
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 18/5 2018 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 31 personer varav 1 gäst.  
Gäst: Lotta Rahm. 

Dagens program: Ego-föredrag med Roger Salomonsson.   

Information från president Kent Hägg  
Styrelsemöte: Kommande styrelsemöte sker enligt tradition hemma hos vår president. Datum blir nu 
på torsdag den 24/5. Brynja har skickat ut kallelse, årsredovisning etc till nuvarande styrelse och 
påminner de som lämnar/byter sin post att ansvara för att en överlämning sker till en efterträdare. 
Finns det några frågor eller annat som ska lyftas på mötet är det Kent som ska kontaktas. 
 
Molles Begravning  

- Nästa fredag den 25/5 utgår klubbens fredagsmöte pga begravning.  
- Kent meddelar att pengarna som vi i klubben skänkt till föreningar enligt Molles önskan, nu 

överförts.  
- Handblomma står enskilda medlemmar för. Minnesblad och blomma från klubben har Kent 

fixat.  
- De som vill samlas utanför kyrkan kl 09.30. Det kommer reserveras plats så att vi kan sitta 

tillsammans. Anmälan sker till Kent.   
- Anmälan till minnesstunden på Bohusgården görs direkt till Hagströms.  
 

(Vår)festen 
Nytt datum och ny plats för festen; Mortens den 15 juni. Mer information kommer asap.    
 

Dagens programpunkt: Ego-föredrag med Roger Salomonsson.   

Roger börjar sitt föredrag med att berätta om att han inför dagens Ego bläddrat genom familjens 

album. Lite nostalgi är alltid trevligt, säger han och senare kommer vi få se att just nostalgi kan sägas 

ligga honom lite extra varmt om hjärtat. Den första bilden han bjuder på är en 

leende liten 6-månaders Roger á la 1976. Av bilderna att döma och egen utsago 

var det sån han var som liten – väldigt glad! Under den närmsta halvtimmen får vi 

följa med på Rogers livsresa genom foton från barndomens album och fram tills 

idag. Ego-föredraget avslutas med ett filmklipp från hans minutiöst välordnade 

och otroligt rena(!) garage. Allt går i en rasande fart men inget lämnat åt 

slumpen. Och med facit i hand är det nog lite sån han är, Roger Salomonsson.     

Roger är född och uppvuxen i Uddevalla med föräldrar som kom från Stockholm och Småland. Han 

har en 7 år äldre bror som heter Johan. Som liten spenderade han mycket tid på släktgården i 

Småland. Ett av hans stora intressen är bilar, gärna äldre bilar från USA, och av bilderna från hans 



barndom att döma var detta ett intresse som alltid funnits hos Roger. Kanske kom det helkromade 

vrålåket till barnvagn att påverka honom upp i vuxen ålder?  

 

 

 

 

 

 

Båda hans föräldrar arbetade på Länsstyrelsen, men vid sidan av det så anordnade Rogers pappa 

bussresor. Resorna gick för det mesta ut i Europa och den unge Roger följde ofta med. Som det enda 

barnet bland en busslast vuxna, trivdes han. Ibland lånade han mikrofonen och underhöll 

resenärerna med sånger och historier. Mycket uppskattat, av honom själv i alla fall, vill han minnas…  

Bussresorna i Europa varvades med en hel del resor till USA under 

uppväxten. Förutom resandet är många minnen från barndomen för 

Rogers del naturupplevelser. Här till vänster ser ni en bild på Roger 

och hans första napp – en gädda…. som inte ätit på väldigt länge. 

Lång och smal var den, minns han.  

Roger som gick på Agnebergsgymnasiet var 16 när han reste iväg 

som utbytesstudent till USA. Så här i backspegeln var det ett av de 

bästa beslut han någonsin fattat, säger han. Han kom till ett lite 

äldre par i Rhode Island och året utomlands spenderade han, 

förutom i skolbänken, på mountainbike som han var duktig och 

tävlade i. Året utomlands förändrade honom, han växte och hans 

livslånga kärlek till landet i västerut cementerades.  

Roger gjorde lumpen som hundförare i Karlsborg. Själva militärtjänstgöringen är inget han har särskilt 

ljusa minnen av, det var mest slitigt och jobbigt. Men även om det stundtals var kämpigt så är det 

inte ett år han hade velat ha ogjort. Det var nämligen i Karlsborg han teamades ihop med hunden 

Rex, som kom att bli hans trogna följeslagare i många år framöver.  

För att inte behöva ta studielån arbetade Roger under studietiden. Under ett par år som väktare på 

bl.a. Trädgårdsföreningen i Göteborg på både dag och nattetid. Det var på Handelshögskolan i 

Göteborg som han träffade sin fru, Linnéa. Efter avslutade studier gick flytten till småländska Älmhult 

för jobb på IKEA. Där föddes Rogers döttrar Emelie och Tilda. För ett par år sedan gick flyttlasset 

hemåt igen och efter ett par år på marknadsavdelningen på det då nyöppnade IKEA i Uddevalla var 

det dags för nya utmaningar i yrkeslivet. Då klev han på som verksamhetsledare på Destination 



Uddevalla. Ett jobb som han trivs väldigt bra med där kärleken till hemstaden kan förenas med 

intresset för både marknadsföring och resenäringen.  

 

 

 

 

 

 

Roger älskar riktig rock’n’roll, som han själv beskriver det och när han inte spenderar tid med 

familjen läggs en hel del tid på fixande med hans bilar och att åka på bil- och musikträffar i hans 

smak. I hans, minst sagt, välstädade garage stod tills alldeles nyligen två st för Roger alldeles speciella 

bilar; en Camaro från -69 och en Ford Business Coupe Super Deluxe från 1941. Camaron sålde han 

alldeles nyligen efter 15 års ägo. Frågan är vilken bil det blir för Roger Salomonsson härnäst?         

Nästa veckas program: Utgår  

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  

 


