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Nu är snart kampanjen slut. Hur beskriver jag allt som man upplevt under dessa hektiska dagar på ett 

A4 ark?? Får ta med de största eventen, en del blev ju inte som man hoppades och en del blev över 

förväntan. 

Skyltfönstersbutiken i Mitt i City blev som förväntat, skaplig omsättning och syntes väldigt bra. Det 

var en bra bas de första 2 veckorna. Samarrangemanget på torsdagen med Rosa Bandet på KMTI blev 

det inte mycket av, föreläsningen som var planerad ställdes in, men Bosse och Nils-Åke var på plats. 

Jag åkte till Torsby dit kom Arnold från Gunnarskog vi skulle inviga av ett Blått träd, gillar inte 

utearrangemang, det var svinkallt och trädet tändes inte så de arrangemangen blev inte så lyckade. 

Då blev fredagen desto bättre vi var på 2 Maxibutiker och Mitt i City samtidigt, då trillar många sköna 

slantar in och nya medlemmar värvas. 

Lördagen var det hockey i Löfbergs Arena, spännande första besök. Blev varmt välkomnade fick en 

bra plats i entré hallen, budskap på Media kuben och fullsatt arena. Mycket bra försäljning i tältet 

men spontan swishning till vårt konto uteblev. Där fanns det en dröm om att 10% skulle swisha en 

hundring, drömmar kostar inget. Kanske tur för kassören att inte 8200 tog upp telefonen och 

swishade, men på kontot hade det suttit fint. 

Det som kom som en överraskning var Hyrcenter i Karlskoga. De bjöd in kunder och leverantörer till 

en fest med mat och dryck även musikunderhållning. Det som blev fantastiskt för Kenneth H och mig 

var lotteriet, ett stort prisbord med jättefina priser. Det såldes lotter för 50:- / st detta gav nästan 

34 000:- till oss + att vi sålde en massa egna varor till de ca 150 gästerna. 

Vecka 3 började med Mån-onsdag på KMTI, torsdag var det dags för FBK match nr 2 ungefär samma 

utfall som första matchen. Fredag, Lördag var det 2 arrangemang på O´learys först fotboll och på 

lördag hockey. Där behöver vi draghjälp av företaget om det ska bli något bra bidrag till 

Mustaschkampen. 

Måndag den 18/11 var det en uppskattad föreläsning av Överläkare Mauritz Waldén, han berättade 

om 5 års projektet ”Organiserad PSA-testning” som nu är genomfört. 

Popup butikens kvällsöppet ställdes in men butikerna skänkte 10% av omsättningen, var även på 

Karlstads innebandy. Fredagen fick Maxi Bergvik och Välsviken besök det skänktes 1:-/kund under 

den dagen. Lördag var jag och Kennet E på eldabutiken i Karlstad där skänktes det 200:-/såld kamin. 

Söndag blev det musik på Café King Creole där fanns Kjell och sålde, jag var på innebandy och 

Kilshockey genomförde en Mustaschkampen match på egen hand med lysande resultat 8967:- Tack 

så JÄTTEMYCKET. 

Sista veckan börjar med en fika på Rosteriet, Löfbergs Lilas eget kafé. Blev inbjuden av Per som 

jobbar där, det var en uppskattning för mitt engagemang sas det. Tror att det var början på något 

större, fick i alla fall framföra ytterligare en dröm att få en Mustasch eller ett Blått Band på kaffe 

paketen. Det skulle ge mycket uppmärksamhet. Nu är det torsdag och en hockeymatch i kväll, fredag 

är vi vid Maxi Bergvik (Black fredag) sen är det bara finalen kvar LL Arena och hyllningen av Peter 

Nordström. Tror inte vi når millen om det inte sker en läktar swish på lördag. 

Men nu närmar det sig ett nytt år och årsmöte ganska tidigt som förra året. Till det behövs förslag på 

nya styrelseledamöter och förhoppning om att någon skulle vilja ingå i en valberedning. Vi blir ju fler 

och fler medlemmar (750) så någon borde vara intresserad. Vi behöver även använda 

medlemmarnas kontaktnät in i företagen. 

Tillsammans blir vi starka 

Håkan Florin 

 


