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INFORMATIONSBLAD Nr 7/2018 
 

 

Även om vädret är höstlikt med regn och rusk står snart julen för dörren. Det 

betyder också att årsskiftet närmar sig och att vi för HjärLung föreningen i 

Östhammar kan summera 2018.  

För att vara en så pass liten föreningen har vi ändå gjort rätt mycket! 

Vårt medlemsantal har inte minskat utan ökat med en person. Två medlemmar 

har avlidit under året och ytterligare en person har valt att lämna föreningen. 

Sammanlagt innebär detta att vi rekryterat fyra nya medlemmar. 

Hälsans Stig i Östhammar är i gott skick. Vi har inspekterat stigen och åtgärdat 

de brister vi funnit. Vi har varit på utflykt till Stockholm tillsammans med vår 

systerförening i Tierp. Vi har informerat om föreningen och vår verksamhet i 

anslutning till Alla hjärtans dag i februari och KOL-dagen i november samt vid 

Rohden marknad i juni. Under hösten har vi tillsammans med hälso-coach Claes 

Ågren genomfört en studiecirkel med målat att ge deltagarna mod och kraft att 

genomföra förändringar för att förbättra den egna hälsan. Summeringen av det 

gångna året får avslutas att vi skrivit brev till Sjukvårdsstyrelsen i Region 

Uppsala om vårdkvaliteten vid Östhammars Vårdcentrum. 

Ett stort tack till alla som medverkat vid de olika aktiviteterna! 

-- x – 

Årsskiftet innebär också att planerna för 2019 börjar ta form. Så här ser planen 

ut för våren 2019: 

 Den 14 februari ska vi uppmärksamma ”hjärtemånaden” med 

information vid Vårdcentralen och Apoteket i Öregrund.  

 Lördagen 23 februari är det årsmöte klockan 13. Preliminärt blir 

årsmötet på Kvarnen i Gimo. Vi hoppas att Lars O. Holmgren ska kunna 

vara mötesordförande. 

 Under våren ska vi anordna ett öppet styrelsemöte med bokkafé och 

filmvisning. Preliminär tid är tisdag 26 mars. 

 Under våren ska vi också försöka komma igång med en gympagrupp på 

Östhammars Vårdcentrum.  

 9 maj blir det gemensam promenad utefter Hälsans Stig för inspektion. 

Promenaden avslutas med sopplunch på Adas café.  
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 Tisdag 18 juni planerar vi en gemensam utflykt med HjärtLung i Tierp. 

Utflyktsmålet blir antingen ett guidat besök ”bakom kulisserna” på 

Uppsala Konsert och Kongress eller en utflykt till Öregrund och 

sjöfartsmuseet därstädes. 

 

På lite längre sikt har vi följande aktiviteter på gång: 

 Vi ska försöka anordna en diskussionsgrupp, antingen med hälso-coachen 

eller i egen regi. Erfarenheterna från den aktivitet vi genomfört nu i höst 

är goda och vi tycker fler ska få chans att förbättra sin hälsa. 

 Lotterier och information vid Rohden marknad i juni. 

 Spirometri vid Vårdcentrum i Östhammar i anslutning till KOL-dagen i 

november. 

 Vi planerar för att tillsammans med övriga föreningar i länet medverka i 

orienteringstävlingen O-ringen som hålls i Uppsalatrakten 2020.  

 

Särskilt viktigt för medlemmarna är Årsmötet i februari. Det är roligt om vi kan 

vara fler som deltar. Vi ordnar med sopplunch och transporter. 

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.  

-- 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.  

 

ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

 

 

Styrelsen genom 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 
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