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Månadsbrev Januari 2019 

Månadsbrevet går ut till alla medlemmar och en handfull intressenter som har 
meddelat sin e-postadress. Under ”Verksamhet” på hemsidan finns ett arkiv med 

tidigare Månadsbrev. 

Först vill jag hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och önska 
såväl gamla som nya medlemmar en god fortsättning på det nya året!  

I detta Månadsbrev kan du läsa om  

 Snack Kafe’ Lidköping och Skövde 
 Medlemsmöte Skövde och Lidköping 
 Kortare operationsköer i Skaraborg 
 Föreningens Årsmöte 

 
December  månad blev en månad med välbehövlig vila och 
kontepelation 

Medlemstillströmningen fortsatte och flera medlemmar registrerade sin 
maka/sambo som tillsammans med medlemskap som julgåva gjorde att 
vi hamnade på 104 medlemmar. Fantatsiskt bra jobbat. Tack alla! 

Nu har vi uppfyllt ett av de kriteria som krävs för organisationsbidrag från 
Västra Götalandsregionen. 

Snack-kafe’ Lidköping 24 januari 

Det blir premiär på Snack Kafe’ torsdag 24 januari kl 14-16 i Lidköping. 

Vi håller till på Seniorcenter. Målaregatan 22, 531 30 Lidköping. 

Kaffe, te’, dricka och tilltugg finns att köpa. 

Ingen anmälan utan det bara att komma. Välkomna! 

 

Snack-kafe’ är en informell träff där vi drabbade och närstående pratar 
och delar våra erfarenheter under hög integritet och respekt för varandra. 
När vi drar igång räknar vi med att någon i styrelsen är med och berättar 
om det senaste från förbundet och föreningen. 
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Snack-kafe’ på Soldathemmet i Skövde 19 februari. 

Det är några veckor dit men boka redan nu in Snack – Kafe’ i Skövde. Vi 
håller till på Soldathemmet och träffas kl 13:30. Ingen amnälan utan det 
bara att komma. Välkomna! 

Medlemsmöten i Skövde och Lidköping 

Medlemsmöten är lite mer strukturerade möten 3-4 ggr/år. 

Styrelsen informerar om föreningens arbete och på sikt kommer vi ha 
externa gäster, t.ex. sakkunniga inom vården, politiker eller det som 
medlemmarna önskar. 

OBS! De två medlemsmöten vi nu har planerat i Lidköping och Skövde 
har samma program. Vi gör så här för att minska resandet och 
förhoppningsvis få fler som besöker våra medlemsmöten. 

 

Medlemsmöte i Skövde 31 januari. 

Vi samlas i Sensus lokaler, Rådmansgatan 24 på Norrmalm (Nära 
Västgötabagarn), 31 januari kl 14. Fika kan köpas på plats 

Styrelsen inleder med en information om hur läget är i föreningen och en 
del annan information.  

Denna gång prövar vi att träffas dagtid. På mötet kommer vi att ha en 
dialog om vad vi medlemmar finner lämpligats vad gäller dagar och tider. 

Vi ser gärna att du anmäler dig via e-post till pcfskaraborg@telia.com  

 

Medlemsmöte i Lidköping 5 februari 

5 februari kl 18 – 20 har vi vårt första medlemsmöte i Lidköping. Vi 
träffas på restaurant Galejan Framnäsvägen 2 (Vid Vänermuseet)18. 
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Inledning av styrelsen och sedan dialog om hur vi på bästa sätt får ut 
mest av vårt medlemskap i Lidköping. Fika finns att köpa på plats 

Vi ser gärna att du anmäler dig via e-post till pcfskaraborg@telia.com  

 

Kortare operationsköer på SKAS (Skaraborgs Sjukhus Skövde.) 

Ett projekt under 2018 på urologen på SKAS vars syfte varit att korta 
operationsköerna för prostatacancerpatienter har varit väldigt 
framgångsrikt och ni har kanske  läst om projektet i lokalpressen. 

” Ledtiden från operationsbeslut till operation för en enskild patient 
minskade från 119 till 18 dagar.” 

Föreningen hoppas kunna redovis mer i detalj om denna glädjande nyhet 
på kommande medlemsmöten eller i nästa månadsbrev. 

 

Föreningens årsmöte har… 

…ett preliminärt datum – 13 mars 2019.  

Mer om årsmötet i nästa månadsbrev 

 

Ta hand om er alla ! 

Bästa hälsningar 
 
Håkan Peterson/ordförande 
Gröna vägen 101, lgh 1210 
54154 Skövde 
 
pcfskaraborg@telia.com 
0706-35 35 65 


