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Nu har vi en kall och regnig Juli snart bakom oss. När jag skriver detta sitter jag i vår nya lokal den 

kommer att bli riktigt bra det är jag övertygad om. Just nu är det väldigt stilla i Karolinen men i mitten 

av Augusti öppnar restaurangerna igen efter sommar semestern och folk börjar sina arbeten igen. Blir 

det sen lite mer som vanligt med fysiska möten så kan vi nog få en hel del besök hos oss, man behöver 

inte handla man kan få råd om prostatacancer. Dels av oss som är där och från böcker och broschyrer.  

Glöm inte att ringa 072-2152696 innan du besöker oss, vi kan än så länge inte ha fasta öppettider. Den 

6 augusti ska vi ha vårt första styrelsemöte där, då har vi en viktig punkt på dagordningen 

Valberedning som det ser ut nu kommer vi att ha 2 suppleant platser att fylla. Jag vill gärna höra från 

dig som är intresserad man behöver inte delta fysiskt utan kan sitta hemma vid köksbordet om man 

vill. Det är väl något som Corona har fört med sig, man har blivit mer van vid digitala möten. Skulle 

vara väldigt bra med någon från norra delen i Värmland. Men alla är välkomna det brukar tyvärr inte 

vara någon kö till platserna, men man kan ju alltid hoppas.  

Nu väntar vi med spänning på hur det ska gå med Corona restriktionerna, tänker i första hand på FBK. 

Där är vi helt beroende av publiken, hoppas verkligen att det blir lite mer normalt. Nu på lördag blir 

det i alla fall ett event, Cancergolfen på Sommarro. Där har vi deltagit i många år, det ska bli riktigt 

roligt. Jag har abstinens, det är så jätteviktigt att vi är ute och syns. Alltid får vi någon att ta sitt 

psaprov, det är ju helt avgörande att komma i tid. Det är så trist att läsa i tidningen när män mellan 60-

70 avlider i prostatacancer, nu senast Jim Frick. Känns så onödigt. Det finns ju botande behandling, i 

Värmland har i alla fall alla män mellan 50-70 fått ett brev om att möjligheten finns, det är bra. Tyvärr 

sticker fortfarande en hel del huvudet i sanden och tror det drabbar inte mig. Det är jätteviktigt att alla 

ni medlemmar pratar om detta med vänner och bekanta då kanske ni räddar liv. Medans ni ändå håller 

på kan ni kanske värva en medlem, det går enkelt att intresse anmäla sig på hemsidan 

www.pcfvärmland.se  besök gärna sidan där finns en hel del information. 

Mustaschkampen verkar att blir bra även i år, det arbetet kan ni följa på www.mustaschkampen.se  

Alla huvudsponsorer är klara, Aftonbladet annonserar redan, sen får vi se hur många företag och 

organisationer som kommer att bidra. Det vet man ju aldrig på förhand men det man vet är att varenda 

krona behövs till forskning.  

Vi har ju våra insamlingsbössor lite här och där i Karlstad, där kommer det ju in lite slantar. Även på 

swish kontot kommer det in pengar, där är det framförallt Husbilslandets ställplatser men även andra 

bidrag. Plötsligt händer det jag gjorde ett inlägg på facebook och uppmanade till medlemskap då kom 

det ett mycket generöst bidrag. Så vår ekonomi är det inget fel på, några kronor ska det väl bli till 

forskning mycket beror på hur hösten blir. Men när swish kontot  är på tal, varje gång bankerna 

redovisar sina kvartalsvinster på miljarder blir jag irriterad. Nu senast skrev jag till TV, Radio och 

lokaltidningarna jag tycker de ska ifrågasätta om det är nödvändigt att ta ut en avgift på 1,50 / 

transaktion av ideella föreningar. Det borde de kunna bjuda på, när jag påtalar det för Swedbank så 

skyller de på att swish är ett eget bolag som ägs av alla storbanker. Det tycker inte jag är ett hållbart 

argument, här skulle vi verkligen behöva ha medias hjälp att trycka på. Har ni några kontakter inom 

bankvärlden så vore det bra med påtryckningar från alla håll. För oss rör det sig om flera tusen kronor 

som skulle kunna gå till forskning i stället för vinster till bankerna. JAG BLIR SÅ  ja ni vet himla arg. 

Men nu blickar vi framåt och hoppas på att Corona spöket planar ut så vi kan börja jobba igen. 

Som sagt den som vill delta i arbetet är väldigt välkommen. 

Sköt om er hoppas vi ses i lokalen. 

Håkan Florin 
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