
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 

Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 29/3 2019. 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
 
Närvarande: 22 egna 
 
Gäster: 5 - Adis Beharic Trollhättans RK, Sven Olofsson, Tommy Gustavsson, Emma Rönnbrant och 
Morgan Sjöberg. 
 
Föredragshållare: Magnus Abelsson 
 
 
Vår vikarierande president Kurt Hansson hälsade oss och våra gäster välkomna och vi gav gästerna en 
varm applåd. 
 
Presidenten påminde oss om skaldjurskryssningen den 24/5 en gemensam aktivitet tillsammans med 
rotaryklubbarna Skansen och Ljungskile. 

 
Blommor överlämnades till vår ungdomlige 
rotarybroder Håkan Linsten som hade haft 
födelsedag.  Ett fyrfaldigt leve utbringades och 
jubilaren tackade för uppvaktningen. 
 
Vi påmindes också om att det är av stor vikt att 
anmäla oss att vi kommer att närvara på våra 
möten då det är svårt för Alex Gastronomi att 
beräkna hur många som kommer till 
lunchen.  Presidenten manade till skärpning men 
man kan dyka upp om man hastigt bestämmer 
sig utan anmälan och behöver inte avstå för det 
men i det stora hela vi som vet att vi skall 
närvara underlättar det med anmälan. 
 
Dagens föredragshållare Magnus Abelsson 
Elitkomposit: 

 
Elitkomposits produkter finns ute i rymden, nere på havsbotten och överallt där emellan. Kundernas 
behov och efterfrågan avgör hur de använder sitt material och vilka lösningar som erbjuds. 
Elitkomposits utvecklingsavdelning är ytterst utmaningsdriven. Som specialister inom 
komposittillverkning med fokus på glasfiber-och kolfiberbaserad arkitektur, har de genom åren hjälpt 
många företag och organisationer att komma förbi de konventionella konstruktionsmaterialens 
begränsningar.   

Håkan Linsten fick blommor överlämnade av t.f. president 
Kurt Hansson. 



Detta skapar konkurrensfördelar på kundernas respektive marknad och öppnar för tekniska 
landvinningar. Som totalleverantör erbjuder de konstruktion och utveckling för både mindre och 
större serieproduktioner. 
 

 
Vikarierande prersidenten Kurt Hansson blev informerad av VD:n för Elitkomposit Magnus Abelsson. 

De tillverkar produkter i främst epoxybaserad komposit, med armering av kolfiber och glasfiber men 
även Kevlar/Armid och andra syntetiska fiber. Med förfinade tillverkningsmetoder klarar de av att 
hålla en hög och jämn kvalitet.  Tack vare en effektiv organisation med fokus på att snabbt driva 
projekt till produktionsstatus har de blivit en självklar partner för krävande kunder inom t.ex. rymd-, 
försvars-, och medicinteknikindustrin. 
 
Elitkomposit har en unikt bred erfarenhet av att leverera till olika branscher med olika behov. Men 
den gemensamma nämnaren är alltid krävande produkter åt krävande kunder. De minsta detaljerna 
väger 0,14 gram och de största närmare 2,7 ton.  
 
Presidenten tackade Magnus Abelsson för ett givande föredrag och klingade i klockan samt önskade 
alla en trevlig helg. 
 
 
Efter mötet följde 15 stycken av oss med ut till Elitkomposits anläggning på det gamla varvsområdet. 
Lokaliteten omfattar 6300 kvm med ca 40 anställda. 
Dotterföretaget verktygstillverkaren Hagman Prototyp i Trollhättan där verktygstillverkning och allt 
skärande efterbearbetningar sker kommer inom kort att flyttas till Elitkomposits lokaler i Uddevalla. 
 
Väl mött nästa fredag den 5/4. Programmet är dock ännu inte fastställt. 
 
Vid pennan efter ett krävande men intressant uppdrag 
 
Jan-Inge Berndtson 
 


