
Månadsbrev September 

Då har det gått en månad igen. Sälja reklam platser på bilen var inte svårt, det är klart sedan länge. 

5 platser är sålda  så nu har vi till driftskostnaderna och lite till, vi fick inte nej på något ställe där vi 

frågade. Många inser att vi är ett varumärke som de vill stödja. Sen om man tittar på vår hemsida 

www.pcfvärmland.se   under verksamhet och aktiviteter 2017, så ser man att vi har varit på 10 st 

ställen som vi inte nått utan bilen.  

För tredje året i rad säljer de flesta av ICA Värmlands butiker våra Blå Band pins, det blir riktigt stora 

volymer som blir en bra slant till fonden. Förra året avsatte vi 200 000:- i år kommer det troligtvis att 

bli mer. På 4 år har vi bidragit med mer än 500 000:- till ”Fonden mot prostatacancer”. Det känns 

väldigt bra det är ju framför allt för nästa generation vi jobbar. Det enda större arrangemanget i 

Karlstad under september är lördag den 16/9 då spelar ” Old Man Band” på stora torget, och så blir 

det några fasadbelysningar som blir blå. För övrigt åker vi runt i länet, vi kan inte ha någon längre 

planering, vi är väldigt väder beroende. Så jag skickar ett mail när vi är på gång hem till din ort. 

Friskvårdsgruppen startar om för höstens promenader 10 sept kl 15.00 samling vid 

Mariebergsskogen. Målet är att vi skulle kunna promenera Karlstads stadslopp nästa sommar, så 

häng på nu vi behöver bli en grupp. 

Jag har varit på ett regionmöte på Kansliet i Stockholm där diskuterade vi bland annat framtiden för 

prostatacancer vården och att förbundet står bakom satsningen på prostatacancer centra. För att få 

upp kompetensen måste färre operera och det måste till en kvalitets säkring. Det är ju våra kroppar 

de skär i, idag är det alldeles för många doktorer som gör för få ingrepp. En annan punkt var min 

hjärtefråga hur blir vi fler medlemmar, den fick jag hålla i. Det är nog inte helt fel det vi gör här, att vi 

är ute så mycket i människors vardag. Vi är ju mer än 100 fler medlemmar än tvåan Uppsala län. 

När jag skriver detta är vi 473 betalande och 35 som är så kallade intresseanmälda, under september 

kommer vi att passera 500 betalande, det är en milstolpe. Nästa mål blir fyrsiffrigt låter mycket men 

det räcker att alla värvar en så är vi där. 

Så lite påminnelser: 

Vi har ett medlemsmöte den 12 sept på Karolinen 18.30 (anmälan till pcfvarmland@yahoo.com) 

Närståendegruppen startar  ( mer info Hemsidan) 

Vi har även en Facebook sida 

Fortsätter att ställa samma fråga. Någon som vill bli mer aktiv??? Eventuellt styrelsearbete eller bara 

hjälpa till ibland. Det är ju inget måste men vi har rätt kul när vi kampanjar. 

Ta hand om er 

Håkan Florin 

 

http://www.pcfvärmland.se/

