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Nu blev det vinter på riktigt, inget jag trivs med. Nu finge vårvärmen komma men kylan blir kvar ett 

tag till ser det ut som.  

Världs cancer dagen blev som planerat vid Bergvik, tillsammans med 2 andra cancerföreningar. Bra 

dag radio Värmland kom och gjorde reportage om oss. Det ledde även till ytterligare radio när 

socialstyrelsen sa nej till screening, det blev även en liten snutt i SVT Värmland och båda tidningarna 

kommenterade beslutet. Hela prostatacancer Sverige kände en stor besvikelse, men nu är det många 

politiker som förespråkar organiserad psa testning. Detta måste vi ta vara på nu när det är valår. I 

Värmland har vi ju skickat ut information till utvalda åldersgrupper sedan 2015. Det är vi bäst på i 

Sverige, hoppas nu verkligen att detta fortsätter utan avbrott. DET RÄDDAR LIV. 

Det kom ett sådant där samtal även denna månad. Det var ifrån Claes Wallman som är chef på Stora 

Coop Bergvik, vi har sålt böcker för 15300:-. Jag visste att de inför julen sålde böcker av Gunnar 

Lundkvist, där hela summan gick till mustaschkampen. Jag ringde upp Gunnar och ville tacka för 

bidraget, då säger han så här, jag har fler böcker som ni kan få jag vill att det kommer till nytta. Det 

visade sig att det är drygt 1000 böcker, när Stora Coop sålde dom tog de 100:-/ st så värdet är ju 

enormt stort 100000:- KR men med den volymen måste vi få hjälp att sälja. Hemköp i Karlstad har 

dom i en hylla och så hoppas vi på ICA Maxi butikerna. Bokhandlarna har vi försökt men de vill dela 

vinsten så kan vi inte ha det. Men tänker man lite utanför boxen så borde frisörer, tandläkare ja 

överallt där det finns ett väntrum köpa en bok av varje. Då stödjer man kampen mot prostatacancer 

med 200:- och får 2 böcker till väntrummet. Det tycker i alla fall jag att de borde göra. Böcker 

behöver ju inte säljas i en bokhandel och jag ska jobba vidare här i Karlstad bara jag får bort flunsan 

som slog till förra veckan. Böckerna finns som nyhet på hemsidan www.pcfvärmland.se där kan du se 

bilder på dom. 

Det är fler som får telefonsamtal Kennet i Grums fick ett från ICA handlaren i Sillerud. Han ville ha 

insamlingsbössor, nu hade han 2500:- i en plåtburk som han samlat in. Det är en härlig kille förra året 

var han i NWT på bild med blått hår. Det blir något för Allan och grabbarna i Årjäng att underhålla när 

de kommit igång. 

Sen har vi varit på Grabbkvällen på Colorama, jag var inte med så länge på grund av flunsan. Men de 

andra grabbarna klarade det galant, där kanske vi har ett spännande reklam avtal på gång. 

För övrigt så händer det inte så mycket nu, det är en del möten med Cancerrådet och RCC. Men 

någon färsk statistik fick vi inte fram, det kommer att publiceras på www.npcr.se i april. 

Det som ligger närmast nu är ju årsmötet 14/3 vi skulle haft lite musikalisk underhållning innan själv 

årsmötes förhandlingen men där har vi fått ändra programmet. Han som skulle spela och sjunga har 

hastigt avlidit, vi ersätter det med ett bildspel. Titeln på bildspelet blir ” 5 år till en miljon ”. Vissa 

saker råder man inte över, så ta vara på dagen. Hoppas vi ses på årsmötet och kan ni inte komma så 

hoppas jag att vi kan komma till er under året men då behövs någon lokal kraft som bokar lokal och 

fika.  

Hör av er 

Håkan Florin 
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