
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 9/3 2018 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 33 medlemmar, 5 gäster 

Gäster: Dagens föredragshållare Catarina Reuter, Anne Jacobsson inbjuden av Magnus 
Jacobsson, Kent Vikmo, inbjuden av Josephine Fredh, Dotte Nielsen inbjuden av Roger 
Salomonsson och Alexander Rahm inbjuden av Lena Lilja som gästade oss från Skansen.    
 
Dagens program: Kärrstegens gård på Berg - Katarina Reuter 

 
Information från President Kent Hägg 

• Kent påminner om Distriktskonferensen den 24 mars. Plats: Handelshögskolan i Göteborg. 

Än så länge är det Richard och Kent som är anmälda och det finns fortfarande möjlighet att 

anmäla sig. Det kostar 200 kr om man vill vara med under dagen och ytterligare 500 kr om 

man vill vara med på banketten på kvällen.  

• Rent vatten i Kenya Nu är de båda källorna Kodino och Kolango klara. Slutrapport och 

odlingsprov på vattnet är utan anmärkning. Mer info finns på www.rentvattenikenya.se. 

Björn Tellow som gjort den fina hemsidan påminner om prenumerationsfunktionen för de 

som vill ha nyhetsbrev med uppdateringar i vattenprojektet. Prenumerationen är av opt-in 

variant vilket betyder att man får ett mail i vilket man aktivt måste verifiera att man vill 

prenumerera på nyhetsbrevet.  

• Vårkonserten  

- Det finns A3-affischer rörande Vårkonserten den 17 maj. Ta gärna med ett ex och sätt 

upp väl synligt.  

- Hittills har 17 biljetter sålts (inhandlade av 4 st enskilda medlemmar). Nu är det ännu 

enklare att köpa biljett; det finns nämligen en QR-kod (bifogad sist i detta dokument). 

Björn Tellow lovar att sätta upp på hemsidan, och där kan man också läsa instruktioner 

om hur man gör när man skannar in koden. Glöm inte att skriva ”vårkonsert” och namn! 

Konsertbiljetter köps också på Uddewalla Saluhall, på Bohusläns museum och via Kent 

Hägg.  

- Det blir som nämnt tidigare en "After koncert" på Knapes. Biljetterna dit har haft en 

rykande åtgång men det finns fortfarande fåtalet biljetter kvar för den som vill njuta av 

ost och vin efter konserten. Kontakta Kent för mer info angående detta. 

- Någon företagare i klubben som vill sponsra Vårkonserten och på så vis få in sin logga i 

programmet? Det kostar 1000 kr. Hittills har ett 10-tal företag hoppat på varav 2 från vår 

klubb.  



• Det blir After Work fredagen den 25 maj. Mer info kommer inom kort.  

Roger Johansson har uppmärksam som han är noterat att Ellinor Forsberg fyller år idag. Vi utbringar 

ett hurra och säger grattis till Ellinor!  

Dagens föredrag: Kärrstegens Gård på Berg 

Catarina Reuter föddes -62 i småland och hamnade så småningom i Kungsbacka. Hon och hennes 

man Sören hade precis flyttat in i en nyproducerad villa i Kungsbacka men fick lust att prova på något 

annat och hakade på trenden "att köpa gård". De kontaktade flera olika mäklare meddelade dem att 

de sökte en gård som låg max 10 mil från Kungsbacka. Och plötsligt dök den upp! Gården ovanför 

fotbollsplanen i Ljungskile "in the middle of nowhere" som Katarina säger. Verksamheten drog igång 

-91. Man sålde inredning i alla dess former. Bland annat var det väldigt populärt under en tid att köpa 

eterneller - torkade blommor och växter - som ofta stacks ner i oasis, minns Catarina (och 

protokollföraren också, vars mamma måste ha varit en av dessa eternelltanter på den tiden för hon 

minns Kärrstegens gård från tidiga nittiotalet, mycket väl). Det gick bra för Sören och Catarina och 

deras Kärrstegens gård. Folk hittade till den avlägset placerade gården. Katarina och hennes man 

Sören började dock längta efter, och se sig om efter en annan gård som inte låg riktigt lika avsides. 

Efter ganska många turer med kommunen så köpte de loss villan där Kärrstegens gård du huserar på 

Berg i Ljungskile. Det var ett bra läge med egen avfart från motorvägen och när Catarina och Sören 

öppnade dörrarna till Kärrstegens gård på Berg -95 trodde de att det skulle gå enkelt. Kunderna hade 

de ju redan och det nya läget var mer lättillgängligt. Men det blev en mycket trögare start än vad de 

hoppats på. Den gamla villan hade stått obebodd i flera årtionden och skicket var minst sagt eftersatt 

och av någon anledning så dröjde även kunderna.   

Men Catarina och Sören är ett bra team som kämpar på och jobbar sida vid sida 24/7. De valde att 

växla upp istället för att ge upp och utökade sortimentet allt eftersom. Kunderna hittade så 

småningom också till det Berg och nu har Kärrstegen på Berg sedan länge varit lite av en institution 

som lockar mycket människor, från när och fjärran.  Nu säjs inredning i alla dess former men också 

blommor, porslin och kläder. I våras öppnade de en ny fin uteservering, och där finns också ett café 

med deli-disk och ett orangeri. Snart har de öl och vinrättigheter också i gårdsbutiken.  

Sören och Catarinas företagsamhet har också tagit dem ut i världen. Med tiden har de startat en rätt 

så omfattande grossistverksamhet. Dom, eller rättare sagt deras alster, syns både i nationella tv-

program och Kärrstegens gård finns sedan många år också representerade med egen monter på bl.a. 

Formexmässan i Stockholm. Catarina designar egna produkter och har numera massor av välkända 

kunder och återförsäljare! Catarina och hennes man är agenter för Laura Ashleys porslin i Sverige och 

som kuriosa kan nämnas att Catarina har fått sin egen Bukowskinalle eftersom hon var en av de 

första som tog in Bukowskis nallar i sitt sortiment. Catarina medar att delar av framgångsreceptet för 

Kärrstegens gård är hon och maken Sörens är ett sånt tight team. De jobbar och lever med sin dröm 

och tröttnar aldrig, vare sig på varandra eller på arbetet. Inte så konstigt kanske, för de ser onekligen 

ut att ha ett intressant arbete med världen som deras arbetsplats. Tyg köps in från Indien och metall 

och andra hantverk från Tjeckien. Catarina berättar att hon designar egna julgranskulor som tillverkas 

i Tjeckien, och att det varit viktigt för dem och något som gjort att de etablerat sig stort, och ofta 

förknippas men, just jul och juldekorationer. Naturligtvis var det vår egen Jan-Inge introducerade 

dem för möjligheterna i Tjeckien....  



Nästa veckas program: Stallgårdens framtid och utveckling.   

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  

 


