
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 23/2 2018 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 27 totalt varav 5 gäster 

Gäster: Kent Vikmo inbjuden av Roger Salomonsson, Dotte Nielsen inbjuden av Joachim Lindroth. 

Kjell-Åke Lanestam, Margareta Jaldung och Inge Bäckström från Rotaryklubben Skansen var också 
på plats denna fredag.   

 
Dagens program: Mini-Ego med Jan-Inge Berntsson  
 
Information från President Kent Hägg 
 

- Vårkonsert till förmån för vattenprojektet i Kenya: Nu finns ett 10-tal affischer tryckta och 

redo att sättas upp på strategiskt utvalda platser. Kent uppmanar dem som känner att de vet 

någon plats där de får stor räckvidd att kontakta honom efter mötet och ta med sig en 

affisch.   

Efter Vårkonserten kommer det finnas möjlighet att köpa biljetter för en ”After concert” på 

Knapes. Vin och ost och trevligt sällskap till bra pris. Obs! Begränsat antal platser -redan i 

fredags var hälften av de 50 platserna bokade. För pris, mer info och anmälan, kontakta Kent.  

- Distriktskonferens: Den 24 mas är det Distriktskonferens i Göteborg. Joachim var där förra 

året och kan varm rekommendera tillställningen. Det blir bankett på kvällen. Samåkning? 

OSA: 12 mars. 

MiniEgo med Jan-Inge Berntsson  

Jan-Inge är uppvuxen i Ljungskile. Hans släkt ägde gårdar runt om Ljungskile och uppåt Ammenäs där 

han spenderade sina somrar. Som liten var det också lantbruket som lockade och den unge Jan-Inge 

drömde om att bli, just, bonde. Hans far var frisör men det lockade inte alls! Med facit i hand vet vi 

att Jan-Inge varken blev bonde eller frisör för efter student och militärtjänstgöring (324 dagar som 

flottist på Marstrand – något som han minns med värme!) så började han arbeta på bank. Skälet till 

detta, var som han berättar, att hans fars frisersalong låg vägg i vägg med ett bankkontor och han 

tyckte att det såg ut att vara ett trevligt yrke; de anställda bar kostym och verkade komma och gå i 

rimlig tid varje dag. Ja, att man alltid kom hem i bra tid på eftermiddagen kanske inte alltid visade sig 

vara fallet i verkligheten men han trivdes bra på banken och blev kvar inom bankvärlden i många år.  

Först på Handelsbanken i Uddevalla, sen på Föreningsbanken i Bäckefors där han var bankchef. Hans 

första fru hette Birgitta och tillsammans fick de 3 barn. De skilde sig -87 och ett par år senare var han 

med och öppnade bankkontor i Ljungskile. Om det är något han tagit vara på så är det glädjen. I 

yrkeslivet och i livet i stort. Att ha roligt på jobbet – det är för Jan-Inge en självklarhet. När han ser 

tillbaka på tiden på banken så kan han konstatera att han var verksam då det var som roligast. På 

hans tid hade man som bankman större inflytande och möjlighet att fatta snabba beslut. Idag är det 



mesta datoriserat och mycket beslutar man kanske inte ens på det lokala kontoret utan på något 

centralkontor i en annan del av landet. Bättre var det förr, menar han.  

Yvonne, hans nuvarande fru träffade Jan-Inge för 30 år sedan. Yvonne hade redan en dotter och 

tillsammans fick de Kim som idag är 27 år. Jan-Inge ser det som att han har 5 barn. När de nu samlar 

barnen med respektive så är det 10 vuxna och 11 barnbarn som bänkar sig kring middagsbordet. Då 

går det åt ett par kalkoner, skrattar Jan-Inge och syftar på den årliga middagen de brukar anordna 

hemma i jultid.  

År 2000 fick Jan-Inge ett ryck och skulle byta inriktning; planen var att börja arbeta med 

lantbrukskunder, ett jobb i vilket han skulle få vara ute på fältet och besöka jordbruksägare i sin 

hemmiljö, något han gladde sig åt. Men då hände något oväntat; ett samtal från hans farbror i 

Tjeckien förändrade livet! Det visade sig att hans farbror, som handlade med pärlor, glas och 

smycken i Tjeckien skulle pensionera sig och ville att Jan-Inge skulle ta över efter honom. Han 

funderade och meddelade det som nästan hade blivit hans nya arbetsgivare, ”Jag kan inte ta det här 

jobbet. Jag ska nämligen börja sälja julgranskulor och pärlor istället!”.  

Och det har Jan-Inge och hans fru gjort sedan dess. De 

jobbar som grossister och säljer pärlor, julgranskulor, 

smycken och mycket annat som tillverkas i fabriken i 

Tjeckien till stora företag i Sverige. H&M, Panduro och 

Åhléns är exempel på kunder till dem. Likaså kan man 

ha sett deras smycken på stora produktioner som Lets 

Dans och på Operan och dragshows.  

Jan-Inge, som i februari fyllde 67, har inga planer på att 

pensionera sig. Han och hans fru jobbar i princip dygnet 

runt; hon är nattuggla och han morgonlärka så någon 

kan alltid ha koll på mail och svara i telefon. Kontoret är numera också mobil. De åker ofta runt i sin 

husbil och då är man ju inte bunden till en plats över huvud taget  - det är livskvalité enligt Jan-Inge 

som inte har några som helst planer att pensionera sig.  

Med utgångspunkt i hans eget liv tipsar Jan-Inge om ett par saker och det är att aldrig vara rädd för 

att prova nya saker samt att man kan mer än vad man tror!  

 

Nästa veckas program: Vad händer på Bohusläns museum i vår?  

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  
 


