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Även om den här sommaren verkligen varit annorlunda kan jag inte klaga för 

egen del. När det sociala livet gått på sparlåga har blivit mycket gjort på hus och 

tomt. Hustrun, jag och hunden Cissi har varit ute på många fina utflykter och det 

har till och med blivit några tillfällen till bad i havet. Jag hoppas att ingen av er 

blivit sittande inne utan att ni också kunnat komma ut i naturen. 

 

Tidigare i sommar ringde vi i styrelsen runt till alla medlemmar för att höra hur 

läget var för var och en. Alla vi talat med har varit positiva till samtalet. Vi 

kommer att höra av oss igen under hösten för ett uppföljande samtal. 

 

Det var några medlemmar som vi inte kunde nå med de telefonuppgifter som 

finns i medlemsregistret. Du som inte har blivit uppringd ombeds därför ta 

kontakt med någon av oss i styrelsen så att vi kan rätta eventuella felaktigheter.  

 

Aktiviteter i corona-tider 

Försök att komma ut på promenad eller cykeltur en gång om dagen. Är det 

riktigt ruskväder kan man gympa hemma. Ta gärna med en god vän, grannen 

eller din partner, på dina promenader. Det är bra att ha någon att prata med. 

Varför inte prova Hälsans Stig i Östhammar eller Vallonstigen i Gimo? Du som 

kan cykla kan prova cykelleden som RSMH anlagt i Gimo.  

Vi inbjuder alla som kan och vill delta i en höstpromenad på Hälsans Stig i 

Östhammar. Vi samlas vid träningsredskapen på Sjötorget tisdagen den 20 

oktober, klockan 13.30. Promenaden tar en dryg timme. 

Den 12 november kommer vi att anordna en kurs i Hjärtlungräddning i 

Östhammar. Vi är säkra på att vi ska kunna genomföra kursen på ett säkert sätt 

genom att begränsa antalet deltagare, stryka ”inblåsningsmomentet” och vara 

noga med desinficering av övningsdockan mellan varje övningspass. Vi kommer 

att annonsera kursen i Annonsnytt. 
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Bingolotter och Sverigelotten 

 

HSO i Östhammar är sedan förra vintern huvudman för försäljning av 

Bingolotter och Sverigelotten vid Coop Extra i Östhammar. 

Medlemsföreningarna i HSO (9 föreningar) delar tillsammans med HSO på 

förtjänsten. Det betyder att vi i HjärtLung får en tiondel. Om förtjänsten på ett år 

är 10 000 kr betyder det således att vi får 1 000 kronor.  

Nu under coronapandemin kan inte vår säljare Anders Jansson vara på plats utan 

lotterna kan istället köpas i en av kassorna. Man kan också prenumerera på 

lotter och få dem hemskickade med posten. För att försäljningspremien ska 

tillfalla HSO måste man ange att premien ska gå till HSO i Östhammar.  

 

 

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 

Peggy Rohdin (sekreterare) har telefon 070-5688675 
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