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Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 1 februari 2019 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 22 medlemmar, 4 gäster 
Gäst: Tommy Gustavsson gästade och dagens 3 föredragshållare var också på plats. Thea Arvidsson, 
Lovisa Almqvist och Mattias Eriksson heter dom.  

Dagens program: Presentation av UF företaget Green Straw. 
 
President Richard Bergström var frånvarande idag och Birgitta hoppade i hans presidentkedja och 
hälsade alla välkomna.  
 
Kenth Johansson informerade om att det kommer en, för Rotaryklubbarna i närområdet, gemensam 
AW nu i vår. Det är Ljungskileklubben och Skansen och vår klubb som inbjudan kommer gå ut till. 
Föreläsningen för kvällen håller Magnus Jacobsson i. Han ska berätta om aktuell status för tågbanan i 
regionen, utifrån vad som beslutats i Stockholm. Datumet som ska sparas är den 15 mars kl 17.00; 
Carlia.   
 
Jan Lundblom flaggade förytterligare en AW; närmare bestämt den 1 mars kl 18.00 på Kerstins på 
Torget. Då spelar nämligen gitarrvirtuosen Emil Ernebro Kerstins. Maten serveras kl 18.30. Pris 349 
kr. Anmälan sker till dan@kerstinspatorget.se eller till Jan på ett av Rotarys fredagsmöten.  
 
Staffan Cronholm presenterade också en kvällsaktivitet; Bohusfonden mot cancer som han driver har 
nämligen bjudit in en överläkare som ska presentera vart forskningen och behandling kring cancer 
idag står. Detta är en föreläsning som är öppen för allmänheten. Datum är den 4 mars. Tid kl 19.00. 
Staffan ska skicka inbjudan till Björn Tellow som lovar att skicka ut den till alla medlemmar.  
 
Green Straw 
Idag gästades vår klubb av tre fjärdedelar av UF-företaget Green Straw. De unga företagarna som alla 
läser andra året på gymnasiet och som dagen till ära gästade oss var Thea Arvisson, Lovisa Almqvist 
och Mattias Eriksson. Med i företaget men frånvarande för dagen var Vincent van Roijen.  
 
Företaget är sprunget ur en Entreprenörskapskurs dessa elever tar. Kursen är de av deras kursmix 
under andra året av gymnasiet. Dom visste inte precis vilken typ av företag som dom skulle starta 
men var överens om att det på något sätt skulle vara ett företag som bidrog till en bättre miljö då de 
alla är mycket miljömedvetna. Den stora mängd plast som hamnar i vår natur och i våra hav är ett 
stort problem. Tanken blev då att försöka hitta ett mer miljövänligt alternativ till sugrör gjorda av 
plast.  
 
Till en början ville man hitta en lokal (svensk) leverantör som kunde leverera ekologiskt hållbara 
sugrör men man insåg snart att det inte var lätt att hitta en sådan producent – inte för ett företag av 
deras storlek i alla fall. Men efter mycket letande hittade man en leverantör av sugrör av bambu, i 
Singapore. Man var lite tveksamma till en början då dessa sugrör behöver färdas långt men företaget 
i fråga arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och deras anställda så de la sin första order på 1000 ex.  
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Thea Arvidsson, Lovisa Almqvist och Mattias Eriksson. 

 
Sugröret är lite tjockare än de sugrör vi är vana men de tål också maskindisk. Mattias som är en av 
grundarna till företaget använder sitt sugrör dagligen och har gjort så i flera månader och diskar det 
kontinuerligt i diskmaskin och det håller än!  
 
Nu blir det för de unga företagarna att fokusera på marknadsföring. Tanken är att marknadsföra 
produkten på sociala medier så som Facebook och om de drömmer om att få med någon influencer 
på banan också, som skulle kunna förorda det miljövänliga sugröret.  
 
Med tanke på EUs mål att förbjuda engångsplastartiklar 2021 så känns det spontant som att Green 
Straw är helt rätt i tiden!  
 
Mer information om företaget och finns på Facebooksidan ”Green Straw”.  
 
Vid tangentbordet,  
 
Josephine Fredh   
 
  
 
   
 


