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Förra veckan hade vi ett så kallat öppet styrelsemöte till vilka alla medlemmar är 

välkomna att delta. Till vår stora glädje var det tre personer utanför styrelsen 

som deltog, två medlemmar och en blivande medlem. För oss i styrelsen är 

aktiva medlemmar vår största belöning. Vår motivation att jobba i föreningslivet 

är tron på att vi kan göra nytta för våra medmänniskor genom att bryta isolering, 

informera om hjärta och lungor samt påverka samhällets funktioner för vård och 

omsorg. 

-- x – 

Dessvärre är den aviserade höstfesten 26 oktober inställd. Det visade sig att 

restaurangskolan på Gimo bruksgymnasium var fullbokad hela höstterminen. Vi 

kommer att föreslå HSO att arrangera en vårfest istället. 

Förutom det öppna styrelsemötet har vi hittills i höst inte genomfört några 

aktiviteter. Det ska vi dock ändra på nu med följande program: 

 Den 15 november kommer vi att uppmärksamma att november är 

”Lungmånaden”. På förmiddagen kommer vi att finnas i entrén till 

Östhammars vårdcentrum och på eftermiddagen vid Kronans apotek i 

Alunda. Kom gärna förbi och byt några ord med några av oss i styrelsen. 

 I höst startar vi en samtalsgrupp under ledning av Hälso-coach Claes 

Ågren. Hälso-coachernas verksamhet kan man läsa om i augustinumret av 

Status och tidigare Medlemsblad. Höstens grupp är redan fullbokad men 

vi och Claes startar gärna en ny grupp i vår. 

 Lördag den 8 december anordnar Synskadades Riksförbund lokalförening 

i Östhammar en bussresa till Forsmarks värdshus för att njuta av deras 

julbord. Julbordet kostar 420 kronor varav vår förening betalar 200. 

Således ett första klassens julbord för endast 220 kronor! OBS! det finns 

bara ett begränsat antal platser, så anmäl er snarast till Pia-Maria 

Hammarling på 070-5943925.  

I övrigt ligger huvudfokus på att rekrytera fler medlemmar. 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 -- 

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 adressen: olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

 

 

mailto:olleandersson.oas@gmail.com

