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Nu kommer höstmörkret närmare, då är det dags att plocka fram reflexerna. Eller att köpa nya i vår 

shop den finner du på www.pcfvärmland.se . Där har vi också skapat en flik som vi kallar Gåva, om 

man skänker pengar, vilket en del gör så kan man få ett digitalt tackbrev. Det har tillkommit mera 

bland annat några video filmer och så uppdaterar ju Kjell sidan löpande. 

Nu är det mycket som klarnat inför Mustaschkampen. FBK det blev ingen mustaschkampen match 

men vi kommer att vara på alla 4 hemma matcherna under November. KMTI är vi tillsammans med 

Rosa bandet 31/10 ska bli kul, samma dag är vi i Torsby i samarbete med handlarna och Torsby 

kommun. KMTI kommer dessutom att sälja Mustaschpins mm under hela månaden. 

Vecka 44 och 45 har vi fått låna en skyltfönsters butik i Mitt i City, där kommer i att exponera foto 

tavlan som Krister Körner skänkt. Den ska auktioneras ut till högst bjudande, vi kommer även att ha 

försäljning av alla våra produkter. Med NWT har vi haft ett ytterligare möte, kändes väldigt positivt. 

O´learys träffar vi till veckan för att bestämma detaljer. Det enda som inte blev av, är stödet från 

Centrum Karlstad, nu blir det upp till varje handlare att bidra i kampen. Även hur Maxi handlarna 

kommer att bidra är oklart än så länge. Följ allt på hemsidan. 

Den mest intensiva dagen under September var lördag 14/9 då spelade OLD MAN BAND 

traditionsenligt och i år var det mer folk än vanligt. Då blev det klirr i kassan vi deltog även på 

Smedjans dag så då nyttjades all vår kampanj utrustning. Vi har även varit iväg på en utbildning för 

styrelsemedlemmar det blev tåget till Barkaby och Lasse Maja. Med mig hade jag Kjell och Nils-Åke, 

jag är där för 3:de året, jag håller i en punkt på programmet om utåt riktad arbete. Där är vi i 

framkant i Värmland. På hemresan pratade vi lite om hur vi går vidare med rehabiliterings frågorna, 

Nils-Åke har ju styrelsens uppdrag att utreda frågan. Det vore bra om ni som har erfarenheter, både 

positiva och negativa, hör av er till honom. Nils-Åke Bergqvist 076-1025049, inga uppgifter kommer 

att sparas utan det är för att få en bild över hur det ser ut. 

Vi har ett fåtal inbokade event under oktober, helgen 5-6/10 har Husbilslandet höst mässa. Då 

kommer vi naturligtvis, där fortsätter det att trilla in 50 lappar från folk som använder ställplatserna. 

Vi har fått in drygt 15 000:- den vägen, helt lysande att kassan fylls på utan att vi behöver göra något.  

Den lördagen deltar vi även på Arvika marten där finns Arnold och några glada gubbar. Där finns ett 

stort utbud av varor och lotteri, så besök vårt tält. Man kan även registrera sig som medlem där och 

gör man det nu så gäller det även för nästa år. Vi har ju passerat 700 så det är väl bara att gasa på 

mot 800 medlemmar. 

Annars är det mest planering inför mustaschkampen som gäller, vi ska ju verkligen försöka att synas 

på så många ställen som möjligt. Vet ni om någon handlare som vill hjälpa till, sälja pins eller reflexer 

så hör av er till mig. Det går ju bra att som privatperson sälja pins, köp 10 och sälj till vänner och 

bekanta. Alla kan hjälpa till och allt är viktigt. 

För mig är det en hel del möten, på måndag blir det Västerås. RCC Mitt regionen har möte dit får jag 

lift med Georgios, han är äntligen tillbaka från pappa ledighet. Vi behöver en av våra skickligaste 

operatörer på plats. Där kommer nya vårdprogrammet att diskuteras, finns det magnetkameror så 

det räcker??  

Påminner om Snack  Café tisdagen 1/10 kom i god tid ( vi kortar ner träffen lite så man hinner se 

stavfinalen) 

Sköt om ER  

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

