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INFORMATIONSBLAD Nr 6/2019 
 

Hej! 

 

Björken utanför vårt hus har nu tappat alla blad. Fågelbordet är dukat och våra 

stamgäster talgoxar, blåmesar, nötväckor och steglitser har låtit sig väl smaka. 

Med andra ord är hösten här på allvar.  

 

HLR-veckan inföll i år 14 till 20 oktober. Vi uppmärksammade den med en 

annons i Östra Uppland om vikten av att man registrerar sin hjärtstartare på 

HLR-rådets hemsida. Där kan man gå in och på en karta se var det finns 

hjärtstartare och under vilka tider den är tillgänglig.  

 

I oktober gick Olle en utbildning för att bli godkänd som instruktör i 

hjärtlungräddning (HLR) för vuxna. Nu har Olle fått sitt certifikat och är 

registrerad som instruktör hos HLR-rådet. Detta betyder att vi från och med nu, 

som lokalförening, kan arrangera våra egna HLR-utbildningar. Anmäl till Olle 

om du är intresserad av en sådan utbildning så anordnar vi en så nära dig som 

möjligt. Utbildningen tar ungefär 2½ timme och inkluderar användning av 

hjärtstartare. 

 

November är lungmånad och då ska vi uppmärksamma KOL-dagen. Torsdag 

21 november mellan klockan 9.30 och 12 kommer Siv och Olle att informera om 

KOL vid Östhammars vårdcentrum. Vårdcentrums Astma/KOL-sköterska, 

Jessica Karlsson, kommer att vara med från klockan 10 och erbjuda den som vill 

att testa sin lungkapacitet med spirometri. 

 

Precisionsorientering. Den 9 november kunde man prova på denna form av 

orientering under en tävling som arrangerades vid Hökhuvuds hembygdsgård. 

Precisionsorientering är perfekt för den som vill komma ut i skogen men har 

begränsad rörelseförmåga. Vid den här tävlingen var det flera äldre och någon i 

elektrisk trehjuling som deltog. Vädret var inte så bra men efter tävlingen bjöd 

orienteringsklubben på god varm soppa, smör och bröd samt kaffe med dopp. 

 

O-Ringen 2020 Våra och Uppsalaföreningens förberedelser för vårt 

engagemang före och under O-ringen pågår för fullt. Kontakta Olle om du har 

frågor kring detta. 
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Vår hedersmedlem Nils-Olov Andersson framför en bod med fyra 

orienteringsskärmar. På kartan är bara en markerad. I precisionsorientering 

ska man på sitt startkort ange vilken det är; skärm A, B, C eller D, räknat från 

vänster till höger. 

 

Den 10 december är alla medlemmar välkomna till Vinkelboda mitt emot 

kommunhuset i Östhammar för att äta julgröt och skinksmörgås tillsammans 

med oss i styrelsen. Julgröten serveras ca klockan 13 och klockan 14 blir det ett 

öppet styrelsemöte. Vi vill att du anmäler dig några dagar innan så att vi har 

tillräckligt med gröt till alla som vill delta. Anmäl dig till Olle eller Bertil. 

 

-- x – 

 

Hemsidan  

Vår egen hemsida kommer att uppdateras i december och därefter hållas 

uppdaterad framöver. Vill du bli vår nya webb-redaktör? Kontakta Olle! 

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 070-6309315 Till Olle kan du också 

skicka E-post på adressen: olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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