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MEDLEMSINFORMATION 7  2017 

 

 

Nu har ”höstterminen” startat och utanför mitt fönster håller den stora björken 

på att bli alltmer gul. Som framgår nedan står vår lokalförening inför stora 

utmaningar den här hösten. Alla goda krafter i föreningen behöver mobiliseras 

för att vi ska nå ett positivt resultat. 

Barbro Andin Mattsson, och hennes man Sigge, flyttar i höst till Dalarna. Det 

betyder att Barbro slutar som sekreterare i vår förening. Barbro var med och 

bildade lokalföreningen i Östhammar 2005 och valdes till redan från början till 

sekreterare. Barbro har med sin energi, kunskap, rutin och empati för 

funktionshindrade varit en stöttepelare, inte bara för HjärtLung, utan för flera 

patientföreningar och för HSO i Östhammar.  

Saknaden efter dig, Barbro, är stor men vi önskar självklart dig och Sigge all 

lycka och framgång i ert nya hem. Vid styrelsemötet 20 september avtackades 

Barbro med en gåva från föreningen. Formellt kvarstår Barbro som medlem i 

styrelsen till nästa årsmöte då jag hoppas att vi kan välja en ny sekreterare. Till 

dess kommer vi som är kvar i styrelsen att hjälpas åt med sekreterar-

uppgifterna. Ni får ha överseende med att det kan innebära en del trassel och 

begränsad service en tid framöver. 

Vår lokalförening har ju i år fått lite av krisstämpel. Vi klarar inte av att 

erbjuda er medlemmar det basutbud av aktiviteter som bör ingå i en 

lokalförenings verksamhet. Det gäller främst eftervård i form av 

samtalsgrupper och det som kallas hjärt- och lungskolorna Det är aktiviteter 

där vi som har någon hjärt- eller lungsjukdom kan träffa andra i samma 

situation för att få information, kunskap och gemenskap. Vi är helt enkelt för få 

och dessutom utspridda på flera orter i en till ytan stor kommun. 

För att försöka öka medlemsantalet har vi tagit fram en plan med 12 åtgärder. 

Vid föreningens styrelsemöte 20 september beslutade vi att genomföra planen. 

Planen bifogas. 

Länsföreningen stödjer planen och beviljade oss ett extra penninganslag i 

samband med att vi presenterade planen vid Länsföreningens styrelsemöte 26 

september. 

mailto:info.hjartlung@gmail.com


 

 

Föreningen HjärtLung Östhammar  Organisationsnummer 802429-3352  Plusgiro:  429226-4   

E-post:  info.hjartlung@gmail.com  

 

Om vi misslyckas med medlemsrekryteringen och inte kan genomföra 

basaktiviteterna enligt Riksförbundets stadgar är risken stor att vi blir tvungna 

att lägga ner vår lokalförening. Vi behöver dessutom vara fler som aktivt deltar 

i föreningens styrelsearbete. Hör av dig till någon i styrelsen om du är 

intresserad av att aktivt delta i styrelsearbetet. 

Aktiviteter under hösten 

Vårt arbete under hösten kommer att helt fokusera på att genomföra planen för 

medlemsvärvning.  

November är utsedd att vara årets ”Lungmånad”. Onsdag 15 november är 

Internationella KOL-dagen. 

Vi kommer att på något sätt informera om föreningens verksamhet samt om 

KOL och andra lungsjukdomar vid Vårdcentrum i Östhammar och kanske 

också vid något av apoteken i kommunen. Datum och plats för dessa aktiviteter 

meddelas i nästa nummer av Medlemsinformation. 

16 november klockan 13.00 är det en föreläsning på temat lungor i S:t 

Perskyrkan, vid Kvarntorget, i Uppsala. Föreläsningen är öppen för alla och det 

behövs ingen föranmälan men den som vill samåka från Östhammar, Gimo 

eller Alunda behöver meddela detta till Olle. 

Hemsidan  
Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

(www.hjart-lung.se). Välj Uppsala län och lokalföreningen i Östhammar.  

 

 

 

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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Plan för rekrytering av nya medlemmar till HjärtLung i Östhammar 
Planen antogs vid föreningens styrelsemöte 2017-09-20. 

 

Redan genomförda åtgärder 

1. Upprop till samtliga medlemmar i Östhammarsföreningen.  

Genomfört i början av september genom Medlemsinformation nr. 6. 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle 

Prioritet 1 

2. Befintlig informationsfolder uppdateras och tas fram på svenska med sammanfattad 

information på finska, engelska, franska och arabiska.  

Troligen ingen kostnad. Tryckningen bör kunna sponsras av Forsmarks Kraftgrupp 

AB eller SKB. 

Ansvarig: Olle (sammanhållande), Bertil och Raymond. Arbetsmöte genomförs så 

snart som möjligt. 

3. Affischering på samtliga vårdcentraler i kommunen. Vi tar själva fram affisch i A4. 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle (sammanhållande), Bertil och Raymond. Arbetsmöte genomförs så 

snart som möjligt. Samordnas med punkt 2 ovan. 

4. Samverkan med andra HSO-föreningar när det gäller social verksamhet samt varma 

bad, motionsaktiviteter mm. (närmast tillhands är Reumatikerna samt Astma/allergi) 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle. Ärendet tas upp på HSO styrelsemöte 10 oktober. HSO ska också 

tipsas om folder på flera språk för att informera om vilka föreningar som finns i 

kommunen. 

5. Ringa alla befintliga medlemmar och fråga om värvningstips och om dom kan hjälpa 

till att få anhöriga, släkt och vänner att bli medlemmar. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Alla i styrelsen. Arbetsfördelning (”ringlistor”) behandlas vid nästa 

styrelsemöte 19 oktober. 

6. Samtal med Astma/KOL-sköterskan i Östhammar om hur vi kan samverka. Vid 

träffen ska även KOL-pärmen diskuteras. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 
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Prioritet 2 

7. Artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT). Olle tar kontakt med redaktör Josef Nylén i 

september/oktober. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

8. Kontakt tas med ”Företag i samverkan” i Östhammars kommun för att inventera 

vilka som har hjärtstartare. Vi ska försöka intressera företagarna att publicera en 

sammanställning över vilka som har hjärtstartare och ”berömma” företagen i en 

annons i exempelvis UNT. 

Kostnad: 3000:- 

Ansvarig: Bertil 

Prioritet 3 

9. Annonsering i Annonsbladet och UNT 

Kostnad ca 3000:- 

Ansvarig: Olle (hur vi går vidare beror på hur diskussionen med Josef Nylén utfaller) 

10. Diskussion med kommunen om hur vi via deras kanaler kan ”marknadsföra” 

föreningen genom Hälsans Stig. Olle tar upp diskussionen med Peter Jansson. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

11. Brev till de stora företagen (Sandvik, Forsmarks Kraftgrupp och SKB) om hur vi 

skulle kunna hjälpa till med att förebygga ohälsa. Hur kan företagen hjälpa till med 

vår medlemsrekrytering. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

Prioritet 4 

12. Aktivering av konton på Facebook och Instagram. 

Oklart om vi klarar detta. Kräver resurs som vi idag saknar. 

Kostnad: Ingen eller låg 

Ansvarig: Bertil 

I tillägg till ovan planerade aktiviteter kommer vi att vara aktiva ute i samhället i samma 

omfattning som tidigare. Det innebär att vi kommer att uppmärksamma KOL-dagen, Alla 

hjärtans dag, Rohden marknad, Promenader utefter Hälsans stig, utflykter (bl.a. tillsammans 

med Norduppland) etc. Det bör noteras att antalet aktiva styrelsemedlemmar minskar 

2017/2018 vilket innebär en icke oväsentlig ökad arbetsbörda för de 3 till 4 mest aktiva 

styrelsemedlemmarna. 
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