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Värmen kom med besked, och därmed blev det helt plötsligt roligt att vara ute. Det såg ganska tunt 

ut i schemat för maj. Men det är bara att lyfta luren och ringa vi är välkomna på de flesta ställen. Vi 

blev dessutom inbjudna till att delta på 2 st golftävlingar vid Sommarro Golfbana. 

Vi hade en bra dag utanför Toria i Torsby, men medlemsmötet var inte speciellt välbesökt. Men det 

kanske blir bättre intresse nästa gång. Andra veckan fick vi till det ordentligt, torsdag var det Väse 

Marknad, fredag Coop Kristinehamn och lördag Ica Maxi Välsviken. Veckan därpå var vi i Grums 

utanför Klingan och helgen som gick var det Fritidsmässan i Kristinehamn fredag, lördag och söndag. 

På söndagen var det även Skyttetävling i Deje, tävlingen skjuts till minne av Gunnar Söderbäck, där 

var Kennet och Per våra representanter. 

Så som ni ser så jobbar vi ganska hårt, vi har även utrustat vår bil med en takbox så det finns nu 

ytterligare reklamplats. Vill ni att vi ska besöka er ort så hör av er, bilen gör det möjligt. 

Vi är fortsatt bokhandlare, Ica maxi Bergvik och Välsviken säljer bra nu har de sålt mer än 200 böcker. 

Otroligt bra det blir 20 000:- till forskningen och i dag fick jag klart med att Stora Coop Bergvik och 

Hammarö även kommer att sälja böckerna. 

Som ni kanske har sett i tidningarna så kommer ju Sven Ingvars på Sandgrunds udden att åter uppstå 

i år. Vi får vara med där med tält och insamlingsbössor, står sig det här vädret så kommer det att bli 

väldigt mycket folk. Och troligtvis mycket pengar för att säkerställa att folk kan skänka har vi 

förberett våra insamlingsbössor med Swish nummer och QR kod. Man kommer även kunna köpa 

Sverige lotter, vår absolut bäste lottförsäljare kommer att finnas där. 

Sen dök det upp ett nytt evenemang Sola Car Cruising lördag den 9/6. Där var det 1000 bilar och 

2500 besökare förra året. Där får vi delta, men jag vet inga detaljer än. Men det är kul att så många 

vill hjälpa till, idag ringde Såifa och vill hjälpa till kanske köpa pins och ge till kunder. Ska träffa honom 

i morgon. Där skulle ni medlemmar kunna hjälpa till, de flesta har väl kontakter med något företag. 

Ställ frågan det värsta som kan hända är ju att man får ett nej. 

Även med medlemsvärvningen måste jag få hjälp. Jag har ett mål på 700 medlemmar vid årsskiftet, 

men jag tycker det går trögt vi har inte passerat 600 än. Tänk om alla värvade en, då blev vi nästan 

största föreningen i Sverige. Det är väl inget självändamål men vi blir så mycket starkare i vår 

påverkan på Landstinget och därmed den vård vi får. Som det ser ut nu med 4 månaders väntetid till 

operation för medelrisk cancer det är inte acceptabelt. Så när du möter någon i vardagen som inte är 

med säg ”BLI MEDLEM DET ÄR JAG” 

Det är inte bara jag som fått pris. Den Blå Kokboken som såldes i Mustaschkampen 2017 vann ett 

internationellt pris. Gourmand World Cookbook Awards. Priset för den bästa välgörenhetskokboken 

delades ut vid en stor gala i Yantai i Kina. 

Det går bra för oss nu och bättre kan det bli om alla bidrar efter förmåga. Följ vår hemsida 

www.pcfvärmland.se det händer saker hela tiden. 

Ha en fin och varm sommar 

Håkan Florin 
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