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Nu under hösten har pandemin tagit ny fart och så sent som idag kom nya 

restriktioner som bland annat innebär att maximala antalet deltagare vid 

arrangemang begränsas till åtta personer. Alla vi som är medlemmar i 

HjärtLung-föreningen tillhör ju riskgruppen och för oss kan sjukdomen innebära 

en mycket stor påfrestning och i värsta fall kan den leda till en förtida död. Låt 

oss därför se positivt på restriktionerna. De har tillkommit för att skydda just 

oss.  

 

Hjälps vi åt att minska smittspridningen finns det goda möjligheter för oss alla 

att ta oss igenom den här svåra tiden. Kom också ihåg att det fortfarande är 

tillåtet att vara utomhus och att då också umgås med andra men  

med avstånd. Det är viktigt att vi inte blir isolerade utan tar tillvara alla ”säkra” 

möjligheter till motion och umgänge. 

 

I somras 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 för ett uppföljande samtal. 

 

Bingolotter 

HSO, som är paraplyorganisationen för alla föreningar som organiserar patienter 

eller personer med olika funktionsnedsättningar, började sälja bingolotter tidigt i 

våras. Vår HjärtLung-förening är med på ett hörn och får en tiondel av 

förtjänsten. På grund av pandemin har dock HSO inte kunnat sälja lotter vid 

Coop-Extra i Östhammar som planerat. Anders Jansson, som är vår säljare, vet 

av erfarenhet att många vill köpa lotter till uppesittarkvällen 23 december. Vi 

kan därför erbjuda dig som vill köpa lotter att göra det via vår förening. 

Lotterna kostar 100 kronor styck och kan köpas av mig (Olle Andersson) 

eller av vår kassör Bertil Alm. Våra telefonnummer framgår nedan. Vi 

försöker lämna över lotterna personligen och kan då ta kontant betalning. 

Senaste leveransdag är 15 december 

När du köper lotten genom oss bidrar du till vår och HSO:s verksamhet. 
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Aktiviteter i corona-tider 

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

riktigt ruskväder kan man gympa hemma. Riksförbundet har flera bra 

gympaprogram på sin hemsida. 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? Så länge det är höst 

kan du som kan cykla prova cykelleden som RSMH anlagt i Gimo.  

HjärtLung-räddning 

Den 12 november anordnade vi en ”corona-säker” kurs i Hjärtlung-räddning 

(HLR). Det gick bra att genomföra kursen på ett säkert sätt med munskydd till 

alla, handsprit och desinficering av dockan före varje övning samt distans 

mellan deltagarna. Beroende på smittläget och framtida restriktioner kommer vi 

att fortsätta med utbildningarna. 

2019 räddades 1 532 människor i Sverige tack vara tidigt insatt HLR. 

Möjligheten att rädda liv ökar med antalet personer som kan utföra HLR.  

 

 

 

 

 

 

 

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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