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Då har det gått en månad till, men nu börjar vi se en ljusning i tunneln. Hoppas jag i alla fall. Nya 

hemsidan är publicerad, förbundets är riktigt bra den har Maria fixat vår kommunikatör på kansliet i 

Solna. Vår sida har väl lite mer att önska men Kjell och jag ska slå våra kloka huvuden ihop och 

försöka fixa till den. Det är bara det att först måste man lära sig att förstå en manual som är skrivet för 

en som redan kan. Inte så basic som jag skulle vilja ha den, men det orner sej. Alla viktiga knappar 

fungerar som Shop, Ge en gåva och framförallt Bli Medlem, vi är nu 750 betalande medlemmar. Det 

är en bra siffra men jag vet att vi kunde vara många fler. Det som inte fungerar idag är länken där man 

kan köpa digitala Bingolotter, men här är den. Följ den länken så går överskottet till vår förening. 

https://www.bingolotto.se/bingolotter?customerId=12001499 

Men nu ska vi igång så smått vi har köpt plexiglas skivor och handsprit till tältet, bilen är lastad och vi 

är sugna på att möta människor igen. Idag har vi varit i stadsdelen Haga tillsammans med 

torghandlare, jätte kul att vara igång. Kändes nästan lite ringrostigt men omsättningen blev ett par 

tusen, men att möta människor igen var fantastiskt. Vi använde inte plexiglas skivorna det kändes lite 

överkurs det blev kanske inte 2 meters avstånd men säkert 1meter. Det får duga. 

Vi har ju äntligen haft ett styrelsemöte, härligt att mötas ansikte mot ansikte. Inför nästa år behöver vi 

få förslag på personer som eventuellt kan ingå i styrelsen. Du kanske vill, man behöver inte bo i 

Karlstad. Det enda positiva med Corona är att man vant sig vid att mötas via Skype, Messenger eller 

Teams. Så i princip kan man bo i hela Värmland och delta i möten. Det vore bra för att bredda 

verksamheten.  

Planeringen för höstens mustaschkamp är i full gång. Nationellt har man lyckats skrapa ihop 9 st 

storsponsorer så här långt. De är Aftonbladet, Apoteksgruppen, Atg, Beijer bygghandel, Coop, 

Cloetta/Malaco, Dafgård, First Class brands of sweden och Frank Dandy. De tre sista är nya för i år så 

det verkar som att det kan bli en bra mustaschkamp trots allt. Här hemma har vi ställt frågan till IF 

Göta de flyttar ju Karlstad stadslopp till november, då skulle det kunna bli ett Mustaschkampen lopp. 

På måndag har vi möte med FBK inför november vi var ju i entréhallen 4 matcher förra året. Kanske 

kan bli något mer vi får se. Ekonomiskt blir det troligtvis inget rekord år, vi har ju tappat 2 månader 

och flera arrangemang där vi brukar delta är ju inställda. Men alla pengar är välkomna är det någon 

som vill hjälpa till att sälja av våra produkter så hör av er. Sen väntar vi ju på en större sponsor, 

plötsligt händer det. 

Organiserad prostatacancer testning (OPT) som vi ligger ca 5 år före alla andra regioner tack vare 

Mauritz Waldén. Där har nu övriga i region mitt äntligen förstått vad bra detta är, jag deltog i ett möte 

på nätet i går. Samtliga som deltog var positiva till Värmlands lösning, känns ju bra för vår förening 

har varit med och bidragit till att det blev verklighet. När det nya vårdprogrammet kan genomföras, 

troligtvis till hösten, kommer magnetkamera före biopsi i diagnostiken. Det blir väldigt bra du som vill 

veta mer finns vårdprogrammet att läsa på www.cancercentrum.se  

Hoppas att ni alla där ute har det så bra som det går. Kämpa på  

Håkan Florin 

 

http://www.cancercentrum.se/

