
 

Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 5/10 2018 

Plats: Alex Gastronomi, Riverside 

Närvarande: 37 st varav 33 egna och 4 gäster ( Lars Olming och Björn Jacobson från Rotary 

Munkedal, Erik Karlsson som Per Dahlman bjudit med, samt dagens föredragshållare Robert Larsson, 

Uddevalla Bryggeri. 

Dagens program: Uddevalla Bryggeri 

 

Efter dagens, som vanligt supergoda lunch, var det dags för Richard att öppna dagens möte då han 

hälsade våra gäster välkomna samt informerade Rotary Skansen bjuder in till aw 17/10 från kl 17 på 

Carlia 1803. 

IntraCity mötet äger rum 31/10, kl 18 på Gustavsberg 

Kenth Johansson som sitter med i festkommittén informerade än en gång, gällande 40-årsfesten 

11/10, att de som vill kan få ett dubbelrum med balkong, tillgång till SPA avdelningen och frukost för 

795:-/pers (ordinarie pris är 995:-/pers). Hittills har 5-6 par anmält sig…. 

Richard efterlyser sponsorer till årets julinsamling där summan som vanligt ligger på 6000:- uppdelat 

på fler. Det kommer att vara i Blekets kyrka, 14/12 (men mer info kommer). Vill du vara med och 

sponsra så meddela Richard. Kjell efterlyste ”standarer” som saknas…. Om någon vet var de finns så 

hör av dig. 

Missa inte heller årets event ”Bohusbanan” grönt spår till en smartare framtid. Tid 18/10, kl 12:00 

start med lunch. Pris 995:- (ex moms) Info och bokning görs på   www.bohusbiennalen.se. Sist men 

inte minst så kommer Kjell att visa en film om Rotary 40 år fredag, 9/11. 

 

Så till föredraget som alla väntat på…..Uddevalla bryggeri med Robert som är den lokala 

hembryggaren av s k hantverksöl. Det hela började med att han och några vänner skulle se Avici i 

Sthlm. De hade aldrig varit på Grand Hotell så de bestämde sig för att avnjuta mat och dryck där 

innan konserten. De blev då presenterade en ölsort som hette Local 1, starköl på 9%. Robert kunde 

inte så mycket om öl men fick där en ny smakupplevelse. Han har samlat på viner och champagne 

men fick nu ett intresse av öl och började samla på olika ölsorter också. De största öl-länderna är 

Belgien, USA, England och Tyskland. Robert köpte en bok, att brygga öl hemma, men när han läste 

verkade det svårt…. Han gav inte upp utan googlade och hittade till sist 3 recept som han började 

testa. Köpte kastruller på Ikea och började brygga hemma i köket på Bleket. Efter 2 månader hade 

han bryggt ca 200 liter öl. Det var början till något större…. efter en del efterforskning genom 

livsmedelsverket, skatteverket etc så verkade det svårt att få tillverka alkoholhaltiga drycker men det 

blev också en utmaning för Robert.  

http://www.bohusbiennalen.se/


Han lyckades ju till slut och fick flytta ifrån köket, då familjen tyckte att han tog för mycket plats. Han 

fick då fixa iordning ett rum i källaren. Köpte in 4 rostfria tankar på 480 l/st. Han har ändrat om 5 

liters recept till 140 liters och det går åt ca 2,6 ton malt/år så istället för att ha en Porsche i sitt garage 

består det nu av malt och humle säckar. Det tar ca 3-4 v att tillverka en ”lager”. Varje flaska hanteras 

ca 8 ggr med att få till rätt kolsyra, smak etc. Han har sin nisch i att göra större flaskor så som 75-150 

cl. Etiketterna har han själv utformat med Uddevalla bron i guld, silver o brons. samt döpt dem till 

”Hafstens Udde” (Dipa), ”Skeppsviken” (Ipa) och ”Gustavsberg” (Pale ale) ”Lilla Hasselön” samt en 

”Art” variant med champagne inslag. Han testar och smakar för att få fram bra öl. Den starkaste ölen 

han gjort låg på 9,2%.  

Roberts marknadsföring var endast via FB där han snabbt fick intressenter från olika restauranger. 

Hans öl kan man beställa på Systembolaget men redan 3/12 kommer hans öl att finnas på systemet 

på Torp, centrum. Man kan köpa hans öl på restauranger som Pub 1803, Kerstin på torget, Pinchos, 

Alex gastronomi, Stallgården, Morten’s m fl. Idag tillverkar Robert ca 2-3 000 liter men har kapacitet 

till 8-10’ liter/år. Han har inget behov av att bli större än så för då har han uppnått sin önskan och 

mål. 

Fantastiskt med eldsjälar som har sina drömmar och som gör dem till verklighet🙏🏻👏👍Jag sjäv 

gillar ju inte öl men någon gång måste jag ju testa Uddevalla bryggeri’s öl och då kanske ”Art”, den 

med champagne inslag✌️ 

 

Tack för ordet och ha en fin vecka, 

Annelie   


