
Månadsbrev September 

Det här blir ett lite annorlunda månadsbrev. Jag har ju varit på resande fot runt Sverige, har avverkat  

2 etapper av tre. Just nu ligger jag i en hotell säng i Stockholm, där jag deltagit i ett 3 dagars 

styrelsemöte med förbundet. Idag är det bara förmiddagen kvar på mötet sen styr jag och Aaron bilen 

hem mot Karlstad och tvättstugan. Sen bär det av till Örebro på lördag och sista etappen. Resan har 

varit lyckad så här långt, medialt har det blivit ett lokal tv reportage, 5 lokal radio och  

ca 10 tidningsartiklar. Har även mötts av positiva representanter från lokalföreningarna och sålt varor 

för mer än 78 000:-. Namninsamlingen tycker jag däremot går trögt den är uppe i 5800 namn det borde 

vara betydligt fler. Vi är ju 120 000 män som lever med diagnosen prostatacancer, alla där borde ju 

skriva på. Men det är svårt att nå ut, det är upp till er att dela på sociala medier så kanske det tar fart. 

Insamlingen finns förutom på Facebook även på www.prostatacancerforbundet.se och 

www.mustaschkampen.se 

Så lite från hemma fronten. 

Nu återupptar föreningen vårt snackcafé där vi kan träffas och diskutera frågor om 
prostatacancer. Vi kan även delge varandra våra egna erfarenheter om sjukdomen. Det är 
naturligtvis upp till varje deltagare att bestämma vad man vill delge andra, men vi 
respekterar en allmän tystnadsplikt. Det som sägs i rummet förblir i rummet. Vi har tänkt ha 
olika teman vid varje träff. Vi börjar den 1 september kl.18.00 i vår lokal i 
Karolinen/Karlstad.  
Hjärtligt välkomna "gamla" och nya. 
1 september Uppstart 

6 oktober   Kost/motion     

3 november  Våga prata cancer      

1 december  Uppföljning 

 

Har du frågor: Nils-Åke Bergqvist tfn: 076-1025049 

OBS Vi önskar att alla som kommer är fullvaccinerade. 

Vi vill fortfarande ha tips på tomma skyltfönster runt om i länet och du får gärna fråga någon i din 

bekantskapskrets om ett medlemskap. Man behöver ju inte vara drabbad. Man kan tycka att det jobb 

vi gör är värt att stödja. 

Hoppas att vi nu är i slutet av pandemin så vi kan börja vara ute igen i olika sammanhang. 

Ha det bra och sköt om er. 

Håkan Florin 

 
 
 

http://www.prostatacancerforbundet.se/
http://www.mustaschkampen.se/

