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Ja då var det dags igen att summera en månad. Augusti har rullat på fint, nu har vi äntligen haft ett 

första möte med FBK. Vi är välkomna i entre hallen men mustaschkampen match måste tas högre 

upp i organisationen. Där får vi besked första delen av september det blir ett av flera spännande 

möten som väntar.  Fler möten är KMTI, Mitt i City, NWT, Centrum Karlstad och O´learys faller allt ut 

väl så blir det väldigt mycket jobb, men vill man nå 1 000 000:- i insamlade medel får man vara 

beredd att jobba hårt. Det kommer vi i styrelsen att göra men vi behöver hjälp, hör av dig om du har 

några timmar över. Jag har också kontaktat 14 av Värmlands kommuner för att se om de kan påverka 

företagarna på respektive orter att engagera sig. Så som Torsby gör med modevisningen i November, 

alla kan bidra och det är dags nu. 

Septemberkampanjen kommer lite i skymundan när det blir så mycket fokus på Mustaschkampen 

men lite blir det. Det flesta ICA butiker har våra blåband pins i kassorna, även Coop och Pekås gör så. 

Ser ni inga så fråga efter dom så sätter det lite press på de som inte vill delta. Sen blir det som vanligt 

Old Man Band på stora torget i Karlstad 14/9, den dagen deltar vi även på Smedjans dag. 

Det vi har avverkat under augusti är Sommarro golf, antikmässan i Ransäter där regnade lördagen 

bort, så blev det även med Åmåls dagarna som blev inställda. Detta kan ni följa på hemsidan 

www.pcfvärmland.se under verksamhet. På hemsidan håller vi på att utveckla en egen shop med 

Värmlandsunika produkter, just nu finns bara våra pärlarmband. Där kommer det ett nytt mustasch 

kampen armband inom kort. 

I skrivande stund är jag på kansliet i Solna, förbundsmöte i 3 dagar, vi sover på patienthotellet 

Danderyds sjukhus. Det är nära och så håller vi nere kostnaderna. 

Mustaschkampen kommer att bli något extra i år COOP Sveriges deltagande kommer att synas stort. 

Jag har fått se en del bilder på varor som de ska sälja och skänka pengar på, allt från toa papper till 

flingor. Det blir som ICA gör för Rosa Bandet, mycket bra. Kolla in på www.mustaschkampen.se snygg 

ny sida. 

Det är ju inte bara kampanjer, rehabiliterings frågor har diskuterats. Föreningen i Skellefteå har 

skapat sidan www.hopptrotsallt.se  den är bra men från vården saknas det ett samlat grepp när det 

gäller rehabilitering. Precis som med den övriga vården, det behövs krafttag. Jag tror på en statlig 

styrning av cancervården, det här med 21 självstyrande regioner fungerar inte. Någon måste 

bestämma. Organiserad PSA testning diskuteras hela tiden, olika utformningar där om någonstans 

måste det till en centralstyrning. Ett viktigt möte i den frågan hålls den 6 sept, där får inte 

patientrepresentanter närvara. Mycket underligt. Det är en väldig turbulens på urologsidan i region 

mitt. I Uppsala har i stort sett alla sagt upp sig, skönt att vi i Värmland har bättre ordning och snart är 

ju 5-års försöket med organiserad psa information klar. Det jobbas hårt på många håll. 

Till något helt annat idag fick vi vår medlem nr 700, men fler är välkomna. Uppmana män du känner 

att offra 200:- det bidrar till en förbättrad vård. 

Påminner om Snack Cafe 3/9 kl 18.00 Kafé King Creole i Haga Kom i god tid 

”THE FIGHT NEVER STOPS”  Är årets budskap 

Håkan Florin 
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