
 

 

 

Månadsbrev Juli 2018 

Nu när Midsommar har passerat, så verkar värmen komma tillbaka. Juni blev det inte så många 

arrangemang men 2 st riktigt stora. Sven-Ingvars på Sandgrunds udden och Sola Car Cruising på 

Norra fältet. På Sandgrund omsatte vi ca 15 000:- vinst ungefär 8000:- , Sola Car Cruising vet jag inte 

slutresultatet på än. Föreningen ska skänka oss en slant av överskottet, men en sak måste nämnas. 

På ett facebook inlägg uppmanades folk att swisha bidrag till oss, där kom det 5000:- från en privat 

person. FANTASTISKT, jag fick möjlighet att tacka personligen på fältet under utställningen. 

Vår årliga golftävling ” Boll tjuven” har avgjorts på Kristinehamns Golfklubb även i år och så har vi 

varit på Carlstad Uniteds hemma match på Tingvalla IP. För övrigt är det en hel del planering inför 

hösten, det kommer en hel del nya produkter i webbshoppen. Kaffemuggar, mössa och matchande 

halsduk, en ny mustaschpin och en ny Blå Kokbok kommer till hösten. Men redan nu finns det snygga 

Blå kepsar att köpa. Såifa  Värmland gav oss ett erbjudande, har ni möjlighet att tanka på deras 

stationer så skänks det 10 öre / liter till oss. Skaffa kort på www.saifa.se  

Böckerna som vi fick av Gunnar Lundqvist finns nu i 5 butiker samt Cafe King Creole, där finns även 

Stadsdelsboken. De säljer bra men allt hänger på vilken exponerings yta de får. Någon som vet om en 

butik som vill hjälpa till så har vi böcker. 

Juli månad har en hel del att erbjuda, på söndag åker jag med firma bilen till Gotland och Almedals 

veckan. Det blir för tredje gången som jag hjälper förbundet i deras tält, det är alltid lika 

inspirerande. När jag kommer hem därifrån på fredag, är det bara att packa upp och sova sen bär det 

av till Bäckhammar och Husbilslandets sommar fest. Där ska vi ta inträde som vi får behålla. Helgen 

därpå 14/7 har jag lovat att åka till ett evenemang i V:a Ämtervik. 21/7 är det dags för Fisketävlingen 

”Gäddkungen” den bara växer för varje år och vi får vara förmånstagare. Sista helgen i månaden blev 

det fullt, fick ett samtal från Dalsland de har ett evenemang ”Kultur auktion” där prostatacancer 

förbundet blir förmånstagare. Lovade att komma dit med bilen så får vi se vad det blir, allt nytt är 

spännande. Sen är det Teknik mässan i Rudskoga på söndagen, också ett nytt arrangemang för oss. 

Hoppas på många nya medlemmar nu när vi är på så många nya platser, vi närmar oss 600 men vi är 

inte riktigt där än. Mitt mål för året var ju 700 känns avlägset men plötsligt händer det, har 

registrerat 2 nya intresseanmälda den här veckan. Hjälp gärna till värva en vän eller granne, på 

hemsidan www.pcfvärmland.se kan man registrera nya medlemmar. 

I augusti kommer vi att åka runt i Värmland med pins till ICA butikerna som stöder vår 

septemberkampanj, då har vi kanske möjlighet att träffas. Jag hör av mig med resrutt när jag vet mer 

vilka butiker som vill vara med. 

Njut nu av sol och värme och ta hand om dig 

Håkan Florin 

 

http://www.saifa.se/
http://www.pcfvärmland.se/

