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MEDLEMSINFORMATION 8  2017 

 

 

Vi är nu igång med arbetet att genomföra vår plan för medlemsvärvning. Du 

kan se vad som pågår i den uppdaterade planen, som bifogas. 

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. Vill du vara med 

och jobba i styrelsen? Eller känner du någon som du tycker är lämplig? 

Kontakta Inga Alm (0708-452367) i valberedningen eller Olle.  

För flera av er har vi ingen E-postadress. Till er skickar vi ut information med 

vanlig post. Frimärken och kuvert kostar dock pengar, att skicka E-post är 

”gratis”. Kontakta mig om du vill/kan gå över till elektronisk post så kommer 

du med på vår sändlista samtidigt spar föreningen många kronor.. 

Att genomföra planen för ökat medlemsantal tar för närvarande all kraft i 

styrelsen. Det betyder att vi inte kommer att ha lika många aktiviteter som vi 

brukar ha. Vi ska dock uppmärksamma KOL och andra lungsjukdomar nu i 

november, som är ”Lungmånad” med internationella KOL-dagen mitt i 

månaden. 

Tisdag 14 november kommer vi att vara på Vårdcentrum i Östhammar på 

förmiddagen och på apoteket Kronan på eftermiddagen. På bägge ställena 

kommer vi att informera om KOL och om vår förening. 

Torsdag 16 november anordnar Länsföreningen ett offentligt möte om 

lungsjukdomar i S:t Perskyrkan i Uppsala. Mötet börjar klockan 13 och pågår 

till cirka klockan 16. Närmare uppgifter kommer via annons i UNT. Vår 

förening ordnar med samåkning från Östhammar via Gimo och Alunda. Anmäl 

till Olle om du vill åka med. 

Tidigare i år har vi haft en skriftväxling med Sjukvårdsstyrelsen i Region 

Uppsala. Vi skrev dels ett protestbrev om förslaget att hålla 

akutmottagningarna i Östhammar och Tierp stängda på nätterna, dels har vi ett 

senare brev föreslagit att man inrättar tjänster som ”Hjärtsjuksköterskor” på 

vårdcentralerna i regionen. Vi har fått positiva svar på bägge breven och 

nattakuten finns som alla vet fortfararande kvar på bägge centralorterna. 
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Hemsidan  
Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

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

vår hemsida hittar du telefonnummer mm till alla oss i styrelsen. Via hemsidan 

kan du också hitta alla årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt alla 

Medlemsinformation.  

 

Glöm inte att motionera! I Östhammar har vi Hälsans Stig och i Gimo har 

RSMH tillsammans med Gimo Hembygdsförening anlagt en ”systerstig”.  

 

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 0173-10148 eller 070-6309315 Till 

Olle kan du också skicka E-post på olleandersson.oas@gmail.com  

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.  

Läge: Pågår. Arbetsmöte genomfört 2017-10-19. Klart att FKA sponsrar tryckning. 

Målsättningen är att foldern ska vara klar till 14 november. 

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.  

Läge: Ej påbörjat. 

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.  

Läge: Genomfört. HSO har dock inga resurser för närvarande. Diskussion om att 

anställa kanslist pågår. 

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. 

Läge: Pågår. Olle delar upp medlemmarna på fyra grupper till Bertil, Arne Raymond 

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

träffen ska även KOL-pärmen diskuteras. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

Läge: Genomfört. Pärm om KOL-skola och 20 ex av skriften ”Om KOL” lämnade 

till Astma/KOL-sköterskan. 

Prioritet 2 

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

september/oktober. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

Läge: Klart. Artikeln var införd i UNT 6 oktober. 

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 

Läge: Pågår. Bertil har deltagit på möte och fått tips om att det finns en app där man 

kan se var det finns hjärtstartare. Bertil kollar appen och ser vilka företag i 

kommunen som finns med. 

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) 

Läge: Pågår. Efter diskussion med UNT har beslut tagits att annonsera i UNT-

bilagan ”Östra Uppland”. Vi har fått ett extra förmånligt pris på 500:- per annons. Vi 

kommer därför att annonsera vid tre tillfällen i oktober/november. Första annonsen 

var införd 18 oktober. 

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 

Läge: Ej påbörjat. 

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 
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vår medlemsrekrytering. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

Läge: Ej påbörjat. 

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 

Läge: Ej påbörjat.  

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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