
 

 

 

Månadsbrev Maj 

 

Nu kommer våren så smått, solen värmer skönt när den är framme. Här i Karlstad liknar älven 

äntligen en älv och inte ett uttorkat dike.  Det byggs och grävs överallt men vi får nog plats ändå. 

Vi har ju varit mycket bokhandlare den sista tiden, vi fått hjälp av ICA Maxi butikerna i Värmland så 

det kommer nog att lösa sig. De 2 i Karlstad hade sålt 74 tillsammans förra helgen. Men eftersom att 

det var 2251 från början så behöver vi fler försäljnings ställen, har ställt frågan till Coop Värmland 

hoppas de också kan hjälpa till. Det såldes 12 när författaren Gunnar Lundkvist var på Cafe King 

Creole och signerade Gun som äger Cafeet har också sålt bra ca 30 så det rullar på.  

Till Ordförande konferensen fick jag åka ensam, sekreteraren som skulle varit med kände sig inte kry. 

Det var tråkigt för man får mycket inspiration av att träffa de andra föreningarna och 

förbundsledningen under lite avslappnade former. Ett av besluten som fattades var att byta namn på 

vår fond. Den ska nu heta ”Prostatacancerfonden” 

Jag och Kjell var på en valdebatt med Landstings politiker, den var anordnad av Funktions rätt 

Värmland. Där fick jag ställa frågan ” Vad gör ni åt köerna till operation för prostatacancer drabbade” 

och ”Varför utnyttjas inte alla Urologer” det finns en privat klinik i Karlstad som inte har avtal med 

Landstinget. Fick väl inget riktigt bra svar, men jag följer upp det med mejlfrågor. 

Veckan som gick har varit väldigt intensiv, jag har fått uppleva det största hittills under mina 6 år av 

engagemang i prostatacancerfrågan. Jag hade blivit nominerad till Årets givare på FRII:s 

insamlingsgala, jag blev en av 3 finalister i den kategorin. Det var ett 2 dagars event på Globe hotell i 

Stockholm. Jag vann och fick hoppa upp på en scen inför 300 applåderade gäster. Det kändes väldigt 

stort, men så här är det. Vi vann, hela föreningen är delaktig i den här framgången. Sen har vi alla 

idrottsklubbar, företag och alla som bidragit till summan 500 000:- är vinnare.  

I morgon 28/4 deltar vi i Hagadagarna, vi kommer att ha försäljning och lotteri. Tältet kommer att 

vara utanför Cafe King Creole om värdet tillåter, så om ni är i Karlstad centrum kom gärna dit och säg 

hej. 

Till sist kommer samma vädjan som vanligt, uppmana bekanta med prostatacancer att bli 

medlemmar, har ni kontakter med något företag? De kanske vill stödja oss. Jag håller på att maila till 

företag, vill att de stödjer i någon form, starta en insamling, köpa t-shirts eller något annat. Vi kanske 

ska komma och berätta om sjukdomen. Har fått ett napp så här långt, bättre har det gått för Kjell 

som kontaktat nya hockey klubbar, där har minst 4 tackat ja till att göra något. Våra aktiviteter kan ni 

följa på hemsidan www.pcfvärmland.se vi kommer bla att vara i Torsby lördag 5/5. 

Hoppas på en varm och solig maj 

Håkan Florin 

 

http://www.pcfvärmland.se/

