
 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 
26/10 2018 
  
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
  
Närvarande: 28 st – Gäster 3 st (Lena Lilja – Skansen, Niklas Revelj – Västsvenska Handelskammaren 
medbjuden av Brynja samt dagens föredragshållare Margareta Lunde Martinson 
  
Dagens ämne: Stiftelsen ”Min lyxdag ” 
  
Föredragshållare: Margareta Lunde Martinson från företaget Smartbojen utbildning AB 
  
Nästa vecka 2/11: Karin Olsson, arkeolog 
 
Vår president Richard hälsade alla välkomna till dagens möte och inledde mötet med att dela ut ett 
diplom och en nål till Bo Spångberg från Läkarbanken Rotary Doctor’s Fellow, för hans stora 
arrangemang och välgörenhet i form av en stor gåva i vattenprojektet. Nu är det minst 51 st som 
anmält sig till 40-års festen enl Rolf. 
 
Dagens föredrag: Stiftelsen ”Min lyxdag” - startades av Margareta som fick idén då det våren 2016 
ordnades ett event för endast kvinnor i Uddevalla, ”Min Lyxlördag”.  
 
Margareta har alltid värnat om de som själva har svårt att uttrycka sig och brinner för ” Rättvisa åt 
alla”. Hon är i grunden utbildad sjuksköterska och arbetat som LSS sköterska, patienter som fått en 
stroke, demens etc men också utbildat personal inom dessa områden. Hon driver företaget 
”Smartbojen utbildning AB” och är ute och föreläser i hela Sverige men har också föreläst i Norge och 
Finland om hur bl a människor med grava funktionshinder kan kommunicera vid smärta när de 
varken kan uttrycka sig i tal eller skrift. Min lyxdag är bara ett av hennes olika projekt och i 
september förra året var det första gången det ägde rum och det blev en succé.  
 
Hon startade då Stiftelsen som endast är uppbyggt på sponsrade pengar från bl a vänner och bekanta 
som har egna företag och i år är ju vi på Rotary Byfjorden med och sponsrar. Jag själv har också varit 
med och donerat pengar och sponsrat mig själv som massör vilket gav mig så mycket värme och 
glädje i hjärtat att se hur dessa underbara människor gick runt till olika ställen där de fick bli 
masserade, prova på yoga, fick målade naglar, bli sminkade, fixade i håret, prova glasögon, smaka på 
god mat etc. Det finns sällan pengar för dem att kunna göra det vi kanske tar för givet att alla kan 
unna sig. Det var även sång och musik som Ingemar Thorell och Sofia Geidvik stod för samt 
modevisning och dans m m.  
 
Förra året var det på Bohusgården men det blev för dyrt att hyra där så i år kommer det att vara på 
Folkets Hus, lördagen 17/11 från kl. 14-19. 
 
Syftet är också att möta näringslivet då olika företag och butiker ställer upp och är med under dagen. 
Margareta samarbetar med Uddevalla vuxenutbildning och studieförbundet vuxenskola. Hon har stor 
hjälp ifrån deras elever som finns där under dagen och hjälper till på olika sätt. I fjol var de 30 st. 



 
Man kan också söka pengar till Stiftelsen för att få hjälp ekonomiskt om någon t ex vill åka till 
Liseberg en dag…. Margareta säjer också att målet är att få till många fler lyxdagar i hela landet men 
det kräver mycket tid och arrangemang.  
 
Läs mer på hemsidan: www.minlyxdag.se  
Om du vill hjälpa till och sponsra för en god och viktig sak så finns: 
Swish. 123 669 44 75 eller Bg. 747–0685 
 
Tack för mig och ha en fin helg o vecka, 
Kramar 
 
Annelie 

http://www.minlyxdag.se/

