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MEDLEMSINFORMATION 7  2016 

 

Jag kan inte minnas en sådan färgsprakande höst som den som nu är på väg att 

gå över i vinter. De fina färgerna beror nog på att det varit ett ihärdigt högtryck 

parkerat över Sverige med svaga vindar vilket inneburit att bladen suttit kvar 

på träden längre än vanligt. Idag har det snöat för första gången i Östhammar 

och blåsten har rivit av de sista löven så nu är det bara att försöka härda ut tills 

vårsolen börjar lysa. Fram till dess rekommenderar jag varmt de aktiviteter 

som föreningen planerar! 

Fram tills idag har föreningen genomfört flera aktiviteter. Bland dem en 

mycket lyckad höstutflykt till Alunda Järngjuteri där vi sakkunnigt guidades 

genom anläggningen olika ”stationer” av Mia och Göran Mattsson. Efter 

guidningen bjöd föreningen på smörgåstårta och kaffe varefter Helena Hulth på 

ett engagerat och fängslande sätt berättade om de arkeologiska 

undersökningarna som stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) 

gjort kring Alunda, bland annat utgrävningen av den så kallade Kelthögen intill 

väg 288 mellan Alunda och Golfbanan. Se foto! 

Promenaderna utefter Hälsans Stig i Östhammar är nu avslutade för i år. Det är 

för närvarande oklart om det blir några promenader tillsammans med Svenska 

Turistföreningen nästa år. Frågan är vilka tider som passar medlemmarna bäst? 

Kom med förslag! 

Onsdagen 2 november höll vi ett ”Öppet styrelsemöte” där planerna för vintern 

diskuterades. Diskussionerna ledde fram till följande program: 

Internationella KOL-dagen 

Vi uppmärksammar Internationella KOL-dagen onsdag den 16 november med 

aktiviteter mellan kl. 10 och 12 i entrén till Östhammars Vårdcentrum. Alla är 

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

folksjukdomar.  

Julbord 

Den 14 december klockan 18 är alla medlemmar välkomna till julbord på 

restaurang Glenn Miller i Östhammar. Kostnaden är 100:- plus kostnad för 

dryck som inte ingår i julbordet. Julbordet arrangeras i samverkan med HRF 

och SRF (våra systerföreningar ”hörsel och syn”).För att kunna ”boka bord” 

behöver vi din föranmälan om deltagande senast 7 december. 
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Utflykt till Gamla Uppsala 

Lördag 21 januari gör vi en utflykt till Vikingamuseet i Gamla Uppsala. Det 

blir guidad tur i museet klockan 12 och därefter gemensam lunch på 

Odinsborg. Vi ordnar med samåkning från eller via samtliga tätorter 

(Öregrund, Östhammar, Gimo, Österbybruk och Alunda). För att planera 

samåkningen behöver vi er föranmälan senast fredag 13 januari. 

Hjärtemånaden 

Februari är hjärtemånad eftersom Alla Hjärtans Dag infaller då. Vi kommer att 

uppmärksamma hjärtemånaden med en aktivitet vid Östhammars vårdcentrum 

14 februari mellan 10 och 12.  

Årsmöte 

Årsmötet 2017 planerar vi att hålla på Klockargården i Alunda lördag 20 

februari klockan 13. Vi serverar soppa och hembakat bröd till 

självkostnadspris. Preliminärt kommer Lena Hagman från Kristdemokraterna 

att berätta om något ämne hon själv väljer samt att vara mötesordförande. 

Årsmötet är föreningens viktigaste aktivitet. Boka in dagen redan nu. Vi 

hjälper till med samåkning.  

Vårfest 

HSO planerar en vårfest i Gimo i April 2017. Inbjudna är alla som tillhör 

någon av föreningarna som ingår i HSO, vilket vår förening gör. Festen 

kommer att äga rum på gymnasiet och elever från skolan kommer att laga och 

servera maten samt stå för underhållningen. Program och tider kommer att 

läggas fast i början av nästa år. 

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.  
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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 

 

 
 

Våra guider Göran och Mia Mattsson samt arkeolog Helena Hulth vid 

fikabordet hos Alunda gjuteri. Bordet är förstås av gjutjärn! 
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