
Månadsbrev augusti 

Vad fort tiden går, större delen av sommaren är förbi. När jag skrev till er för en månad sedan var jag 

på väg till Almedalen med riksförbundet. Det var lika intensivt som förra året, men inspirerande. Vi 

åkte med natt färjan både dit och hem det slet hårt på en gammal man. Men veckan innehöll många 

bra seriösa samtal, några fastnade särskilt. Ung tjej som efter ett ganska långt samtal säger ” jag går 7 

terminen på läkarutbildningen” då känns det skönt att vara påläst. Dom lär sig fortfarande att det  

inte är bra att testa alla män. Tragiskt, vi kommer att ha mycket arbete kvar. 

Men väl hemma igen, fick vi på dekalerna på firmabilen. Den står parkerad vid OK/Q8 på 

hagalundsvägen när den inte är ute och rullar. Den OK/Q8 macken är enda sponsorn så här långt, vi 

har plats för 4 st till, så känner ni någon företagare som vill göra en god gärning så hör av er. Nu har 

den varit ute och tjänstgjort, Säffle, Stora Coop, Molkom, Välsviken och Kristinehamn samt 

Fisketävlingen Gäddkungen (där skänkte de startavgifter samt samlade in pengar 11525:- blev 

resultatet). Igår var vi på en cancergolf vid Sommarro Golfklubb, bra dag. 

När det gäller medlemsvärvning kanske det börjar lossna så smått. Förra brevet var vi 428 nu är vi 

447, 19 + på en månad, känns riktigt bra. Men ställ frågan i vardagen ” Är du medlem” så hjälper du 

till. 

Snart är det dags för septemberkampanjen, det blir lite som förra året med husbilen. Skillnaden blir 

att vi åker hem och sover, vi är för gamla för campingliv. Målet är att besöka alla större orter minst 

en gång under september. Ica butikerna kommer att sälja våra blå band pins i år igen, det blir 3:de 

året i rad. 

Följ vårt arbete på hemsidan www.pcfvärmland.se där kan ni bland annat läsa om nya närstående 

grupper. Detta sker i samarbete med Landstinget och Karlstad Kommun, känns riktigt bra att få hjälp 

med detta. Första gruppen startar i höst, känner du någon så anmäl er till anhörig konsulent Lennart 

på Karlstad kommun. 

Någon som vill bli mer aktiv??? Eventuellt styrelsearbete eller bara hjälpa till ibland, vi behöver er. 

Hoppas på bra kampanjer i höst både September kampanj och senare Mustaschkampen 

Vi ses där ute 

Håkan Florin 

 

 

http://www.pcfvärmland.se/

