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Nu har det gått en månad igen, det går skapligt fort trots Corona. Hade allt varit som vanligt skulle jag 

varit på väg till Almedalen, det saknar jag väldigt mycket.  

Vi har ju haft våra snackcafe möten på Café King Creole i Haga, där har vi haft en bra uppgörelse med 

Gun som är ägare. Nu när Caféet ska säljas frågade Kjell och jag efter en större lokal på Karolinen, där 

fick vi napp. Vi har fått en lokal under trappan upp till Clasens restaurang, där är det en hel del 

människor i rörelse särskilt under lunch tid. Lokalen blir i 2 delar, ett förråd på 15 kvm och en lokal på 

20 kvm. Den större är tänkt för våra möten och en butik/mötes plats övrig tid. Det vore en dröm att 

kunna ha fasta öppet tider, men det tror jag är svårt. Personligen har jag olika andra uppdrag som 

kräver tid, Förbundsstyrelsen, RCC vårdprogram grupp, Min vårdplan digitalt och nu senast vara med 

i rekryteringen av ny Generalsekreterare till kansliet. Jag kommer troligtvis att vara där en hel del, 

men för att vara säker på om någon är där RING 072-2152696.  

Sen kommer förhoppningsvis vår verksamhet på gator och torg igång igen när Corona eländet är över 

då går det en hel del tid där och dygnet har bara 24 timmar. Så fler händer efterfrågas. 

Hemsidan är värd ett besök www.pcfvärmland.se där kommer det som en nyhet när vi kan öppna vår 

Butik/Möteslokal. Går också att följa på vår Facebooksida PCF Värmland om det går som jag är lovad 

så ska det sättas in en dörr mellan lokalerna nu till veckan, så troligtvis i mitten på Juli. Då har 

föreningen cykel+kärra, bil, butik och 752 medlemmar, har varit en fin utveckling. Hoppas den 

fortsätter men mycket hänger på er, alla kan göra något. 

Uppmaningen om förslag på styrelse medlemmar gäller fortfarande, gärna från hela regionen. Då kan 

vi få större bredd på vår verksamhet. Vi har ju ingen valberedning så styrelsen har uppdraget att 

rekrytera, då är det lika bra att börja i tid. 

Mötet med FBK var mycket positivt, vi kommer att finnas med i någon form under Mustaschkampen. 

Men mycket beror ju på om det går att spela inför publik. Motionsloppet och IF Göta har vi inte hör 

något ifrån än, det är väldigt svårplanerat. Förra brevet skrev jag att vi väntade på en större sponsor. 

Plötsligt händer det, ägaren till Waynes Coffee har en glassbar på Drottninggatan vid ingången till 

Mitt i City kom fram till mig och erbjöd sig att skänka en krona/glass. Mitt uppdrag blev att ordna med 

en skylt, det löste jag så nu trillar det in många sköna kulor. Hur många får framtiden utvisa, men med 

den här värmen så säljs det mycket glass. Det behövs flera sådana initiativ, vi har ju det från 

Husbilslandets ställ platser där får vi 50:- / dygn så här långt i Juni har det blivit 2650:-. Även från 

folkspel kommer det pengar varje månad, dels är det prenumerationer på Bingolotter men även om 

man går in via länken på hemsidan och köper digitala lotter får vi provision. Ekonomiskt är föreningen 

stabil men det kommer att bli väldigt svårt att slå insamlingsrekordet till fonden i år. Men vem vet, vi 

väntar fortfarande på att några större aktörer förstår att det vi gör är bra. Man vet aldrig vilken plats i 

kön man har när det gäller cancer och eftersom prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom 

så ökar sannolikheten. 

Men låt oss hoppas att vi får till en allmän kontroll i hela landet det skulle spara 1000liv / år. 

Sköt om dig och besök oss gärna i vår nya lokal, glöm inte att ringa före 072-2152696 

Håkan Florin 
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