
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 16/3 2018 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 27 medlemmar, 2 gäster 

Gäster: Dagens föredragshållare Håkan Nilsson och Gert Jacobsson från Tanums 

Rotaryklubb.  

Dagens program: Stallgårdens framtid och utveckling med Håkan Nilson.  

 
Information från President Kent Hägg 

• Kent har varit på regionalt Rotarymöte som bland annat rörde presidentskiftet till sommaren 

och där inkommande presidenter också deltog. En sak som blev tydlig där var att samarbetet 

i trestadsregionen kan bli mycket bättre. Vi har mycket att vinna på att informera och 

inkludera varandras klubbar i vad som händer.  

• Kent frågar hur många som loggar in på vår klubbs hemsida på rotary.se ”regelbundet”. 

Några enstaka händer sträcktes upp. En nationell enkät ha gått ut till landets klubbar där 

man tittat på den digitala närvaron och, som Kent konstaterar, finns mer att önska, där.  

• Kent slår vidare ett slag på nästa veckas klubbstuga där två nya medlemmar, Kent Vikmo och 

Monika Bang Lindberg, som ska välkomnas. Missa inte det!  

• Vårkonserten  

- Hittills har 24 biljetter sålts (inhandlade av 6 st enskilda medlemmar). Kent uppmanar oss 

att köpa våra biljetter nu!  

- 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. 11 medlemmar från vår klubb har köpt biljetter. 

• Kent, som ju är en inbiten Friskis och Svettisledare, planerar att dra igång cirkelträning på 

tisdagar och torsdagar för klubbens medlemmar. Mer info kommer snart.  

 Dagens föredrag: Stallgårdens framtid och utveckling 

Håkan Nilsson som är delägare i Stallgården börjar sitt föredrag med att beskriva restaurangen som 

”ett besök året om för livsnjutare” vilket verkar vara en väldigt bra beskrivning. För när Håkan med 

sin lågmälda framtoning berättar om vad som händer och är på gång på Stallgården så står det 

ganska snart klart att stället är väldigt mycket mer än en restaurang. Det har vuxit och blivit ett 

utflyktsmål för hela familjen som lockar både lokalbefolkning som besökare och turister. Håkan 

berättar om Krog- och Kaféverksamheten, om Chark och Skafferiet och om den framväxande 

köksträdgården som förhoppningsvis kommer göra Stallgården helt självförsörjande vad gäller bär, 

örter, frukt och grönsaker, året om...  



Men för att börja i rätt ända ska vi placera Stallgården på kartan. För att komma till Stallgården, som 

ligger granne med inredningsbutiken 2 fröknar, kör man (från Uddevallahållet) ca 10 minuter på väg 

161 från torp och tar vänster alldeles innan rondellen i Rotviksbro.  

 

De som haft vägarna förbi under det senaste året har säkert lagt märkte till att man byggt en ny stor 

parkering (3000 kvm som inkluderar 5 st husbilsplatser) på det som tidigare var åkermark. Åkern gick 

bra att parkera på – vid torr väderlek. Håkan vet inte hur många bilar de dragit upp ur leran...  Men 

det är inte det enda som hänt! Man har också bland annat anlagt en damm och gjort planteringar 

samt sått en fruktlund och en örtagård. Under 2017 slog man också upp portarna till 

trädgårdsbutiken, byggde chark- och skafferiet och restaurangen byggdes dessutom ut med en ny 

altan och källare mm.  

I charken säljs närproducerat kött från bl.a. Brattås gård och fisken köps från fiskhandlare i Lysekil.  

Håkan menar att det är kvalitén på råvarorna som hela skillnaden. Det, och en ständig strävan efter 

att vilja utvecklas och förbättra både service och utbud är Stallgårdens recept på framgång, menar 

han. Om man tittar på köttåtgången så köper man i dagsläget ett helt djur varannan vecka som 

styckas på plats. Ungefär hälften går åt till restaurangens och resten säljs i butiken. Målet är att 

under det här året få sådan ruljangs att man kan köpa in ett djur varje vecka.  

På stallgården verkar siktar man hela tiden framåt. Man håller just nu på att färdigställa en vinkällare 

och vill utveckla konceptet kring skafferiet ytterligare. Man har dessutom börjat snegla åt någonting 

som heter hydropolisk odling, en typ av odling där jorden ersätts med näringslösning, som kan ta 

dom ett steg närmare drömmen om att odla allt sitt eget frukt och grönt, året om.  Stallgården har 

öppet året om och är 7-8 heltidsanställda men i somras, under högsäsongen, var man uppåt 27 i 

personalstyrkan. Just nu söker man personal inför kommande sommarsäsong.   

Förutom Stallgårdens populära Dagens lunch som serveras under vardagar så finns alltid en á la 

carte-meny och ”Köket rekommenderar” under helger. Man tar emot konferensgrupper och 

anordnar bröllopsfester och kalas. Under påskhelgen serveras en härlig påskmeny. För mer info om 

den och övrigt som är på gång på Stallgården, gå in på www.stallgarden.com   

Nästa veckas program: Klubbstuga 

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  

 

http://www.stallgarden.com/

