
 

 

 

Månadsbrev februari 2019 

Nu har snart årets första månad passerat, och idag fick vi uppleva en fin vinterdag i Karlstad. Efter 2 

dagar med snöfall så tittar solen fram och den värmer faktiskt. Allt är gnistrande vitt, ljuset är på väg 

tillbaka.  

Så nu är det bara att ladda för ett nytt framgångsrikt år. Det har börjat så smått, i Årjäng fick jag 

napp. Allan Spets och hans fru har frågat runt vilket resulterade i 5 butiker som vill hjälpa till att sälja 

pins och reflexer. Så dit skickade jag ett paket med pins och reflexer i går. Får vi till det på fler ställen 

så har vi möjlighet att växa. Det kanske finns gym som ordnar spinning pass där avgiften går till 

prostatacancerföreningen. Det kostar inget att fråga, Kjell och jag gjorde så på KMTI i Karlstad, det 

blev en ” Blå vecka” i februari. Vecka 8 finns vi i entrén delar av dagen och så blir det troligtvis 

spinning pass där deltagarna betalar 100:- som skänks till oss. Men vi har redan varit på plats i Galleri 

Duvan och måndag den 4 februari finns vi i entrén på centralsjukhuset det är internationella 

cancerdagen. Vi måste få företagen att hjälpa till i år, det finns som en nyhet på hemsidan 

www.prostatacancerföreningen.se  

Sen åker jag till Uppsala 5 februari för att delta i region mitts möte i vårdprogramgruppen. 

Vårdprogrammet finns att läsa på www.cancercentrum.se det är ett tungt dokument men det finns 

även en kortversion för allmän läkare. Platsen i den gruppen har jag nominerats till av 

prostatacancerförbundet, valberedningen för förbundet kommer även att föreslå mig till en 

ersättarplats i förbundsstyrelsen. Det har jag efter att noga tänkt igenom det tackat ja till. Jag vill 

kunna fortsätta här i Värmland med full kraft, det tror jag går att kombinera. Har tänkt mig 3 år till 

om ni vill ha mig som Ordförande, men jag letar efter någon yngre förmåga som kan ta över redan 

nu. 

Något nytt som vi vill prova är ” Snackcafe ” det fungerar bra i några föreningar och nu har vi hittat 

en lämplig lokal. Det blir på Café King Creole i stadsdelen Haga i Karlstad. Vi börjar tisdag 5/3 kl 18.00 

det kommer att vara första tisdagen varje månad. Ingen föranmälan bara att komma men var där 

senast 18.00 för smörgåsar som föreningen bjuder på tillverkas på plats. Det kommer att vara en 

mötes plats för prostatacancer drabbade, träffa andra och prata. Det blir vad vi gör det till. 

Ni har troligtvis fått kallelse till Årsmötet idag. Det är ju på Centralsjukhuset Klarälvsentrén 13/2 kl 

18.00. Det står betalas senast 16/2 det skulle varit 28/2 men det spelar väl inte så stor roll, det viktiga 

är att det sker en betalning. För att ha rösträtt på Årsmötet måste medlemsavgiften vara betald. För 

er som bor i Åmål så finns det möjlighet till samåkning, Kontakta Claes Flink 070-6615098 eller Göran 

Karlsson 070-2152166 

Nu kör vi hårt så blir det ett bra år 

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA 

Håkan Florin 
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