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INFORMATIONSBLAD Nr 5/2019 
 

 

Våren fick ju ett sorgligt slut med Raymonds bortgång. Vår förening var väl 

representerad vid hans begravning den 24 maj. Det var en fin och värdig 

ceremoni. Det framgick tydligt att Raymond var en omtyckt person. 

 

Senare i maj deltog föreningen i Östhammarsfjärdens dag. Det är kommunen 

som står bakom arrangemanget som vill visa olika verksamheter med koppling 

till vattnet utanför staden. Vädret var inte det bästa men det var ändå relativt 

många besökare. Vi delade ut kartor till Hälsans Stig och informerade om 

föreningens verksamhet. 

 

Traditionsenligt lottade vi ut två fruktkorgar vid Rohden marknad lördagen den 

15 juni. Vädret var strålande och vi fick en bra plats att sätta upp vårt 

informationstält på. Trots detta lyckades vi inte sälja slut på de två hundra lotter 

vi hade. Försäljningen inbringade ändå imponerande 3 400 kronor.  

 

 
 

Här har Bertil just sålt lotter och delat ut vår broschyr samt kartan över Hälsans 

Stig till en glad marknadsbesökare. 
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Tillsammans med vår systerförening i Tierp gjorde vi en utflykt till Öregrund på 

tisdagen den 18 juni. Arne Westerberg hade ordnat ett fint program för de 23 

deltagarna. I strålande väder besökte vi först Öregrunds sjöfartsmuseum där vi 

fick en intressant guidning som avslutades med kaffe och dopp. Under Peggy 

Rohdins ledning gjorde vi sedan en stadsvandring genom stadens norra delar 

innan utflykten avslutades på restaurang Briggen nere vid hamnen. 

Tierpsföreningens medlemmar tackade för en jättefin utflykt och började 

fundera över hur de ska toppa detta till nästa år när det är deras tur att vara 

”värdar”. Ett stort tack till Peggy Rohdin som utan kostnad kunnigt guidade oss 

genom stadens historiskt intressante byggnader!  

 

 

 

Peggy Rohdin i röda byxor berättar något intressant i närheten av societetshuset. 

-- x -- 

Nu när trädens löv börjar bli röda och gula inleder vi en ny termin i vår förening 

och blickar framåt. 

Styrelsens huvudfokus är att slutföra alla aktiviteterna i planen för 

medlemsrekrytering. Några andra aktiviteter ska vid dock genomföra: 

 

November är lungmånad och då ska vi uppmärksamma KOL-dagen, 20 

november. Siv och Olle kommer att informera om KOL vid Östhammars 
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vårdcentrum under förmiddagen på torsdag den 21 november, eventuellt 

tillsammans med Astma/KOL-sköterskan. 

 

HLR-veckan 2019 infaller14 till 20 oktober. Vi planerar att uppmärksamma 

den med annons om vikten av att tala om var hjärtstartare finns. Senare under 

hösten planerar vi att ordna en kurs i hjärtlungräddning (HLR). Medlemmar och 

allmänheten kommer att erbjudas en gratiskurs. 

 

Förra året ledde livsstilscoachen Claes Åberg en diskussionsgrupp. Dels ska det 

genomföras en uppföljning för den gruppen, dels kan det bli aktuellt med en ny 

grupp om det finns tillräckligt många intresserade. Kontakta Olle om du vill 

delta. 

 

Vi kommer att föreslå de andra föreningarna i HSO att vi gemensamt genomför 

ett studiebesök på UKK. 

Om föreningen för synskadade (SRF) erbjuder andra föreningar att delta i deras 

julbordsresa ska vi överväga att subventionera kostnaden för de från vår 

förening som vill åka med. 

 

-- x -- 

 

O-Ringen 2020 

O-ringen är världens största orienteringstävling och har ca 18 000 deltagare. 

Tävlingen genomförs i juli (vecka 30) nästa år i Uppsala. Vi har nu i september 

tecknat ett samarbetsavtal mellan Hjärtlungföreningarna i Uppsala och 

Östhammar och O-Ringen AB. Föreningarnas åtagande är att utbilda ett 

hundratal funktionärer i hjärtlungräddning (HLR). Vi får dessutom chansen att 

marknadsföra föreningarna och Riksförbundet under tävlingsveckan, bland 

annat i ett marknadstält vid O-Ringentorget som är centrum för tävlingarna. O-

Ringentorget kommer att ligga vid Ulltuna utanför Statens veterinärmedicinska 

anstalt.  

 

”What’s in it for us” kan man fråga. För föreningarna är detta en stor möjlighet 

att marknadsföra vår verksamhet och rekrytera nya medlemmar. Föreningarna 

får dessutom ett ekonomiskt bidrag på 2 000 kronor för varje utbildningstillfälle. 

Vi räknar med minst 9 utbildningstillfällen vilket ger 18 000 kronor att fördela 

mellan föreningarna i Uppsala och Östhammar. Olle kommer att utbilda sig till 

HLR-instruktör vilket innebär att vi kan genomföra HLR-kurser i Östhammar i 

egen regi. Ytterligare ett plus är att våra medlemmar får gratis möjlighet att 

prova på precisionsorientering (PREO) under tävlingsveckan. PREO är en gren 
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av orientering som inte är fysiskt ansträngande men där man ändå kommer ut i 

naturen och tränar sin förmåga att läsa kartan och får andas frisk luft. Vår 

hedersmedlem Nils-Olov Andersson är både en mästerlig utövare och 

banläggare, bland annat för tävlingarna i PREO under O-Ringenveckan i 

Uppsala 

 

För den som undrar hur PREO fungerar finns det ett gyllene tillfälle att titta på 

eller testa själv när SM går vid Hökhuvuds hembygdsgård i Uppskedika den 9 

november. 

 

-- x -- 

 

Hemsidan  

På grund av Raymonds bortgång är vår egen hemsida inte uppdaterad. 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 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com

