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Hej där flög det iväg en månad igen. Nu hoppas vi på en mer normal höst, om vi kommer in på CSK 

igen så har vi 3 föreläsningar som vi kan visa. De har spelats in av vår broder förening Prolivskvalitet i 

Helsingborg. Ämnena det rör sig om är Urininkontinens, Erektionssvikt och PSA 2021. Det är 

personal från privat kliniken Peritus i Lund som föreläser. Vi var ett par stycken från styrelsen som 

följde dom via Zoom, kan vara värda att se. Vi återkommer när sjukhuset öppnar igen efter pandemin. 

Det är detsamma med våra snack cafeér, som det ser ut nu blir det första onsdagen 1 september. OBS 

vi har bytt dag från tisdag till onsdag, återkommer när vi vet om det blir verklighet. 

Under månaden har vi varit ute under 5 tillfällen, Ica Grums, Stora Coop i Kristinehamn och 

Välsviken. Vi var även i Alster när Värmlands Bussveteraner hade ett event. Än finns det inga planer 

för augusti men jag hoppas att det kommer.  

Själv åker jag och Aaron på Sverige Resan i morgon, så mitt fokus ligger där. Bilen är lastad och det 

blir nog som jag hade förhoppningar om stort media fokus på resan. I torsdags var det Radio 

Värmland, Radio Sjuhärad och SVT Värmland även Örebrokuriren skrev om resan. Hoppas det 

fortsätter så, ska man väcka uppmärksamhet för en fråga så är media en förutsättning. Det vi kan göra 

är att sprida länken till namninsamlingen som finns på www.mustaschkampen.se och på Facebook, 

även på Instagram hittar du den. Så här långt har drygt 2000 skrivit på, det måste kunna bli många fler. 

Prostatacancerförbundet har ca 12 000 medlemmar och vi är 120 000 som lever med diagnosen, så nog 

borde det kunna bli ett 6 siffrigt antal. Hjälp nu till att uppmana alla ni känner att skriva på, så är ni 

med och räddar 1000 mäns liv varje år. 

Sen ser vi framemot årets mustaschkamp, budskapet är bra ”We want you” och så är det 3 stycken 

läkare och en sjuksköterska som är frontfigurer. Jag tycker att ha med professionen i kampanjen gör 

den ännu starkare än vad den brukar vara. Har ni några tips om event där vi kan delta så hör gärna av 

er. Vi åker gärna ut i Värmland, föreningen är ju till för hela länet. Jag hade en General repetition 

utanför Stora Coop Välsviken i går den blev över förväntan. Både NWT och VF var på besök och idag 

publicerade SVT Värmland inspelningen från i torsdags. Så här i Värmland lyckades det att nå media. 

Tror att det fortsätter så Radio Dalarna och Radio Jämtland har hört av sig. Det ska bli kul det här. 

Tror jag slutar där, mitt fokus nu är Sverige Runt. 

SKÖT OM ER SÅ SES VI 

HåkanFlorin 

http://www.mustaschkampen.se/

