
 

 

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

 

 

 
 

EXTRA INFORMATIONSBLAD Nr 7/2019 
 

Vi har fått ett erbjudande från Synskadades Förening i Östhammar (SRF) att 

delta i en julbordsresa till Forsmarks Wärdshus tisdag 17 december.  

Sundbergs handikappanpassade buss avgår från busstationen i Östhammar 

klockan 12.30. Bussen tar inte upp några passagerare på andra orter. Den som 

inte önskar ta bussen måste själv ta sig till Forsmark.  

Priset för julbuffén är 275 kronor, oavsett om man åker med i bussen eller 

ej. 

Anmälan ska göras till Pia-Maria Hammarling senast 2 december på 

telefon 018-560921 (dagtid) eller 018-245469 (kvällstid) eller via mejl: 

piamaria.hammarling@gmail.com. Observera att anmälan måste göras även om 

man tar sig till Forsmarks Wärdshus på egen hand.  

-- x -- 

Idag, 21 november, var Siv Westerberg och Olle Andersson på plats i entrén till 

Östhammars vårdcentrum för att informera om KOL. Astma/KOL-sköterska, 

Jessica Karlsson, var med under ca en timme och erbjöd den som ville att testa 

sin lungkapacitet med spirometri. 

Föreningen har två spirometrar som enligt Jessica inte är lämpliga för screening 

utan passar bättre att användas av personer som redan har KOL och som kan 

använda apparaterna för att själva följa upp sin lungkapacitet. Mot denna 

bakgrund erbjuder föreningen två KOL-sjuka medlemmar att överta var 

sin spirometer. Kontakta Olle om du är intresserad av detta erbjudande. 

Spirometrarna kommer att finnas tillgängliga för ”besiktning” vid det öppna 

styrelsemötet 10 december. Då kommer vi också ha några kokböcker 

tillgängliga för att ge bort till KOL- respektive hjärtsjuka medlemmar. 

 

Välkomna till det öppna styrelsemöte den 10 december klockan 12, då 

föreningen bjuder på julgröt och skinksmörgås. 

OBS! Föranmälan till Olle eller Bertil. Se Medlemsinfo No 6. 

 

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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