite annat samt god mat. Festen äger rum i Gimo gymnasieskola och 

börjar preliminärt klockan 18.  

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 Medlemsbladet.  

 

 

 

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 
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