
Månadsbrev Oktober 

En stor dag har inträffat i Föreningens historia. IDAG PASSERADE VI 500 BETALANDE MEDLEMMAR. 

Det har varit ett mål för oss i styrelsen, det betyder så mycket att vara många. Dels får vi centralt 

högre statsbidrag, och det är klart att när jag idag ska på ett möte med Landstings ledningen så 

lyssnar de mer ju fler jag företräder. 

Annars har ju september kampanjen varit lite annorlunda, vi har varit runt med tältet i stället för att 

koncentrera allt till Karlstad. Det var ju det som var syftet med att skaffa bilen, den gör en väldig 

nytta. Vi har kunnat leverera pins till fler ICA handlare, även mindre har bidragit. Men inte alla vi har 

några surdegar som inte förstår nyttan av att hjälpa till, men trots det ger det en vinst på drygt 

50 000:- 

Sen var det ju OLD MAN BAND på stora torget i Karlstad, i samband med årets spelning kunde vi 

släppa en CD skiva som dessa fantastiska herrar spelat in utan att ta betalt. Finns bara ett ord 

HJÄLTAR. Den innehåller en specialskriven låt ”PSA –VISAN” texten har Stig Lindahl skrivit han är 

ordförande i Uppsala. Den finns nu som en youtube länk (det är en live mobilinspelning) på vår 

hemsida www.pcfvärmland.se och vill ni köpa skivan som innehåller 6 st låtar kontakta mig så löser vi 

det på något sätt. Priset är 100:- 

Friskvårdsgruppen vill jag puffa för även denna gång anmäl intresse till Kjell Platon kontakt uppgifter 

finns på hemsidan. DET VERKAR VARA SVÅRT ATT KOMMA UR SOFFAN. 

Medlemsmötet blev ovanligt välbesökt vi blev ett 30 tal, riktigt roligt. Är det något ämne som ni 

skulle vilja ha belyst så kontakta mig får vi se vad det går att göra. Vi ska försöka att ha ett till i 

November men datum är inte satt än. Är det någon ute i länet som kan ordna med en lokal och lite 

fika kan jag komma på besök och berätta lite om verksamheten och vart vi strävar. 

Det som är bestämt för Oktober är att vi deltar i Arvika marten lördag 7/10 sen får vi se vad det blir, 

vi brukar ju ta det lite lugnare i denna månad. Vi har styrelsemöte 5/10 och då skissar vi på hur 

Mustaschkampen ska drivas i år. Troligtvis kommer Coop Värmland även i år sälja en 

mustaschbakelse och även våra pins och reflexer. Fars dag blir det minnes gudstjänst i Karlstads 

Domkyrka med efterföljande Ljus manifestation på Stora Torget. Har även varit i kontakt med en 

centrumutvecklare i Torsby kommun de ska ordna en modevisning 30/11 och vill att vi deltar. 

Någon som har tid över??? Vi behöver dej 

Måste bara få tillägga, kom precis hem ifrån Landstingsmötet. Rubriken Nationella riktlinjer, när vi 

kom till prostatacancer så beklagar dom att ingen från professionen kan delta (samma förra året) och 

berätta om läget. I stället läggs det på 4 stycken bilder som berättar det som är bra, inte ett ord om 

att tillgängligheten på urologen är bedrövlig och väntetiderna alldeles för långa. Då var jag tvungen 

att vända mig direkt till Tobias Källberg och fråga varför inte all urologisk kompetens utnyttjas.  

Vi har en privat urolog i Karlstad, tidigare Landstings anställd, som inte har något avtal med 

Landstinget. Då går det inte att skylla på att det är brist på Urologer. Fick inget i mitt tycke bra svar, 

men han fick veta vad jag tycker det var tydligt. 

Men nu till glädjeämnena PSA-VISAN finns på hemsidan ( guldstjärna till webbansvarig) 

och 500 betalande Medlemmar. Ha det så bra ni kan och ta vara på dagen  

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

