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Dags för ett nytt månadsbrev, tiden går fort. I slutet på förra brevet önskade jag regn på nätterna, 

regnet kom men inte på den del av dygnet som jag önskade. Efter Ransäter och Åmål hade jag 2 blöta 

tält att ta hand om, men vad gör väl det 6 nya medlemmar värvades och Leif vår otrolige lottsäljare 

sålde 400 Sverigelotter. Bara lotterna gav 3200:- i provision, en mycket lyckad helg och så fick vi ju 

användning för båda tälten. 

Vi har fortsatt med försäljningen av Blå Band ( det nya större ) till ICA butiker de flesta vill vara med. 

Men Munkfors, Hagfors och Ica nära i Viken vill inte hjälpa till, på dessa orter får vi hänvisa till Coop 

eller Pekås. För det är nytt för i år Coop Värmland med 44 butiker och Pekås med 14 butiker vill också 

hjälpa till. Det gör att ca 80 st butiker säljer våra Blå Band, helt fantastiskt det blir så stora volymer 

och så når vi ju nästan hela Värmland. BARA DET. 

Det har varit en hel del möten under augusti allt för att knyta kontakter inför framtiden. Sen är det ju 

möten på central nivå ( kansliet ) och med RCC ( regionala cancer centra ). Så jag hinner inte ha 

tråkigt, Carlstad United ville att vi skulle delta på 2 matcher dels Svenska cupen mot Hammarby 

(2440 åskådare) och seriefinal mot Västerås (1320 åskådare) då ångrade jag det jag sa om regnet. 

Båda matcherna blev vi dränkta men det får man tåla när så många ser vårt tält. 

Kjell ( vice ordförande ) var på Barbros brygga den 20:de och deltog i närverket, företagare träffas 

och äter lunch. Jag skulle varit med, men var på regionmöte på kansliet i Stockholm så jag gick den 

27:de i stället. Bra lunch värvade en medlem och fick 2 nya kontakter som vi får se vad det blir av.  

Nytt är också att vi renoverat en vikskärm, det är 8 olika tavlor med budskap som vi ska ha på olika 

ställen där det rör sig folk. Just nu står den utanför sjukhus biblioteket i Karlstad, den 31/8 flyttas den 

till Grums bibliotek. Det är så vi har tänkt oss så vet ni något bibliotek på er hemort som kan ta emot 

den så hör av er. Den blir ca 2 meter när den är uppställd. Har ni facebook så finns det bilder på den 

där på vår sida PCF Värmland. För övrigt är det en stark rekommendation att följa våra sidor det 

händer mycket även på www.pcfvärmland.se  och www.mustaschkampen.eu från vår hemsida finns 

det länkar till förbundet och facebook. 

Gunnar Lundqvist böcker fortsätter att sälja, Cafe King Creole i Haga har dom och Ica Maxi Bergvik  

( där har vi fått en delbetalning 18 300:- ) Ica Välsviken, Stora Coop Bergvik och Stora Coop Nolgård 

säljer också.  

Gyncancerföreningen Musslan har inbjudit till en föreläsning den 26 september kl 17.00 i 

sessionssalen centralbiblioteket. Landshövdingen Kenneth Johansson inviger och Daniel Brattgård 

föreläser. Allt är gratis. Mer info finns i en länk på vår första sida. 

Sen får ni inte glömma att skaffa bensin och dieselkort på Såifa. Gå in på www.saifa.se för mer info. 

Mötet med centrumledningen på Mitt i City om farsdags helgen blev uppskjutet till på fredag så det 

får jag återkomma till i nästa månadsbrev eller titta efter info på vår hemsida. 

Som alltid vill jag vädja om din hjälp att värva fler medlemmar, du känner säkert någon i din 

omgivning som är drabbad. Ställ frågan det värsta som kan hända är att han säger nej. Ska vi nå mitt 

och styrelsens mål så behöver jag din hjälp.   

Ha en bra sen sommar 

Håkan Florin 
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