
Månadsbrev 

Vår ordförande Håkan Florin är på flykten så jag Nils-Åke Bergqvist, som är vice ordförande, 

har tillfälligt tagit över pennan för månadsbrevet. Nu är det inte så farligt som det låter. Efter 

förra årets succé med Sverigeresan 1,0 har Håkan gjort en uppgradering till Sverigeresan 2,0. 

Från och med maj kommer han att besöka 50 orter i en jakt att få tag på 100 000 nya 

medlemmar. Förutom detta kommer han som vanligt att samla in pengar till forskningen. Det 

är värt att notera att resan blivit väldigt medialt uppmärksammad. 

På hemmaplan fortsätter vi i vanlig ordning med vår försäljning. Bland annat har MAXI-

butikerna har fått se oss vid flertalet tillfällen under våren och vi har även medverkat vid ett 

rallyevenemang i Molkom. Det känns gott med alla glada tillrop och den uppskattning man 

visar oss. Har du vägarna förbi så kom gärna fram och prata med oss. Även om vi är glada för 

alla bidrag som vi får in är det inget köptvång. Det är kul att bara kunna växla några ord, 

Närmast på tur står en konsert på Sandgrundsudden den 5 juni och Sola Cruising den 11 juni 

på Norra Fältet. Om du är intresserad av att medverka i vårt tält och inte har gjort förut är du 

välkommen att ”gå bredvid” med några erfarna kollegor. OBS Man är alltid två i tältet 

förutom kortare stunder.  Jag kommer ihåg att det kändes lite pirrigt i början av min ”karriär”, 

men man kommer snabbt in i det hela. Om detta känns ok hör du av dig till Kjell Platon, 070 - 

315 18 03. 

Enligt ett tidigare meddelande vill vår kassör sluta med sitt uppdrag från och med 1 juli på 

grund av personliga skäl. Efterlysning av ny kassör är gjord, men man kan inte ens med 

mycket god vilja påstå att det varit trångt i portgången. En vädjan till er alla är att ni tänker 

efter en gång till om ni eller någon ni känner kan tänka sig att hjälpa till. Som kassör kommer 

du att göra en bra insats i vår kamp mot prostatacancer. Precis som för de andra ledamöterna i 

styrelsen är uppdraget ideellt. De enda ersättningar som utgår är kaffe och smörgås vid möten 

och reseersättning. Föreningen har styrelsemöte den 9 juni och det skulle vara så skönt om vi 

vid detta tillfälle kunde presentera en lösning. En personlig reflektion som jag gör efter några 

år i styrelsen är att det är stimulerande, lärorikt och utvecklande att medverka min insats. Så 

tveka inte utan kontakta oss så kan vi prata vidare om uppdraget. 

Nu finns det möjlighet att skicka kondoleanser via Prostatacancerförbundet. På vår hemsida 

har vi därför lagt in en flik ”Ge en minnesgåva”. Om du går in under den fliken kommer du 

direkt till förbundets formulär och där kan du fylla i nödvändiga uppgifter.  

Sommaren närmar sig med stormsteg och det betyder att vårt öppna hus ”Titta in” har sin sista 

träff för terminen onsdagen den 1 juni. Som vanligt mellan klockan 15.00 – 17.00 i 

föreningslokalen. I vanlig ordning finns det kaffe med något tilltugg. Syftet med Titta in är att 

vi tillsammans på ett vardagligt sätt kan sitta ner och prata om vår sjukdom eller om annat. 

Det är också möjligt, som hänt vid några tillfällen, att bara komma in och ställa en fråga och 

sedan gå. Exempelvis höra om våra erfarenheter om operation eller strålning. Alla är 

välkomna. Vi återkommer med vårt öppna hus till hösten.  

Avslutningsvis hoppas jag alla får en bra sommar!!!!! 

 

 


