
 
 

Protokoll för ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 17/8 2018 
 

Plats: Riverside 

Närvarande:  31 st egna 

Dagens program:  Egoföredrag – Richard Bergström 
 

Vår nye president Richard hälsade alla välkomna till dagens Rotarymöte, första efter 
sommaruppehållet. Han påminde om att sista inbetalningsdatumet för årsavgiften är 31/8 
samt om det fanns någon frivillig som vill närvara på bokmässan 27-30/9...men det verkade 
inte vara så i den frågan. 
Jag började tappert skriva men insåg snabbt att jag aldrig haft den talangen att skriva snabbt, 
lyssna och sen förstå vad jag skrivit, så mao har jag gjort det lite enkelt och skickar med bilagan 
så ni själva får läsa om hans långa arbetsresa genom livet. Jag har kortfattat dragit ihop några 
rader i alla fall. 
Richards resa genom livet startade 1952 i Marmaverken, Söderhamn men han är uppväxt i 
Bomhus (ett brukssamhälle runt Korsnäs, Gävle) där han också gjorde gymnasiet. Efter 
gymnasiet -71 flyttade han till Linköping och studier i maskinteknik på Linköping Tekniska 
Högskola. Anställning hos Fagersta AB -72 och militärtjänst 72-73 i Nyköping, Skavsta. Efter 
militären bar det iväg till huvudstaden och studier i elektroteknik på KHT där han också 
träffade Barbro. Han fick sedan anställning hos Svenska Träforsknings Institutet i Sthlm, 1973-
1979. Första dottern Johanna föds -78. Därefter en tur till Sundsvall och anst. hos SCA, 1979-
1981 och där får de tillökning, dottern Emma föds 1980. Tillbaka till hemtrakterna, Bomhus 
1981-1998 och där föds Frida 1989. Slutligen flyttade de ner hit till Bohuslän och anställning 
på Volvo PV i Göteborg 1998 samt som egenföretagare inom verksamhetsutveckling och IT. 
Det är just de två sakerna som har format Richard vid sina anställningar och som är hans 
drivkraft.  
Richard bor i Västerby i Ljungskile med sin hustru Barbro. Han har 3 fina döttrar och även  
förmånen att ha fått 2 barnbarn varav den minsta inte hunnit få något namn ännu utan kallas 
”Pytteliten”, gulligt tycker jag men kanske inte längre fram i tiden. Varför det blev Uddevalla 
och Ljungskile beror på att släktingar fanns här och de brukade åka dit och fira bl a jul och på 
somrarna var det Sund som gällde.  
Jag har nog inte fått med allt Richard sa ”mellan raderna” men vid mer intresse så tror jag 
säkert Richard gladeligen svarar på era frågor och ev funderingar. 
 
Tack för mig och Kram såklart// Annelie 




