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Dags igen att få igång hjärnkontoret och förmedla lite information. Förra månaden var jag på resande 

fot och fick hjälp av Vice Nisse med brevet.  

Det var en lika bra Norrlandsresa som förra året, i år blev det 20 stopp. Det finns ett så stort 

engagemang där ute, det är ju hotellen som är kostnaden när jag åker. Där lyckades Inga-lill i 

Sollefteå ordna en gratis natt på Hallstaberget (värt ett besök även om man måste betala). Inte nog 

med att det var gratis de bjöd på middag och hade uppgraderat rummet (har aldrig bott så flott) egen 

bastu på rummet, Även Gävleborgs föreningen hade ordnat 2 stycken gratis nätter. Sen hade de  

flesta släppt till bra rabatter det bidrog till att Norrlands trippen gav ca 51 000:- till fonden. Där ingår 

det en facebook insamling som fortfarande är igång om någon har en slant över och vill stödja mitt 

nationella arbete. Uppdraget i år är ju att hitta 100 000 män som har diagnosen prostatacancer men 

glömt att bli med i våra föreningar. Där gick det väl så där, hittade kanske 70 stycken som blev med 

men säkert lika många som inte ville bli med. Hur tänker dom??? Är det ett så egoistiskt samhälle vi 

lever i ??? Jag jobbar för nästa generation och det mår jag bra av. Men ni kan säkert hjälpa till i 

medlemsvärvningen, fråga en vän. Man behöver ju inte vara drabbad man kan vara stödjande 

medlem, och så vet man inte vilken plats i kön man har. Vi har i skrivande stund 789 medlemmar och 

9 stycken på intresselistan som inte betalat än. Men det är nog bara en tidsfråga. 

Men grabbarna hemma var inte overksamma, de deltog vid en rallytävling i Molkom ” Mickes sprint ” 

Där fick vi i måndags motta en check på det fantastiska beloppet 70 000:- Tack Forshaga Motorclub 

på fredag har Husbilslandet sommar fest där deltar vi och får inträdet. Jag kan tyvärr inte vara med 

där heller för jag åker till Almedalen och letar efter mera män på lördag. Det ser jag verkligen 

framemot, där har vi inte varit sedan 2019. Våra kommande aktiviteter kan ni följa på vår hemsida 

www.pcfvärmland.se och Facebook PCF Värmland.  

Det bör också nämnas att det är bokrea hos ICA Maxi Välsviken, där kan man köpa en bok av Gunnar 

Lundqvist för 50:-. Hela beloppet går till prostatacancerforskning, vet ni någon som kan hjälpa till att 

sälja böcker så hör av er till mail pcfvarmland@yahoo.com 

Sen måste det nämnas att Region Värmland är nummer ett när det gäller att upptäcka  

prostatacancer tidigt. Alla män får ett brev från urologen med information om psa prov, sen följer 

man vårdprogrammet i utredningsarbetet. Vårdprogrammet kan läsas på www.cancercentrum.se  

Man har även börjat införa transperineala biopsier för att undvika onödiga blodförgiftningar, inte på 

alla än men snart hoppas vi. Så ser det inte ut runt om i landet, jag ser och hör det när jag reser runt. 

Så har man otur och får prostatacancer är det bra att bo i Värmland, då ökar chansen att bli upptäckt 

i tid. Men hörsammar man inte uppmaningen att kolla sig så lever man farligt, den här cancern ger 

inga symptom medans den går att bota. 

Vårt snackcafé har sommar uppehåll, men tveka inte på att kontakta oss om du har frågor eller 

funderingar. Kanske behöver du ett privat samtal ring 072-2152696 

Hoppas att ni alla får en fin sommar. 

Håkan Florin 
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