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MEDLEMSINFORMATION 6  2016 

 

Jag hoppas att alla medlemmar har haft en fin sommar och att ni fått möjlighet 

att ladda batterierna inför kallare och mörkare årstider. Nu känns det ju 

fortfarande som sommar men det är ändå så att vi kan erbjuda en rad, vad vi 

tror, är intressanta medlemsaktiviteter under hösten.  

Planeringen ser ut som följer: 

Promenader utefter Hälsans Stig i Östhammar 

Sista söndagen i september (25/9) och sista söndagen i oktober 30/10) 

promenerar vi utefter Hälsans Stig tillsammans med medlemmar i STF och 

andra som vill. Promenaderna startar klockan 10 och det tar ca en timme att gå 

runt Stigen. Samling vid Sjötorget. 

Konferens ”Forskning pågår” om tillgänglighet i Uppsala 

Regionförbundet och Centrum för forskning om funktionshinder arrangerar en 

konferens i Uppsala onsdag den 28 september om funktionshinder i samhället. 

Medlemmar i bland annat HjärtLungföreningarna är välkomna att delta. 

Anmälan bör ske senast den 18 september via Regionförbundets 

hemsida:  www.regionuppsala.se. 

Höstutflykt till Alunda 

Lördag 15 oktober anordnar vi en höstutflykt till Alunda. Vi börjar kl. 11 med 

en guidad tur i Alunda Gjuteri. Efter guidningen finns det möjlighet att handla 

tidiga julklappar åt andra eller sig själv i gjuteriets shop. När inköpen är klara 

sätter vi oss till bords för att äta en ”matig” smörgås eller annan lättare 

lunchrätt. Efter lunchen kommer Helena Hulth att berätta om de arkeologiska 

undersökningarna som stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) 

gjort kring Alunda. Helena är arkeolog och projektledare för de undersökningar 

SAU har genomfört med anledning av ombyggnaden av väg 288. Efter Helenas 

genomgång finns det möjlighet att ställa frågor. Vi räknar med att avsluta ca kl. 

14.  

Deltagarantalet är begränsat till 15 personer och vi behöver er föranmälan 

senast måndag 10 oktober. Anmälan kan ske till Olle eller Barbro. Vi ordnar 

med samåkning från Öregrund, Östhammar, Gimo (där vi också kan hämta upp 

deltagare från Österby). 
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Öppet styrelsemöte 

Onsdag 2 november planerar vi att ha ett ”Öppet styrelsemöte” med syftet att 

direkt från er få idéer på aktiviteter som ni vill att vi ska genomföra. Mötet äger 

rum kl. 13 i ”Fritidsgårdslokalen” i baracken ”Vinkelboda” mitt emot 

kommunkontoret i Östhammar. Föreningen bjuder på kaffe med doppa. 

Internationella KOL-dagen 

Vi uppmärksammar Internationella KOL-dagen 16 november med aktiviteter 

mellan kl. 10 och 12 i entrén i Östhammars Vårdcentrum. Alla är välkomna att 

besöka oss där för att få information om en av våra stora folksjukdomar.  

Julbord 

Det är visserligen långt till jul men vi planerar redan nu för ett julbord eller 

jultallrik tillsammans med en eller flera av föreningarna för funktionshindrade 

som ingår i HSO, Östhammar. I nästa Medlemsinformation kommer mer 

information om tid, plats och kostnad.  

Fler aktiviteter kan bli aktuella. Nästa Medlemsinformation kommer ut i början 

av november. 

Hemsidan 

Information om föreningen får du via Riksförbundets hemsida (www.hjart-

lung.se). Välj sedan Uppsala län och lokalföreningen i Östhammar.  

På hemsidan hittar du namn, adresser och telefonnummer till oss i styrelsen, 

protokoll och Medlemsinformation samt fotografier från utflykter och andra 

aktiviteter som vi genomfört.  

Om du har idéer eller andra synpunkter på vår verksamhet så tveka inte om att 

ta kontakt med någon av oss i styrelsen. 

 

 

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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