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MEDLEMSINFORMATION 8  2016 

 

När detta skrivs är det bara ett par veckor kvar av året. Det betyder att vi nu 

kan summera 2016. Föreningen har genomfört flera roliga och uppskattade 

aktiviteter, t.ex. KOL-dagen på Östhammars Vårdcentrum och utflykterna till 

Tierp och Alunda. Vi har råkat ut för bakslag också. Vår kurs i hjärt-

/lungräddning attraherade bara tre deltagare. Både vi och instruktören från 

Civilförsvars-förbundet blev naturligtvis besvikna. Höstterminen avslutades 

dock på ett bra sätt med julbord på restaurang Glenn Miller tillsammans med 

våra systerföreningar för hörsel och syn. Tillsammans var vi nästa 30 personer 

som lät oss väl smaka. 

Men nu ser vi fram emot vad 2017 har att erbjuda. Till en början vill vi från 

styrelsen önska er alla; 

En riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Efter helgerna har vi ett program som vi hoppas ska vara av intresse för så 

många som möjligt.  

Program våren 2017 

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 söndag 8 januari. Anmäl er 

till Olle eller Barbro. Kostnaden är 70:- plus lunchen. Föreningen bjuder på 

guidningen. 

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.  

Innan dess, den 7 februari klockan 13, är det ett seminarium på Akademiska 

Sjukhuset om hjärtsvikt. Seminariet blir i Grönvallssalen. Vi ordnar med 

samåkning med avfärd vid 11-tiden från Östhammar. Samåkning kan komma 
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att anordnas även från någon av de andra orterna, se nästa nummer av 

medlemsinfo. 

Årsmöte 

Årsmötet 2017 planerar vi att hålla på Klockarbacken i Alunda lördag 25 

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.  

Öppet styrelsemöte 

Något av styrelsemötena under våren kommer att vara öppet för alla 

medlemmar. I anslutning till ett sådant möte ska vi försöka ordna med visning 

av Riksförbundets informationsfilmer.  

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 Bruksgymnasiet i Gimo 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. 

Utflykt tillsammans med HjärtLung-föreningen i Tierp 

Tisdag den 13 juni gör vi en utflykt till Modelljärnvägens hus i Alunda. Vi 

börjar med fika och därefter guidning både inomhus och ute i Frida Lovisas 

trädgård. Efteråt äter vi lunch på restaurangen vid Gärdebyns golfbana. Vi 

återkommer avseende föranmälan. Boka in denna utflykt, det är ett utmärkt 

tillfälle att knyta kontakter med vännerna från Tierp. 

Hemsidan 

Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

På hemsidan hittar du information om vad som är på gång samt 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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Hemsidan har fått en ”ansiktslyftning” nu i december och vi är intresserade av 

vad du tycker om informationen och om det är nått du saknar. 

Kurser och motionsgrupper 

Vi har för närvarande inga kurser eller motionsgrupper inplanerade. Vi kan 

ordna med varma bad vid Östhammars Vårdcentrum. En förutsättning är att vi 

får ihop tillräckligt många intresserade. Vi bör vara minst fem som badar. Till 

våren kommer vi att anordna gemensamma promenader utefter Hälsans Stig 

med fika. Vi har en överenskommelse med Uppsala- och Tierpsföreningen 

(Norduppland) att vi i mån av plats får vara med på deras kurser. Se vår 

hemsida. 

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 
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I väntan på julbordet. Sören och Ingrid Eriksson, Reeli Bendiksen och bakom 

ljuset Siv Westerberg. 
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