
Beskriv hur ett fullt utvecklat idrottsområde på Rimnersområdet skulle kunna se ut. Vilka idrotter eller verksamheter borde passa in 
där? Beskriv vad det skulle kunna innebära för Uddevalla. Var bedriver ni er nuvarande 

verksamhet?
Uppfyller det 
era behov?

Vilka är era behov/önskemål av anläggningar i området mm i området nu och i 
framtiden? Ange gärna hur stora ytor (ca antal kvm) ni har behov av. Vilken 
standard behövs för tävling, mästerskap och …

Om anläggningssituationen förbättras 
i området, bedömer ni att er 
verksamhet kommer att öka sett till 
att fler människor kommer att delta i 
er verksamhet?

Om ni inte är brukare av 
området idag, skulle ni vilja 
lägga er verksamhet eller 
delar av den i området?

Vilka funktioner bör finnas tillgängliga för all idrott och 
besökare?

För att området skall vara tillgängligt, 
tryggt och säkert vill vi skicka med 
följande:

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vad 
tycker ni är viktigt att ta med sig i det 
fortsatta arbetet?

Vilka kommuner och idrottsområden 
tycker ni kommunen borde besöka för att 
se bra idrottsområden som inspirerar och 
ger kunskap?

Finns det intresse från 
er att delta i det fortsatta 
arbetet? Eventuellt i 
form av en 
referensgrupp.

Alla idrotter kanske inte kan passa in där, men det borde finnas möjlighet för alla idrotter att kunna bedriva verksamhet där. Alltså om jag t.ex. 
ser till min egen verksamhet och idrott, Judo. Så har jag svårt att se behovet av en lokal som bara nyttjas för detta inom rimnersområdet. Vi är 
lite drygt 6-8 föreningar i Uddevalla som bedriver verksamhet med liknande lokaler, men samtliga föreningar är så stora så att det blir svårt att 
sätta de i en lokal utan att för den sakens skull begränsa deras möjligheter till verksamhet. Däremot skulle dessa föreningar kunna samsas om 
gemensammatta för att kunna bedriva läger- och tävlingsverksamhet. För t.ex. om tre mattområden inom judo 27m*13m 351 kvm skulle finnas 
tillgängligt på rimnerområdet för att arrangera läger och tävlingar skulle detta kunna medföra att flera av dessa föreningar ökar sina 
verksamheter i området. Sedan är det ju alltid önskvärt med möjligheter till utegym och upplysta löparspår.  

Har ingen åsikt här riktigt I egen lokal på Dyrstensindustriområde i 
Herrestad Ja Beskriver det i punkt 2 Nej Nej

Busslinjer. Det hade ju varit snyggt om det skulle finnas möjlighet för 
föreningskiosker, där utövarna kan köpa utrustning på plats. Sett att 
det finns på andra större anläggningar. 

Multifunktionallitet. Anpassa inte bara 
efter de större lagidrotterna, kolla på 
mindre idrotters behov med. 

https://www.prioritetsernekearena.se/, partille 
arena, Lugnet i Falun Ja

Ett livfullt område som är aktivt med idrott, hälsa och lärande. Rimnersområdet har stor potential till att bli Bohusläns/Trestads ledande 
idrottsområde. Med de tre stora arenor som inom ett par år kommer att finnas på området möjliggörs idrottande för många idrotter att samverka 
och ge barn, ungdomar och vuxna chansen till ett mångfasetterat idrottande. Det är bra ur ett bredd perspektiv men också för att jobba mot en 
kommande elit för de som vill satsa för detta. Att samla många idrotter på samma ställe ger en positiv effekt på alla respektive idrottsgrenar. 
I framtiden hoppas vi att vi ser fler idrotter på Rimnersområdet, med nära till skogen och övriga ytor skulle tex flera olika cykelgrenar få plats 
(BMX, Mountainbike, mfl.), Vollybollplaner, Boulebanor, Utomhusbasketplan, Orienteringsslingor i skogen upp mot Bjursjön, fler Fotbollsplaner, 
ett Elljusspår likt de på Bjursjön, Ishallen. I grund och botten finns inga idrotter som inte skulle kunna få plats, det viktigaste är att ha en 
långsiktig plan för utbyggnaden av idrottsområdet.  

Uddevalla skulle bli en idrottsstad som kan erbjuda sina invånare och besökare en stor 
variation av olika idrotter. 
Viktigt för den lokala idrotten då utbudet skulle täcka flera intressen, externt innebär de 
att ökad idrottsturism med träning eller till event och cuper. 
Detta är också bra för näringslivet i Uddevalla. 
En stor variation gynnar också skolan och gymnasiet då utbudet kan locka barn och 
unga till föreningslivet. Det främjar också ökad aktiv rörelse för alla åldrar. 

På Rimnersvallen, Rimnershallen och 
ytor runt om på området. Grusvägar och 
upp i skogen mot Bjursjön 
(Dynamitbacken) 

Ja

Standarden på det som ska byggas bör ligga i linje med nationell standard så de 
möjliggör för lokalföreningarna att anordna evenemang i högre klass. Bygger man 
anläggningar som kan användas för mästerskap håller de för träning och övriga 
tävlingar. 

Ja Ja

Viktiga funktioner på hela området är att det skyltas väl, i de fall fler 
hallar, planer osv byggs. Då behövs bättre skyltning. En koppling till 
Bjursjöområdet skulle vara mycket bra. 
Bra trafikflöde, kollektivtrafik (Buss och tåg). 
Goda möjligheter till parkeringar. Många till antalet för att inte få en 
för stor begränsning i antal besökare. 
Tillgänglighetsanpassa så att funktionsnedsatta har lika bra 
rörelsefrihet på området andra.

Ökad trafiksäkerhet, Mycket bättre 
belysning, Anpassat för 
funktionsnedsatta, Bättre tillgänglighet till 
området, Bättre transportkorridorer 

Ökad samverkan av personal på alla 
anläggningar 
Fler laddstolpar för elbilar
Fler cykelställ på lämpliga platser med tak 
Solcellsplatser för olika brukare 
Samlar man många idrotter på samma 
ställe bidrar man till mindre resande

Finns flera områden i Sverige som är bra 
exempel, Växjös arenastad, Halmstads 
idrottsområde. Sett ur ett friidrottsperspektiv 
är Växjö, Göteborg, Borås, Varberg bra 
exempel.

Ja

Detta är väldigt svårt för oss att svara på men det skulle vara bra tror vi om blev mer mångfald i idrotten. Mer idrotter som tar mindre plats. 
Fotboll är visserligen en populär sport men den får inte trycka ut andra sporter. För våran egen del ser vi gärna att vi kommer in med våran 
sport där då vi har lite anknytning till våran utomhusbana som vi använder på sommaren. 

Om vi får ett riktigt fint stort område med mångfald så tror vi att det skulle vara ett lyft för 
Uddevalla och vi tror att vi kan vara med och bidra till det!..

Under inomhussäsongen så hyr vi 
skyttelokalen i sommarhemsskolans 
gymnastikhall per timme. Den delar vi då 
med skolan och dess verksamhet. Under 
utomhussäsongen så är vi på våran 
utomhusbanan som ligger ovanför 
dynamitbacken.

Nej

När det gäller lokal för framförallt inomhusskyttet så är nog minimum 15*30m som vi 
skulle behöva. Ska vi kunna arrangera tävlingar så skulle vi nog behöva ca 20*35m. 
Inom dom kvm så behöver vi tillgång till toalett, ev pentry och ett separat rum som 
verkstad och förvaring av våra bågar och material. Alt om lokalen ligger i anslutning 
till annan anläggning med gemensam entre så skulle man kunna tänka att vi har 
gemensamma toaletter.
När det gäller våran utomhusbana så är avsaknaden av el, vatten och sanitet vårat 
största behov.

Ja Ja Bra gratis parkering. Plats för åskådare. Och tillgång till kiosk/mat tror 
vi behövs.

Det bör byggas säkert mot inbrott och 
skadegörelse och att det byggs så 
nedskräpning undviks. 

Vore ju bra att området och dess 
byggnader byggs på ett sådant sätt att 
man drar nytta av gemensam värme och 
ventilation och utnyttjar tex sol för att 
hålla nere kostnaderna.

tyvärr vet vi inte så mycket om andra 
sådanahära områden. Ja

Full funtionell och tillgänglig Ridanläggning för alla idrottsutövare oavsett nivå samt innehållande daglig verksamhet, rehabilitering och 
arbetsmarknadsinsatser. 

Samverkan med flera förvaltningar genererar mindre kostnader. Anläggningen uppfyller 
medborgarnas behov i större grad och når ut till fler. Ökar sysselsättning för fler. Ökar 
välbefinnade och minskar vård och läkemedelskostnader i ett längre perspektiv. 
Ridanläggning ska vara anpassad för såväl funktionshindrade, motionärer och elit. 
Tävlingar och mästerskap i större skala. 

För närvarande är vi utspridda då det ej 
finns en anläggning som är anpassad fullt 
ut för våra medlemmars behov. Vi har 
ridning på skansen men många 
medlemmar åker utanför kommun och 
rider. Exempelvis Trollhättan, Färgelanda 
och Munkedal. Trots det finns det 
medlemmar som inte kan rida då det ej 
finns möjlighet det.

Nej
Ridanläggning med daglig verksamhet. Ridhus, stall, tävlingsarena, omklädningsrum,  
förråd och matsedel 
Standard för både tävling,träning och mästerskap

Ja Ja

Rymliga omklädningsrum, alla med handikapptoaletter (vägghängda 
med armstöd)och rymliga duschar med handtag och duschstolar. 
Dörröppnare för alla dörrar, ramper, matsal med möjlighet att sitta 
och äta, vilrum, utrymmen för förråd eller andra aktivitetsrum där 
utbildning och skötsel av häst utrustningen 

Hör av er så hjälper vi med det

Våra medlemmars perspektiv. Tänka på 
samordningsvinsterna och att Uddevalla 
nationellt kommer att vara represent för 
nytänkande och samverkan.

 hör av er så kan vi ge förslag Ja

Allt beror ju på vad som får plats!
Nu flyttas fotbollsplaner, kanske kastplanen mm så frågan är vad man skall utgå ifrån?
Friidrott, fotboll, handboll mfl är kärnan.
Ett idrottsområdet som idag där så många idrotter & utövare som möjligt får plats och kan samordna sig med kansli, omklädningsrum, förråd, 
stora arrangemang/tävlingar osv

Nyttjas ytan maximalt och samordningen fungerar blir nyttan för Uddevalla och folkhälsan 
stor.

Västgötavägen 12 (gamla Kropps kansli). 
Har allt vi behöver. Ja Vår förening har det vi behöver. Nej Nej

Om det blir som svaret i fråga 1 så:
Bra kollektivtrafik anslutningar, gott om parkeringar, kanske möjlighet 
till övernattning vid läger osv, 

Bra belysning samt se svar fråga 12 Utred först vad som är möjligt att få plats 
med & fungerar på ytan! Nej

Rimnershallen Nej

Klättringsintresset ökar för varje år. Vi önskar att man bygger ut den delen av 
klättringen som kallas bouldring i Rimnershallen. Den är alldeles för 
underdimensionerad i förhållande till behovet. 
Bouldring är en del av klättringen som man kan utföra själv. Ett bra insteg eller prova 
på för de som inte har kunskap att klättra på repväggen men också för de som vill 
spontant kunna åka och klättra en stund utan klätterkompis. Detta är ökar och gör 
träningen mer lättillgänglig. 
Kvadratmeter är svårt att säga. Det får blir i diskussion ihop med kommunen och om 
det ska vara önskemål om möjlighet för tävlingsverksamhet. 

Ja Bättre kläd- och skoförvaring. 
Ni får gärna besöka Bro Boulder i Brodalen för 
att få en bra bild av en mycket bra boulderhall. 
Denna drivs av Bohusläns klätterklubb.

Ja

Simhall, inomhushallar och ishall. (Kolla av Nyköping). Detta skulle kunna innebär stora möjligheter att hyra ut delar anläggningen till föreningar 
från andra delar av landet och ge en fin PR för Uddevalla.
Om en ishall byggs kan energi från denna användas till övriga anläggningar vilket blir energibesparande.

En mer populär stad med fler besökare och ökad PR. Lokalt Nej Ja Ja Förutom ovan angivna skall naturligtvis alla anläggningar vara 
anpassade för funktionsnedsatta.

Funktionsanpassad, service- och 
bevakningspwrsonal. Naturligtvis måste 
allmänna kommunikationer fungera.

Nyköping och ev Lysekil. Ja

Jag tänker att de flesta idrotter som utövas i Uddevalla skulle kunna samlas runt Rimnersområdet och skapa ett stort idrottscentrum. I framtiden 
då också kanske kunna ha ett hotell med fokus på idrott och läger. 
Simning, fotboll, hockey, friidrott, handboll, skytte i olika former m.m området har oändliga möjligheter. 
Någon form av skademottagning i ett fullt utvecklat område hade också varit bra. 

Detta skulle kunna innebära en stor attraktionskraft i idrottssverige. Det skulle också 
innebära en stor möjlighet till samarbete mellan idrotter och på så sätt 
kompetensmotiverande miljö. 
Uddevallas kommuninvånare hade fått stor möjlighet att på ett proffsigt sätt kunna utföra 
idrott i olika former. 
Lägerverksamhet från hela norden om man marknadsför detta på rätt sätt. 

Walkesborgsbadet Nej Den nya simhallen kommer uppfylla dessa Ja Ja Omklädningsrum, café, parkeringar, kollektivtrafik, ett kombinerat 
träningskort för området? 

utökad kollektivtrafik till rimnersområdet 
och främst rimnershallen, rimnersvallen 
och blivande simhallen. 

försöka få överflödig värme från en ishall 
till att värma upp simhallen. Att inte missa 
på parkeringar både för besökare och 
arbetande i de olika anläggningarna. 

Falun är ett bra exempel. Ja

Vore fantastiskt med ett samlat idrottscentrum där olika idrotter och föreningar kan samsas och samverka. Ishall kombinerat med simhall där 
man kan utnyttja överskott från simhallen till ishallen. Våran downhill och enduro-verksamhet kan samverka med våra MTB leder som leder 
genom området. Fotboll, friidrott m.m 

Ett idrottscentrum skulle kunna placera oss på kartan som den idrottsstad som vi vill 
framhäva. Besök i form av utövare utifrån som även besöker vår natur, stad och 
köpcentrum. Att samla verksamheter underlättar även för familjer där barnen vanligtvis 
har olika platser att utöva sin idrott. Som förälder kanske man kan passa på och träna i 
samband med sina barns verksamheter. 

Bjursjön, Kasen samt Dagnys. Nej

Vi har expanderat som klubb enormt de två sista åren i och med att grupperna med 
mountainbike ungdomar har växt. Vi utövar vår verksamhet på Bjursjö samt 
Kasenområdet och på vintern i vår klubblokal vid Dagnys. Med dem stora grupperna 
av ungdomar skulle vi behöva flytta till en ny klubblokal där vi kan få plats med mer 
spinningcyklar och även få en samlingspunkt vid våra träningar på vår/sommar. 
Området passar oss bra med tanke på att även landsvägscyklisterna skulle kunna 
starta från detta område. Drömmen för oss är en föreningslokal som skulle kunna 
inhysa dusch, bastu, utbildning och träningsmöjligheter. En lokal eller område som gör 
att föräldrar till barn och ungdomar väntar kvar och samverkar under tiden deras barn 
utövar sin idrott. Vi har för avsikt att satsa på och få en utav deltävlingarna i 
Västgötacupen i MTB och Rimnersområdet skulle passa som ett start och 
målområde. Vi tror även att vårat omtyckta MTB-lopp Uddevalla MTB skulle kunna 
starta och avslutas här.
För att kunna arrangera dessa lopp behövs yta för ca 2000 deltagare samt p-platser 
för dessa.  Duschmöjligheter samt någonstans att tvätta cyklar samt att ta sig en bit 
mat är ofta önskemål vid dessa tävlingar.

Ja Ja

Dessa möjligheter bör finnas.
* Duschar
*Stor yta för parkering
*Övernattning
*Öppen yta för arrangemang (gräs, grus eller asfalt)
*Belysning för att kunna utöva verksamhet vintertid

Möjligheter med bussanslutning, 
belysning av området, inhägnad av 
lokaler där förvaring av värdefulla 
maskiner mm sker.

Att få med möjligheter för laddning av 
elfordon. Platsbesparing där flera 
verksamheter kan utnyttja samma lokaler 
eller ytor.

Falun, Lugnetområdet. Gislaved, Isaberg, 
Arena Älvhögsborg Trollhättan. Ja

Området hyser idag verksamheter som motorsport och skytte, verksamheter som inte är så lätta att flytta på, det är viktigt att dessa får vara 
kvar i området. Därutöver finns fotboll och friidrott som naturligtvis också bör vara kvar. Det finns säkert möjligheter att utöka med fler idrotter 
och simning och övriga vattensporter kan säkert vara ett bra alternativ. 

Det finns säkert fördelar med att samla många idrotter på samma plats så länge de inte 
stör varandra.

Vi arrangerar rallytävlingar framför allt i 
Dynamitbacken. Vi använder även 
skjutbanorna i området som serviceplats 
vid våra tävlingar.

Ja

Vi är mycket nöjda med hur området ser ut idag och önskar att vi även i 
fortsättningen skall kunna utnyttja Dynamitbacken och området för vår verksamhet. Vi 
tycker det är roligt att kunna bevara en mångårig tradition med motortävlingar i den 
anrika Dynamitbacken.

Nej Ja Parkeringsplatser. Bygg inte för nära järnvägen.

Kommunen borde fundera mer på att 
bebygga obruten mark istället för att hela 
tiden fundera på vad man skall flytta eller 
göra om för att utveckla området. Det 
finns ett stort skogsområde norr om 
Rimnersvallen/hallen.

Lidköping Nej

På befintliga skjutbanor samt i klubblokal 
på området. Ja

Vi har de ytor som behövs för vår verksamhet. Anläggningarna har hög standard och 
vi arrangerar årligen distriktsmästerskap i olika grenar. Vi har klubb- och 
inbjudningstävlingar. Arrangerar tävlingar för FBU och Polis SM (2012 o 2018). 
Jägare använder banorna flitigt för inskjutning på längre avstånd. Tillgängligheten till 
banorna är ett stort plus. Polisen i Fyrbo-Dal använder banorna/området för sin 
utbildning c:a 20 w/år, 4 dag/veckan. Det lossas c:a 70-80 000 skott årligen. 

Skjutbanor ställer stora krav på säkerhet 
ss riskområden, avspärrningar, kulfång 
mm. Banorna besiktigas vart 5:e år.

Det är inte "bara" att flytta en skjutbana. 
Som tidigare nämnts ställs stora krav på 
säkerhet, buller, miljö mm. Även 
tillgängligheten är viktig.

Ja

Ett område där man samlar idrotter som kan mötas över generationsgränserna. Lokaler som anpassas för olika funktionshinder inkl äldre med 
sviktande hälsa. Golfsimulator och puttningsområde för golfaktivitet som är inriktad på tillgänglighet för alla. I övrigt bedömer vi att idrotter som 
badminton och paddel som kräver mindre ytor kunde passa in.
Vintertid borde området kring Rimnersvallen utvecklas till ett skidområde med konstgjord snö. Helst länkas till spårsystem vid Bjursjön. 

Att Uddevalla blir känt och erkänt som en stad som satsar på idrott för alla.
Förutom vår golfbana på Bången bedriver 
vi inomhusaktiviteter i hall på 
Silverlodsgg. 2-4, Uddevalla

Nej

Golfsimulator/trackman samt puttningsområde kräver minst 150 kvadratmeter.
 Viktigt tillägg: Samtliga önskemål om hall riktat till äldre och personer med 
funktionsnedsättning förväntas rymmas inom Uddevalla parasports projekt "Hall för 
inriktning för personer med funktionsnedsättning".

Ja Ja Reception och bokningscentra. Parkering inkl handikapp parkering. 

Att skapa förutsättningar för att olika 
grupper kan engageras samtidigt, 
exempelvis att äldre kan få 
ansvar/arbetsuppgifter med 
funktionshindrade eller barn.

Ja

Förutom det som finns idag, hoppas vi på en parasportanläggning med parasporthall som rymmer många idrottsliga grenar, bl.a rullstols-basket, -
badminton,-innebandy, -vollyboll, vanlig bordtennis o för synskadade, bollsporter för synskadade, bågskytte inom o utomhus. Slingrande o 
kuperad bana på olika underlag för rullstol och race-runner. Redskapsgympa inom och utomhus m.m. 

Med en bra parasportanläggning har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar från 
FyrBoDals upptagningsområde. 
Dessutom kan Uddevalla bli ett samlat idrottscentrum även för grannkommuner.

Har ingen idrottslig verksamhet, Enstaka 
aktivitetstillfällen s.s. bowling, bangolf, 
boule o utflykter. 

Nej
Vi har nyligen gått med i Föreningen Uddevalla Open Parasport o hoppas få våra 
medlemmar mer aktiva, samt se fram emot att få kontakt med  yngre personer med 
förvärvad hjärnskada o ge dem möjlighet till gemenskap, träning o aktivitet.

Ja Ja Kommunala  bussförbindelser. Handikappanpassning och handikapp-
parkeringar. 

Bra samarbete med föreningar och 
kommun samt planera med lång 
framförhållning.

Kan inte besvara den frågan pga bristande 
kunskap. Ja

Många svenska kommuner med befintliga idrottsområden tittar på hur man kan locka en ny målgrupp att delta. Gaming och e-sport är en unik 
målgrupp som, hittills, varit svår att nå och aktivera - men med verksamheten som vi öppnade i höstas har vi nått brett. Om Esportshallen är en 
naturlig del av utbudet på Rimnersområdet så attraheras fler medborgare och synergieffekterna mellan olika sporter och idrotter skapar bra 
tillfällen att fler kan delta och känna sig inkluderad. Befintligt föreningsliv tittar på att bredda sina verksamheter för att jobba med esport 
tillsammans med Sisu. 

Att kommunen väljer att följa samhällsutvecklingen och vågar tänka nytt hade satt
Uddevalla på kartan. 80% av dagens unga har e-sport som sitt fritidsintresse och vill 
kommunen skapa en mötesplats för sport och idrott så bör utbudet av fritidsaktiviteter 
spegla intresset från medborgarna. Närheten till fysiska aktiviteter ligger i fokus för 
Esportshallens verksamhet och vice verse för hur befintligt föreningsliv kan locka nya 
medlemmar.

Hos Mattsson Gruppens fastigheter i 
centrala Uddevalla. Ja

Vi har befintliga stålkonstruktioner som kan monteras i rum med takhöjd på 9-10 
meter och en bredd på 6-7 meter. Befintligt så använder vi cirka 150-200kvm till 
verksamheten exkl. en idrottshall för fysiska aktiviteter. 

Ja Ja Handikapp ramper så utövare och besökare kan delta i evenemang 
eller vid utövande av sport. 

Belysning på kvällstid, säkerställa att det 
går en busslinje i närheten för att undvika 
promenader. 

Möjligheten för alla att delta oavsett 
socioekonomiska förutsättningar. Att 
lyssna på kommunens ungdomar och 
vilka intressen dom har - de är brukarna 
av anläggningen de kommande 50 åren. 

Göteborg och Stenungsund(som i förlängning 
tittar på Uddevalla och hur kommunen arbetar 
med esport).

Ja

Ett komplett förslag har från idrottsplatsarbetarna på Rimnersvallen lämnats till projektledare namn namn, ta gärna del av detta genom honom 
eller kontakta namn namn för att ta del av förslaget.
SYnpunkterna består främst i att man borde ta ett helhetsgrepp över området och värdera noga i förstudie eller liknande vilken verksamhet som 
passar bäst var och inte tidigt låsa sig vid något. Fördel att flytta på Rimnersvallen, dels frigör den många kvm, dels skulle den ligga strategiskt 
bra vid skjutbanorna och dels kan den fortsätta användas under byggtiden.

 Finns ett genomarbetat inlämnat förslag till namn namn som borde iakttas. 

Skötese av idrottsanläggningarna, 
Rimnersvallen, Rimnershallen, 
Agnebergshallen och Fridhemshallen. 
Även spår och leder samt badplatser.

Nej
ATt se över trafiksituationen med  gång 
och cykelvägar, bussförbindelser, biltrafik 
och parkering 

Ja

Som vi ser det ska alla idrotter vara samlade på Rimnersområdet utom de sporter som av praktiska skäl inte kan vara där, ex segling och 
motorsport. Vi vill se ett levande idrottscentrum och dra fördelar av att jobba över gränser, samträning och dra nytta av varandras kunskaper 
inom olika idrotter. Vi vill se rehab-center, sjukgymnastik, sportaffär, restauranger etc. Vi vill även se möjligheter till lägerverksamhet (ställplatser 
för husvagnar/husbilar vore en bonus). Vi vill även att det ska finnas kanslimöjligheter för Uddevallas föreningar.

Uddevalla får ett mer levande centrum speciellt om det blir mer hopbyggt mot centrala 
delar, antingen genom gångvägar/cykelbanor och/eller genom bra kollektiva 
kommunikationsmedel. Uddevalla får ett samlat idrottscentrum som gör det enklare att 
utöva flera sporter inom familjer utan att behöva skjutsa runt på olika ställen. Med samlat 
idrottscentrum kommer det vara lättare att få synergier i parkeringsmöjligheter, 
kollektivtrafik samt personals som sköter de olika anläggningarna. En ishall och en 
simhall på samma ställer ger energibesparingar. Uddevalla kommer få en bättre folkhälsa 
då ett attraktivt idrottscentrum gynnar ett större och längre aktivt idrottsutövande. Det 
blir en levande plats för aktiviteter, idrottsfritids och annat som får ungdomar att söka sig 
till området efter. Vid större arrangemang gynnas centrum av närheten till ett 
idrottscentrum då många söker sig dit för en bit mat boende m.m

Fridhemshallen Nej

Ishallen med både stor is och liten is fyller funktion för isträning på ett bra sätt. 
Däremot behövs:
- Ytterligare en stor isyta till eftersom det finns bara en stor is i Uddevalla och det är 
många barn (flera isberoende föreningar) som ska samsas om acceptabla tider
- Bättre kommunikationsmöjligheter.
- Fler omklädningsrum och bättre förvaringsmöjligheter
- Större ytor för skottramp, med fördel utomhus
- Större och modernare gym
- en attraktivare och mer central plats i Uddevalla för anläggningen. Idag slutar 
många eller byter förening på grund av dåliga istider och att barnen inte kan/vågar ta 
sig själva till ishallen. Även föräldrar upplever att ishallen ligger avsides, vilket är som 
ett hinder vid rekrytering av nya spelare
- Bor man i Ljungskile väljer man hellre hockey i Stenungssund. Bor man runt 
Herrestad/Torp/Lanesund är valet lika lätt att åka till Munkedal
- Närhet till gymnasieskola för ett attraktivt hockeygymnasium
Beräknad yta blir ca 7000-10000 m2 beroende på hur det går att samlokalisera 
andra ytor såsom gym, omklädningsrum m.m.

Ja Ja

Parkering, restauranter (caféer), bra kommunikationsmöjligheter. 
Gym, motionssim, allmänhetens åkning på is. Detaljerad sportaffärer. 
Begagnadmarknad av sportutrustning. Bra motion och 
promenadstråk. Konferensanläggningar, konsertarena/multiarena. 
Kanslier för föreningar. Förrådsutrymme för föreningar

Bra kommunikationer i form av busslinjer.  
Säkra GC vägar Upplysta och levande 
miljöer Laddstolpar Skyttelbuss

Kombination av sim- och ishall där man 
drar nytta av värmeväxlingen, på sikt två 
stora isytor, men under tiden behålla 
Fridhemshallen

Minskat resande vilket är bra ur 
miljöhänsyn

Samma personal kan sköta fler 
anläggningar

Åby Arenastad Stenungsund Arena Skövde 
Arena, saknar dock ishall(ar) Halmstad Arena Ja

ett område med hallar i anslutning till Rimnershallen och badhuset, + ytan där rimnersvallen ligger idig kan man anlägga ishall och eventuellt 
rackethall, hallar för kampsport och parasport. sedan flyttas arenan för fotboll och friidrott med tillhörande biytor som konstgräs, b-plan och ytor 
för kastgrenar till skjutbanorna på Samneröd. utrymme för parkeringar samt busslinjer i området där Dynamitbacken börjar.

Ett framtida idrottscentrum på Rimnersområdet med alla typer av idrotter och närheten 
för friluftsliv med Bjursjöområdet i direkt anslutning till anläggningarna på Samneröd skulle 
göra Uddevalla unik som idrotts-kommun.

Jag är idrottsplatstekniker på 
Rimnersvallen. Nej

vi behöver närhet mellan huvudarena och träningsytor för fotbollen.
För friidrottens del är det väldigt fördelaktigt med närhet till löpslingor och kastplan 
samt skogsområde för till exempel orienterings-klubbar.

Ja Ja Parkeringsytor samt ytor för kollektiv-trafik.
Eventuellt stugby för gästande lag och idrottsutövare.

med tanke på parkering och kollektiv-
trafik emellan hallområde och 
arenaområde kan området vara bilfritt!

Att kunna få anläggningar och personal till 
ett tätare samarbete.
Underlätta för familjer med barn som 
utövar olika idrotter, så att dom kan ta sej 
till en och samma plats. 

Har inte varit där själv men Växsjö lär ha ett 
väldigt bra idrottscentrum. Ja

Fridrott, fotboll, Handboll, gymnastiken, innebandy. Utomhusplaner för basket och beachvolley. Samt fria gräsytor för bla friidrotten Rehab, gym och behandling Ja Ingen rehab eller gym som konkurrerar med redan befintliiga verksamheter i UddevallaJa Ja Läktare och resturanger Halmstad, Växjö Ja

Finns väl ingen anledning att begränsa sig, alla idrotter och verksamheter borde ju kunna passa in där, finns ju ingen som helst anledning att 
diskriminera någon form av idrott, sport eller verksamhet.

Ett fullt utvecklat idrottsområde skulle placera Uddevalla på kartan vid stora 
internationella mästerskap och innebära inkomster i flera näringar men framförallt turism, 
hotell och restaurang.

Skulle ju även göra Uddevalla till en attraktivare kommun för att folk att flytta till.

Långemyrsvägen 10 samt Samneröds 
skjutbanor Nej

Skjutvallar på 25,50,100,300 och 600m. Vi skulle väll kunna ha behov av runt 300 
000 kvm för att kunna hålla anordna tävlingar som håller mästerskapsnivå. Där till 
behövs ju ett hus för sekretariat m.m. samt X antal bodar för material.

Ja Ja Osäkert på vad som menas med funktioner här. Hacksjöbanan i Tullinge Ja

Ett fullt utvecklat område skulle innebära ett lättare samarbete mellan föreningarna. Flera föreningar skulle kunna få bättre lokaler, 
träningsmöjligheter, läger, övernattning. Samarbete med andra föreningar i Sverige. Ett bra ute gym hade uppskattats av alla föreningar. 
Gymnastiken skulle kunna utvecklas med egen hall där vi lättare hade kunnat göra ett riktigt parkour område. Friidrotten kunde då få hela ytan 
nere i Rimnershallen vilket dom har uttryckt behövs. Lättare för dom att arrangera tävlingar m.m Lättare för oss att arbeta mer ostörd och inte 
så trångt som de är nu. En dröm vi har. Flytta Ishallen, badhus, tennis, brottning m.m vet att detta diskuterats tidigare om att samla idrotter på 
området. Då pratade man om en rulltrappa upp på berget och att lägga något där. Man skulle kunna bygga små stugor för uthyrning för läger och 
kurser. De skulle sätta Uddevalla på kartan som idrottsstad. Vi ligger nära hav och skog. Perfekt läge. 

De hade varit bra reklam för Uddevalla som stad. Fler möten mellan idrotter och 
människor. 

I Rimnershallen, i mitten nere och i B 
hallen några timmar Nej

Vi är just nu trångbodda och har svårt att utveckla verksamheten som vi vill. 
Parkouren har inget eget område idag vilket dom behöver. Vi har Precis nu också 
startat cheerleading vilket också kräver annan matta och utrymme. Vi kan vara 4 
olika grupper samtidigt på en och samma kväll vilket blir väldigt trångt. Vi har bokat 
fullt alla kvällar i veckan. Vi skulle behöva ett område som är dubbelt de vi har idag 
nere i Rimnershallen. Kanske 1500-1800 kvadrat. Möjlighet till liten läktare. Då hade 
vi haft möjlighet att utveckla alla delar i vår verksamhet. Arrangera större och fler 
tävlingar. Lägerverksamhet, starta nya grupper m.m

Ja

Man bör göra området säkert ur trafiksynpunkt, väl upplyst, tillräckligt 
med parkeringar (parkeringshus). Inga dyra avgifter. Café. Ordentligt 
med förråd och omklädningsrum. Fler klubbrum till föreningarna och 
som sagt utegym, bra banor för löpning i naturen för aktiva och för 
föräldrar medan de väntar. Finns ett bra utegym på ramneröd. Skulle 
funnits något liknande. Bra med toalett möjligheter.

Ett långsiktigt tänkt så området kan 
utvecklas på ett bra sätt. Inte bara tänka 
del för del utan hur de skulle kunna se ut 
med många idrotter samlade. 

Vänersborg har ett bra område. Nära och 
bra😀 Ja

Se punkt 3

Viktigt att både ha ett friskvårdsperspektiv och idrottsperspektiv. Ta ansvar för 
folkhälsan i kommunen genom att ge invånarna möjlighet att träna även med 
funktionsvariationer. Primärvården har ett omfattande uppdrag och att vi behöver kunna 
erbjuda rehabilitering till dem som behöver stöd av oss MEN för att vi ska kunna sköta 
vårt uppdrag är det lika viktigt att möjligheten att kunna träna anpassat på egen hand i 
friskvård med rehabbad/gym som är tillgängligt för funktionsnedsatta personer. Gynnar 
folkhälsan, ökar självständighet och minskar omsorgskostnader. 

I Uddevalla centrum och i Herrestad Ja Se punkt 3 Nej Nej Se punkt 3

Möjlighet att parkera nära verksamheter 
som är anpassade för personer svårighet 
att förflytta sig.  Tillgänglighet är betydligt 
större än breda dörrar och låga handfat. 
Tänk ur invånarnas perspektiv, inte bara 
ur en frisk idrottares utan även 
äldre/skadade/fysiskt nedsatta. 

Folkhälsa. Inkludering. Tänk långsiktigt. 
Idrott är viktigt. Men också möjligheten att 
rehabilitera sig på egen hand. 

Nej



Fotboll, friidrott, ny simhall - utomhus simbassänger (bassängerna på Gustavsberg är väl i lika dålig kondition som simhallen och behöver 
ersättas), inomhusidrott som ryms inom nuvarande Rimnershallen, ny ishall (värme/kyla simhallen), skjutbanor, rullskidbana, bowlinghall, motions-
(skid) och mountainbikespår skulle kunna kopplas samman med redan befintliga spår kring Bjursjöområdet, racketcenter för tennis, paddel och 
badminton m.fl., om fotbollsplanerna B o C plan får ge plats för ny simhall behövs utrymme för nya planer.
Gemensam reception, vaktmästeri, cafeteria etc. för alla anläggningar

Möjligheter att arrangera större evenemang såsom tex SM-tävlingar, sätter Uddevalla på 
kartan och blir en tillgång för det lokala näringslivet. Challenger Uddevalla skulle kunna 
bredda sitt arbete till fler sporter, samtidigt som Kommunen då blir involverad. 
Kommunen/politikerna måste ta ett större ansvar.

På Bulid vid tillgång av snö och 
skidåkning. Annars gäller rullskidor på 
gångvägar i Uddevalla med omnejd. 
Skridskoträningar för barn i Ishallen. 
Friidrott i mindre omfattning på 
Rimnervallen.

Nej Vår vision är att få till en asfalterad rullskidbana, gärna 2-3 km, bredd minst 6 m. I 
steg 2 drömmer vi om ett konstsnöspåren (kanske på rullskidbanan). Ja Ja Generösa parkeringsmöjligheter (avgiftsfria). Lunchrestaurang.

Bussförbindelser och cykelbanor till 
området. Förbättrad tillgänglighet till 
området via Västgötavägen. Möjlighet att 
transportera sig enkelt från 
gymnasieskolorna.

Kommunen/politikerna måste ta ett 
mycket större helhetsansvar och hjälpa 
klubbarna med utveckling. Det finns 
mycket mer än fotboll i Uddevalla. Man 
borde tänka mer på folkhälsoperspektivet 
och inte hålla elitverksamheter under 
armarna.
Att samla möjligheter på ett geografiskt 
område innebär troligen mycket mindre 
resor för kommunens innevånare

Lugnet i Falun. Trollhättan där samverkan 
mellan kommunen och TSOK inneburit ett fint 
konstsnöspår och många aktiva.

Ja

Tänker att ett fult utvecklat idrottsområde innefattar både organiserad idrottsverksamhet samt spontanidrott. Skateboardåkning som vi i vår 
förening vill främja är mestadels en spontanidrott men kan även göras som integrationsprojekt, familjeprojekt och traditionell idrottsverksamhet. 
Basidrotterna behöver sällan nämnas men några utstickare till området är; Cykel verksamhet, parkour, uteträning/gym.

Ett område både för spontanidrott och ordnad idrottsverksamhet skulle innebära en plats 
där alla kan få vara välkomna på något sätt och vi skulle definitivt dra besökare till vår 
kommun.

Vi använder Oljebergets aktivitetspark, 
junkpark indoor Trollhättan, Trollhättan 
betongpark samt andra platser i gatumiljö 
där skateboardåkning fungerar 

Nej

Vi jobbar i en projektgrupp för en inomhusanläggning i Uddevalla och då är vår target
yta ca 1000m2. Minst 4 meter i takhöjd men gärna högre. Betonggolv med 
specialbyggda hinder av betong, trä och metall. Vi har ritningar på liknande lokal samt 
kostnadskalkyl för material med mera. 

Vi vill även poängtera att bänkar, trappor, räcken, konstverk med mera utanför 
lokalerna bör vara skateboardåkningsbara. Detta för att stimulera spontanidrotten 
skateboardåkning samt att det inte kostar så mycket extra då dessa ändå ska 
byggas

Ja Ja
restaurang/cafe samt område där föräldrar och liknande kan umgås 
när barnen är på aktiviteter. Ytor där aktiva kan göra läxor med mera 
innan och efter aktiviteter. 

Bra belysning i områdena utanför 
anläggningen. Aktivitetsytor utanför 
inomhusanläggningen vilket gör att det är 
rörelse även utanför.

Vi vill poängtera ytorna utanför hallarna 
där spontanidrotten kan frodas och detta 
görs utan uppvärmning mm. 

Malmö är långt framme. De har till och med en 
anställd skejtare på gatukontoret för att få in 
skejtboardåkarnas input vid event och 
stadsplanering. Trollhättan och Varberg är 
också långt framme.

Ja

Fotboll, friidrott, handboll, simning, ishockey, innebandy, parkour...alla förekommande sporter. Multisportcentrum Att samla idrotten kan skapa stora logistiska fördelar. Närheten till varandra skapar 
möjligheter till ökad samverkan mellan föreningarna och kommunen.

Thordéngården, Rimnersvallen, 
Bodele/Gustavsberg samt olika 
idrottshallar i skolor.

Nej Vi önskar och har behov av en inomhushall för fotboll. Fortsatt möjlighet att få ta del 
av Bodele/Gustavsberg är mycket viktigt för vår verksamhet. Ja Ja Anläggningspersonal både på dag och 

kvällstid. Ja

- Rimnersvallen kan bli en egen arena för endast Friidrott
- Bygga en egen hall för gymnastiken/ Parkour.
- Kan bli plats för en paddelhall(som har blivit mycket populärt nu).
- Egen Fotbolls arena som håller standard upp till Allsvenskan. Förslag på Post Nord området, Området är tillräckligt stort för fler fotbollsplaner 
och parkeringar, (eller någon annat lämpligt område). 

Man kan arrangera gemensamma tävlingar under tex. en vecka, med simning, 
gymnastik/Parkour och friidrott.
Stor PR för staden, genom att så många sporter kan arrangeras på en och samma plats. 
Kan representera sin sport på samma gång. TV är nog intresserad av ett sådant 
samarrangemang.

Rimnersvallen/hallen Nej

Om gymnastiken/Parkour får en egen hall med lite läktarplats, behöver det inte 
krocka med friidrotten. Skulle bli bättre plats att kunna lägga höjdhoppsmattor innanför 
löparbanorna. Som det är nu krockar höjden med löparbanorna, då man måste ha 
ansatsen rakt över banorna. Lättare vid inomhustävlingar.(gäller hallen).
Uppvärmningsytor, en liten kastplan gäller speciellt vid utomhustävlingar. Åtta banor 
framför allt på upploppet.

Ja

-Parkering, 
-Servering. 
-Lätt att ta sig fram för rörelsehindrade/handikappade. 
-Förråd 
-Fler möteslokaler (finns två nu)
-ev. gemensam lokal där föräldrar kan sitta och vänta.
- Kanske någon/några lokal att göra läxor i, medan man väntar på att 
få börja träna.
-Informationstavla,(större) tex. vad som händer/sker på området.

Långa parkeringen nedanför hallen 
föreslår jag att den ligger där vägen går 
nu och vägen går där parkeringen är nu. 
En säkerhet då ingen behöver springa 
över vägen.   u.

Att noga tänka igenom vad som är bäst 
för framtiden med området. Vad 
vill/behöver föreningarna för sitt framtida 
arbete.

Växjö är ett Idrottsområde som kan ge goda 
kunskaper och inspirera kommunen i sin 
fortsatta planering.

Ja

Ett område med där många idrotter kan verka både för inomhus och utomhus idrotter och frilufsliv. Stor möjlighet för ungdomar att hitta nya 
idrotter då många verkar på samma område Även hotell/vandrarhem skulle finnas för att kunna ta emot besökare och tävlande. 

För de flesta andra idrotter finns det anpassade anläggningar idag så man borde fokusera på de idrotter som har speciella krav på anläggning 
när man gör nytt.  För oss inom racketsporterna kan man med fördel skapa ett raket center med möjlighet till Paddel , Badminton, Tennis och 
Squash. Finns flera lyckade exempel på andra orter i Sverige.

Folk kommer att resa långväga för att besöka området vilket gör att stora parkeringar 
måste finnas tillsammans med väl fungerande tåg och busskommunikationer. Man kan 
arrangera större tävlingar inom flera idrotter 
En ökad besöksnäring, innebär att invånarna får ta del av fler idrotter. skapar en 
stimulans och folkhälsa.

Sommarhemsskolan idrottshall. Nej

Den andra stora problemet för oss är att badminton har lite speciella krav på själva 
anläggningen. tex behöver vi ha bra ljus som löper i banans längdriktning och inte 
tvärs badmintonbanan (detta är det vanligaste tyvärr i skolidrottshallar) som gör att 
man blir bländad eftersom vi spelar höga snabba bollar. Ventilationen måste också 
anpassas för att inte påverka bollflykten. Därutöver vill vi inte ha ljusa väggar i hallen 
då även där försvinner den vita badmintonbollen.  Idag byggs alla idrottsanläggningar 
ljusa väggar, fönster mm vilket vi förstår men det är helt värdelöst för vår idrott. En ny 
anläggning kräver inte så mycket utan en hall på. minst Ca 1 500 kvm för 6 banor 
men bör nog anlägga ytterligare 2-3st så att det finns möjlighet för allmänheten kan 
boka strötider.  använda befintliga  omklädningsrum. För att arrangera tävlingar på 
SM nivå krävs följande: Takhöjd min 8m
Fritt utrymme mellan banorna 1,25m bla för att få plats med domarstol. Övrigt: 
ljussättning längsmed banorna.  , anpassat golv , Mörka väggartak bakom banorna.

Ja Ja Kommunikation, restauranger, sportshop , sjukgymnastik, gym, rehab 
, gärna samlingsytor för de aktiva ungdomar att umgås.

Bra kommunikationer, buss, bil cykel och 
gång. 

Samnyttja värme, kyla om det är möjligt. 
Inte bygga för litet när man ändå bygger. 
smart belysning 

Karlstad är ett bra exempel men även Örebro, 
eller Racketcenter Skogås Ja

Vi har sedan ett par år tillbaka påbörjat projektet med att bygga ut tennishallen så att vi kan få både padel och tennis under samma tak. Tyvärr 
går processen mycket långsamt. Det vore därför önskvärt om vi kunde bedriva vår verksamhet på Rimnersområdet. Padelverksamheten växer 
så det knakar och intresset är stort. Även tennisen har ökat i omfattning sedan vi började med padel.

Ännu bättre vore om det kunde finnas en hall för racketsporter (även badminton, squash, pingis). I dagsläget finns det i praktiken inte möjlighet 
att boka tider för badminton (tror badmintonklubben bara har 2 timmar på måndagar där man får komma och spela. Någon squash finns inte alls. 
Pingis finns bara träning i grupper vad jag vet.

För Uddevalla skulle det säkerligen innebära att vi får fler invånare att motionera vilket 
har både sociala och hälsomässiga fördelar. Tror även att en rackethall skulle locka 
invånare från grannstäder att komma och spela.

Helt klart skulle det höja statusen för Uddevalla.

Tennisen bedrivs på Fjällvägen 87, samt 
på Kålgårdsberget sommartid (grusbanor 
utomhus). Padel bedrivs på Kuröd i hyrd 
lokal.

Nej

Vi behöver minst 2-3 inomhusbanor och 2-3 utomhusbanor för tennis.
Padel minst 4-6 banor.

Yta: ca 2 000 kvm skulle jag tro.

Standard: rätt mått på banor, omklädningsrum, toaletter, lite ytor för 
gym/uppvärmning, kök, shop. 

Ja Ja Omklädningsrum, toaletter, kiosk/shop, gym. Bra belysning. Trygga gångbanor. Bra 
förbindelse med buss. 

Se till att det finns grönområden/park för 
människor att umgås och trivas även 
utanför hallen, bredvid utebanorna.

Lite utanför mitt kunskapsområde. Kontakta 
gärna vår sportchef, Ja

Ett stort aktivitetsområde för idrott innefattar de flesta sporterna men det måste vara en väl fungerande lösning där aktiviteterna inte stör eller 
inkräktar på varandra. Ex. fotboll, friidrott, handboll, tennis, Padel, innebandy och simning, de stora idrotterna i Uddevalla kommun (har säkert 
missat någon)

Svår fråga då det beror helt och hållet på hur aktiviteterna utformas och hur kommunen 
marknadsför sig och är villiga att satsa för att vinna. Skarsjövallen, Ljungskile Ja

Vi använder idag 2 x 11-manna, 2 x 7-manna och 1 x konstgräsplan. 1 x  
konstgräsplan till hade varit fantastiskt bra och även några fler omklädningsrum. 
Skarsjövallen är godkänd för Superettan (några justeringar behövs) 

Nej Nej Bra informationsskyltar/digitala, arenavärdar, Bra belysning, trygghetsvärdar på dag & 
kvällstid. 

Svar på fråga 8 och 11: Det kan vara att 
vi måste välja Rimnersområdet men då 
tror jag snarare att vi kommer att tappa 
ett stort antal ungdomar som spelar 
fotboll idag om vi ska köra ca 350 
barn/ungdomar ca 4mil ToR flera gånger i 
veckan.

Nej

Anläggningar mm
Bohusleden passerar strax öster om Rimnersområdet. Det ger möjligheter att starta eller avsluta vandring norrut och söderut längs leden, 
centralt i Uddevalla. Men också att nå Skalbanktriangeln, Ramseröd, Äsperöd, Regentsparken, Bäveån och Strandpromenaden etc.

Rimnersområdet ger även en alternativ möjlighet att nå ut till Bjursjön och Herrestadsfjället, t ex med cykel på ett förgrenat nät av mindre vägar. 
MTB-aktiviteter och annat kan utvecklas i norr, liksom även naturparkour mm.

Aktiviteter
Ytor för föreningmässor, aktivitetsdagar, arrangemang som kompletterar idrott och tävlingar bör finnas - det underlättar mötet mellan 
idrottsföreningarna och andra föreningar med aktiv verksamhet.

Infrastruktur
För långväga vandrare är service viktigt. Möjligheter att fylla vatten, använda toaletter, dusch etc ger för många en viktig möjlighet att fräscha till 
sig och fortsätta vandringen. Denna service förutsätter tillgång utanför idrottsanläggningens öppettider.

Även möjlighet att proviantera kan underlättas genom information.

Information
Skyltning av de möjligheter till friluftsliv som finns,är naturligtvis viktig. Även föreningsinformation kring friluftslivet - där vi kan bidra med kunskap 
i allmänhet.

Information om kollektivtrafik mm i anslutning till Bohusledens etapper, men även när det gäller andra platser av värde för friluftslivet

Tillgång till ett komplett utbud av uteaktivitet utifrån områdets placering och omgivande 
natur skapar en helhet. Friluftslivets behov är små i jämförelse med den organiserade 
idrottens, och mycket som ändå skapas kan med fördel samordnas utan svårighet. Detta 
skulle betyda att Uddevalla - utöver de naturliga samlingsplatser och angöringspunkter 
får en nära knutpunkt mellan stadsbebyggelsen och "vildmarken" - men också en 
knutpunkt in mot det stadsnära friluftslivet.

Vandring, skidåkning och skridskoåkning i 
första hand På Herrestadsfjället/Bulid - 
men även övriga platser inom och utom 
Uddevalla. Paddling på Byfjorden, 
Herrestadafjället och längs kusten. 
Barnverksamhet på olika platser i 
kommunen.

Ja

Utöver våra egna stugor, leder, och naturen har vi en centralt belägen föreningslokal. 

Ett allmänt känt behov bland många föreningar är enkla möteslokaler med basservice 
för kaffe etc med plats för 40-60 deltagare - för t ex årsmöten och föreningsmöten, 
föredrag mm .

Vi bedriver inte " tävling, mästerskap och träning"

Ja Ja Se  fråga 2 Ja

Ett fullt utvecklat område är om vi har många olika sporter. Det hade varit en stor vinst att få dit parasport då det hade kunna komplettera 
befintlig verksamhet.
Ett brett idrottscentrum låter intressant

Om parasport hade fått en bra anläggning för flera grenar hade det varit en bra magnet 
för Uddevalla, samt flera idrotter skapar bredd.

Samneröd, angränsande mot 
Rimnerområdet. Ja

g
 En 300 m bana med 29 skjutplatser varav 20st i hallbyggnad med elektronik, 9 
öppna platser. SM standard. (har arrangerat ett flertal SM ).
En 100 m bana med 26 skjutplatser med tak över. SM standard. (har arrangerat SM).
En 50 m bana med 20 skjutplatser i hallbyggnad 15st med elektronik, 5st linbanor. 
Junior SM standard.
Vi har arrangerat flera olika SM, ett Junior Nordiska Mästerskap, Svenska 
skolmästerskap. mm.  
Banorna används idag även på andra avstånd än ovan givna, för tex fälltskytte. 
Distrikt standard För Korthåll . 
Klubbhus med Inomhushall med 10 m banor för totalt 24 skjutplatser 20 med 
elektronik / 10st fallmål / 10 linbanor, utrustnings förvarings rum, kök, samlings yta, 
fritids rum för pingis, biljard, ishockeyspel m.m.  
Behovet idag för att kunna hålla tävlingar till Distriktsnivå är minimum 10-15 banor på 
alla utan 10 m banorna.  Där är behovet för både träning och tävling min 20 st.
Önskemål är en inomhusbana för 50 m skytte, men vi ser problem med driften av de 
ekonomiska.
100 m och 10 m banan är det viktigaste banorna för att få in nya skyttar i vår 
verksamhet.
300 m banan är den som drar mest folk från andra delar av Distriktet, som pendlar hit 
för att träna och tävla.   Som vi skrev tidigare hade det gynnat alla med en parasport 
hall i området.

Ja Bussförbindelser, parkering, handikapassanpassat område, 
separerade bil, cykel/gångvägar. 

Samneröd bedrivs verksamheten med 
stort säkerhetstänk och är omsluten av 
bergen i  skjutriktningen.

Befintliga idrotter i områdena skall 
involveras i fortsatt utvecklingsarbete.
Gevärsskyttet har centraliseras till en 
plats inom kommunen och utvecklas till 
ett hållbarhetsperspektiv på Samneröd.
En långsiktig planering.

Eskilstuna har en fantastisk fin anläggning 
som har många bra lösningar. Ja

Vi är givetvis intresserade av klisterhallar, fullstorlek, Handboll, parahandboll, handbollslekis Handbollen och idrotten skulle kunna bli mer tillgänglig 

Största delen av verksamheten bedrivs 
på Stenab Arena men vi använder också 
Agneberg, RImnershallen och 
Sommarhemmet för tillfället. 

Nej I takt med att föreningen växer kommer behovet att tränignstider och klisterhallar att 
öka. Givetvis finns behov av förråd, kansli mm. Ja Nej Läktare, kiosk, parkeringar, omklädning, förråd Upplysta parkeringar och gångvägar, 

cykelvägar mm. - vet ej Ja

Uddevalla Konståkningsförening bedriver idag verksamheten i Fridhemshallen i Uddevalla. Vi är en aktiv förening med ca 150 aktiva åkare och 
några åkare deltar även i Elitserien. Ishallen är bra, men vi saknar gemenskaplokaler cafe osv. Konståkningsföreningen och 
Ishockeyföreningen delar iden samma ishall, och eftersom vi bägge är växande föreningar är det ofta svårt att få tillräckligt med tider för träning.
I tillägg till den simhall som planeras önskar vi alltså att en ny ishall tas i betraktning. Stenungsund har en mycket lyckad anläggning där simhall 
och ishall ligger i närliggande lokaler och delar flertalet gemensamma ytor. Dessutom är spillvärmern från isanläggningen med till att värma upp 
simhallen. 
Vårt andra förslag är att man på Rimnersområdet planerar för övernattningsmöjligheter. Vi har under säsongen flertalet tävlingar och läger där 
ungdomar från stora delar av landet reser till Uddevalla. VI har idag inga möjligheter för logi för dessa ungdomar. Jag antar att samma behov 
även finns i de andra föreningar i Uddevalla.

En ishall skulle innebära ett stort uppsving för Uddevalla. Fridhemshallen i Uddevalla Nej Detta får vi komma tillbaks till om några av våra förslag blir aktuella. Ja Ja Övernattningsmöjligheter, Matsal, Storkök, Cafe Stenungsunds Smihall och Ishall. Ja

En konstgräsplan ,b plan. Hockeyrink .Friidrott det skulle vara bra och samla all idrott på samma ställe det skulle underlätta transporter av 
utövare. Det skulle vara positivt för idrotten i Uddevalla. 

Rimmersvallens konstgräs  och 
omklädningsrum samt på egen plan 
(Lanevallen)

Ja För IFK Lanes del behöver vi kunna träna och spela några träningsmatcher och Dm 
matcher även seriematcher beroende på hur våren blir. Nej Nej Bra parkeringar ,åskådarplatser Nej

Ishockey, Konståkning, Parkour, Klättring, Längd/rullskidor, Handboll, Innebandy, Futsal, Friidrott, Styrketräning, cykling/Mountainbike.     Att alla idrotter är samlades på ETT område- ett Sportcentrum. Rimnershallen, Östrabo -idrottshall, 
Agnebergshallen Nej

Simhall, Ishall, Hinderbana, Utegym, Äventyrsbana(inomhus), Aktivitetsplats utomhus 
(Volleyboll, fotboll, basket, inlinesyta), rullskidor/rullstolsbana, Separat gymnastikhall) 
Alla hallar är för träning, tävling inte lika viktigt. 

Ja Ja

Alla hallar bör vara tillgängliga, men skola o föreningar har förtur i 
simhall, ishall, hinderbana, på utegym, i äventyrsbana(inomhus), på 
Aktivitetsplats utomhus (Volleyboll, fotboll, basket, inlinesyta), 
rullskidor/rullstolsbana, och i den separata gymnastikhallen)

Belysning, öppna ytor, vaktmästeri 
placerat synligt. - Äventyrbana i Luleå, Hälsans hus. Ja

Vi ser ett aktivitetscentrum/multiarena snarare än ett renodlat idrottscentrum. Ska komplettera hela utbudet i kommunen. Tillgänglighet till flera 
olika aktiviteter även inom det kulturella området. Med möjlighet till dans, scen, replokaler osv. Anpassningsbara ytor som användaren kan 
skapa själv genom att t ex ställa ut mobila saker. Ha utrustning tillgänglig för att väcka intresse. 

Parasporten ska inkluderas i ordinarie verksamhet och lokaler. ALLT ska vara tillgängligt utifrån funktionshindrades förutsättningar. Liftar, 
omklädningsrum, breda korridorer, duschar, omklädningsrum osv. 

Skapa en struktur som hindrar att föräldrar lämnar av sitt barn och sedan åker vidare.  Ett område där man kan göra saker tillsammans. 
Underlätta för att ha flera barn igång samtidigt i olika aktiviteter.  Medans barnen tränar kan man träna själv. Alt jobba, fika osv (se nedan 
tillgängliga funktioner)

Skapa området runt om för spontanidrott och friluftsliv som kanske inte alltid drivs under föreningsstyrda former (skate, parkour, löpning, 
promenad några exempel).  
-Utegym. Man vill ofta ha det lokalt, kanske inte så centralt. Tar man bussen till Uddevalla för det?
-Lektplatser på säker plats. 
- Håll igång parken – En bana för vuxen en för barn, skapa möjlighet att göra aktiviteter ihop. Vuxen och barn. Barnvagn och cykel osv. 

Se på vilka aktiviteter som tjejer (som underrepresenterad grupp inom idrotten) vill hålla på med. 

Gällande bredd och elit - Håll en tydlig linje. Om något elitanpassas krävs stora utrymmen och då ska de inte stå tomma. Stora anpassningsbara 
områden, avdelningsväggar, mobila läktare osv. För att underlätta övernattning, hotell, restaurang osv krävs snarare detaljplanering med 

  Ja  

Parasporten ska inkluderas i ordinarie verksamhet och lokaler och 
inte ha en "egen" arena. ALLT ska vara tillgängligt utifrån 
funktionshindrades förutsättningar. Liftar, omklädningsrum, breda 
korridorer, duschar, omklädningsrum osv. 

Det ska finnas "sitta och vänta ytor", både samlingsplatser och mer 
ostörda platser för läxläsning osv. 

Mycket omklädningsrum. Ont om omklädningsrum i andra ytor på 
området. 

Fritidsledare med kompetensnivå för att 
möta alla oavsett funktionshinder osv. 
Ökar möjlighet till jämställda aktiviteter. 
Ökar vuxennärvaro - trygghet i 
samlingslokaler.  Guider friluftsliv – 
förmedlande av allemansrätt som 
kontaktyta mot skogen. Möjlighet till 
kollektivtrafik.  Icke bilburen 
kommunikation. Cykel och gångvägar från 
bostadsområden in till området. 

  Ja

Så många som möjligt plus att man ser framåt i tiden vad som kan vara på gång i nya idrotter. Plus ev. hotell/övernattningsmöjligheter.

Bra ekonomiskt driftmässigt.
Idrottscentrum Trestad, Bohuslän.
Kunna erbjuda större turneringar, sammandrag och liknande Kamratgården Nej Vi behöver ungefär 25% ytterligare för nuvarande verksamhet lus ytterligare tider för 

att göra utveckling på exempelvis flicksidan. Ja Ja En förstående och kunnig kommun, tjänstemän och politiker Busslinjer, parkeringar, tillfarter Växjö Nej



Rimnersområdet, i stort, borde vävas ihop med Bjursjöområdet. Så som påbörjats för cykling och andra leder. 
Ett utvecklat Rimnersområde ska vara, likt syftet från projektdirektivet: "vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling, ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder 
liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen, vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för 
alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande".

Det innebär lokaler för träning, matcher, cuper, administration och förråd. En jämställd samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna. Breddidrott 
och elit. 
Om vi skulle tvingas till att prioritera, för att möjliggöra att uppnå direktivets syfte. Då hade vi valt att först och främst samla de idrotter som idag 
har kvantitativt många utövare, tillsammans med de som ni har en prognos på att bli kvantitativt många. Ett levande idrottscentrum kräver 
många utövare! Bland dessa sporter och föreningar ser vi att fotbollen och IK Rössö finns.

Lite mer i detalj:
Något som är viktigt för ett nyare och bättre Rimnersområde är att det finns klubbstugor. Vi som har hela/nästan hela verksamheten där måste 
ha möjlighet att få samlingspunkter för vår verksamhet samtidigt som det kan finnas fördelar med att kunna dela vissa saker med andra (tex 
kiosk eller kansliutrymmen/utrustning) Det måste vara upprustat för att ta emot tillräckligt många lag vad det gäller omklädningsrum för spelare 
och domare (i ett jämställt perspektiv skall det finnas minst 2 domarrum då vi har både kvinnliga och manliga domare). Vettiga parkeringsplatser 
och avstånd till kollektivtrafik som går under tider som det tränas på dvs träningstiden som de hyr ut och så lite släpande tid så att man inte 
behöver rusa direkt från planen till bussen utan hinner duscha. Sittplatser och mindre läktare, gärna med vind och regnskydd, även vid de 
yngres planer. 

Vi har för vår del ännu inte förmånen med tusentals personer på läktaren. Vid varje match. För A-laget, eller andra.  Men vi har många som 
närvarar Vi blir fler Både på läktaren och på planerna Viktigt med förutsättningar och läktare även för ungdomslaget Inte bara på

Det skulle kunna visa på ett enat Uddevalla, utöver att det skulle kunna vara en tillväxt 
för näringslivet och ett incitament för drivna individer att flytta till Uddevalla. Så väl 
kopplat till UEIG, som till andra idrotter

Rimnersområdet, samt Bodele. Lite mer 
oklart nu i samband med badhusbygget... Nej

I mångt och mycket uppfylls våra behov. Men vi har avsaknad av ytor i vissa delar av 
året. Samt att de ytor och anläggningar kan förbättras ur såväl tillgänglighets- som 
jämställdhetsperspektiv. Idag hyr vi kansli/samlingslokal/förråd, i anslutning till 
Rimnersområdet - på korttidskontrakt, då framtiden för vår roll på området är oviss.

Ja Kollektivtrafik, förråd, administrationsytor. Omklädningsrum för såväl 
spelare som domare (manliga och kvinnliga).

Trafiksituationen behöver förbättras, 
kollektivtrafikens anslutningar, belysning 
och planeringen av kommande 
anläggningar. 

Ytor kommer behövas och kan 
återanvändas. Dock skiftar 
befolkningens/idrottens intresse. Ena året 
växer behovet av Boulebanor, andra år 
är padelhallar attraktiva. Vi har behov av 
"gräs"ytor. Vi vill få många ungdomar att 
samlas runt fotbollen som gemenskap. 
men naturligtvis ska ytor, planer kunna 
återanvändas till  matcharrangemang och 
andra idrotter. Junicup, Rugby, Friidrott. 
Ett samlat flexibelt idrottscenter 
efterfrågas

Ett enkelt, långsiktigt idrottscenter är 
Vänersborg. Bredd och spets samlat. Finns 
förbättringar, men flerårig planering har samlat 
idrotten under decennier.

Ja

Samla så många olika idrotter som möjligt på detta område, då närheten till gymnasium mm gör att vi kan utveckla detta till ännu mer i UEIG. 
Simhall borde kombineras med en ishall samt att man får med bra kommunikation med busstrafiken. 

Att vi skulle kunna kalla oss för idrottsstad som innebär att många förbund och 
idrottsklubbar kommer att lägga sina läger mm i Uddevalla som också ger tillskott till 
näringslivet (hotell, restaurang mm)

Glimmingen Motorstadion Ja Vi har i dagsläget våran egen anläggning då vi håller på med en sport som kräver 
detta.. Nej Nej

Att man ser till att det blir bra förbindelser 
med bussar så man ejj behöver gå för 
långa sträckor

Att man inte sprider ut sig över hela 
Uddevalla utan försöker att göra 
Rimnersvallenområdet som en knutpunkt 
när det gäller idrott i stort.

Växjö har samlat all sin idrott runt Widaarena 
med hotell och olika hallar och arenor Ja

Rosseröds IK ser positivt på en utveckling av Rimnersområdet till gagn för allmänhet och föreningsliv.
Eftersom vi har en egen anläggning för vår verksamhet, har vi ett begränsat egenintresse i frågan. Vi har därför som förening inga generella 
idéer/förslag.
Dock vill vi, för egen del, poängtera att utvecklingen av Rimnersområdet inte får försämra den totala tillgången till plastgräs i kommunen under 

 vinterhalvåret, då vi utnyttjar detta på vår försäsongsträning för både ungdomar och seniorer. 

Se ovan Egen anläggning: Hedevallen, Rosseröd Ja
Dock vill vi, för egen del, poängtera att utvecklingen av Rimnersområdet inte får 
försämra den totala tillgången till plastgräs i kommunen under vinterhalvåret, då vi 
utnyttjar detta på vår försäsongsträning för både ungdomar och seniorer. 

Nej Nej Omklädningsmöjligheter Väl upplyst Falun, Västerås Nej

Fotboll friidrott ej simhall Bra med ett centrum för många aktiviteter Skeppsviken Ja Inga Nej Nej Omklädning toalett Nej

Fotboll,atletisk,vattensporter,även mindre sporter Kort sikt välmående ungdomar på långsikt Pr för Uddevalla Fridhemsområde Nej Mer utvecklad infrastruktur, bättre underhåll från kommunen. Konstgräs för 
Svanevallen Ja Nej Konstbelysning Mer jämställda villkor från kommunens 

sida mellan idrottsklubbar Se punkten ovanför Vet ej Ja

jag tror att man måste börja med att utröna intresset hos idrottsföreningarna att vara med. Antalet sporter ökar och det finns praktiska och 
ekonomiska begränsningar, vilket flera kommuner fått erfara när det gäller att skapa ett idrottskluster. Vad jag anser nödvändigt är att det finns 
vandrarhem och/eller hotell. Varför inte också ha kulturella satsningar ex museum över Uddevalla historia inkl. idrottsmuseum (som ex 
Helsingborg) kombinerat med  bibliotek och föreläsningslokal, skapa möjligheter för konstnärer och skulptörer att ställa ut sina alster, att i någon 
idrottshall kunna ha konserter. Kanske lokaler för bridge och schack för att få en "breddad" grupp av utövare. Parasportare måste få likvärdiga 
möjligheter att utöva idrott på sina villkor.

Ge Uddevalla ett idrottsligt och kulturellt centrum för alla uddevallabor oavsett bakgrund 
och befästa Uddevalla som en naturlig centralort för mellersta Bohuslän. Utöver sina 
vackra omgivningar och närheten till havet också bli en lockelse att besöka under andra 
tider på året än sommaren och då även vara ett alternativ till Trollhättan/Vänersborg.

I17-området, Västgötavägen 30 Nej

1. Lokal för träning och seriesammandrag. Minsta spelplan per bord för seriespel 
under elitnivå är 10 x 5 meter höjd 3 m. Seriesammandrag spelas på 8 bord + 
utrymme för sekretariat mm, vilket ger plats för 10 bord för träning dag och kvällstid.
2. Tillgång till ytterligare lokal 3-6 gånger per år för tävlingar såsom BD-touren och 
DM, vilket kräver 20-24 bord.

Ja Ja Se p 2 angående logi och servering. Önskvärt vore om det på 
kommersiell basis finns lokaler för ex sjukgymnast, läkare och dietist.

Se p 2. Vidare för att begränsa behovet 
av stora fula parkeringsytor bör det 
finnas pendelbussar och bra och säkra  
cykelbanor som knyter ihop stadsdelarna.

Att skapa sportanläggningar som är så 
flexibla att de kan lätt anpassas till de 
förändringar, som sker när det gäller 
människor val av fysiska aktiviteter. Vem 
kunde ana för några år sedan att Paddel 
skulle bli en folksport? Tendensen tycks 
vara ett den vanlige motionären utövar 
och prövar flera sporter, men kanske på 
en mindre professionell nivå.

Uppsala Ja

- - Budoalliansen Ja

Lokal önskas för tävlingar och läger. Lokalen ska kunna ta publik runt 50-100. Vid 
lägerverksamhet kan det vara intressant att även använda en styrketräningsdel. För 
att arrangera mindre lokala tävlingar behöver vi en matta på 8x8 samt en 
säkerhetszon runt, normalt 2-5 m runtom. För större tävlingar kan det vara 
nödvändigt med fler mattor, ex 3 mattor á 8x8m plus säkerhetszon. Samt en 
uppvärmningshall med 100-150 m2 matta.

När det gäller träning är vi relativt nöjda med den lokal vi har idag inom Budoalliansen 
där 3 föreningar delar på tiderna. För att växa ytterligare skulle vi dock behöva en 
egen lokal eller matta till så vi kan bedriva träning i parallella grupper samtidigt.

Ja Ja - - - - Ja

Badminton/squashhall som skall vara billig/tillgänglig för alla i samhället, att anläggningarna blir tillgängliga för allmänheten, 
kampsportsanläggning/där tävlingar kan ske(brottning osv).  Konferensrum, sociala ytor, belysta promenadstråk liknande som slottsskogen. 
ordentliga utomhusgym med stockar. lekplatser.
Skateparker, samarbete med Uddevalla esportshall.  utomhusbad.

Drar mer barnfamiljer samt att det hade dragit turism vid tävlingar osv. Mer aktiv 
stad/hälsofrämjande.  Fler ungdomar som kommer i rörelse och gör något konstruktivt 
med sin fritid.

Dalaberg/Hovhult Nej Ja Ja Sociala ytor, parkering, parker, lekplatser osv. Belysta stråk. Jönköping, Skövde, Örebro Ja

Ju mer som kan samlas på samma plats desto bättre. En klar förebild är Ulricehamn, där ALLT finns inom ca: 5 min gångavstånd och med hög 
kvalitet. Där finns t ex: Tennishall, simhall, bollhall, ishall, fotboll inne/ute, skidstadion, strövområde, etc. Fantastiskt!

Verksamhet ger mer verksamhet! Ett samlat föreningsliv bör även locka folk från andra 
kommuner. det bör även ge många samordningseffekter, både för utövare, 
föreningar/kansli, samt personal. Man ser redan dessa positiva effekter i Rimnershallen.

Bollhallar, främst Rimnershallen A. Nej

Vi har behov av fullmåttshallar 40x20 m och där det tillåts spela med klister. Just 
klister begränsar halltillgången onödigt mycket, tycker vi. För träning räcker 
Rimnershallen A fullt tillräckligt, men för våra matcher är den klart undermålig. När 
publik tillåts så är läktaren i A-hallen både för liten och dåligt utformad. Vi önskar 
därför att Seniorhandbollsmatcher i framtiden även får spelas i Rimnershallen B. 
Agnebergshallen är ett tillgängligt alternativ men kostnaden är mer än dubbelt så hög 
och arenan är även lite för stor. Även en fin arena som Stenab skulle fungera bra för 
oss, men utan subventionerad hallhyra är kostnaden alldeles för hög. Vi skulle också 
vara intresserade av ett kansli, bara ett litet, enkelt kontor till rimligt pris.

Ja Goda parkeringsmöjligheter, fungerande kiosk, publikt nätverk, - - Ulricehamn, men det finns säkert andra bra 
exempel t ex Kviberg? Ja

Vi tycker att det borde finns 2 curlingbanor i området

I Uddevalla finns Sveriges äldsta curlingklubb, men ingen möjlighet att träna eller tävla. 
Inte heller finns möjlighet att visa vår sport för allmänheten. För Uddevalla skulle det 
kunna innebära mycket positiv publicitet då man ofta pratar om vår stad där all curling 
började i olika curling sammanhang, Det är dock inte lika roligt att berätta att vi inte har 
någon möjlighet att verka i vår stad.

Munkedal Nej En curlingbana är 42 meter lång och 5 meter bred, Ja Ja Bussförbindelser Borås Ja

Tycker att alla idrotter som skulle vilja vara där, ska få möjligheten till det.
Ett samlat ställe för idrotter, skulle kunna locka de aktiva till att prova på mindre idrotter. 
de olika idrotterna skulle också kunna byta erfarenheter, samt dela med sig av den 
kunskap de besitter

G.a Idrittshallen Ja
Ytan behöver vara ca 250 kvm och då är inte omklädningrum inräknat. För att kunna 
arrangera tävling så behövs tillgång till en större hall i anslutning och den bör vara i 
storlek med en handbollsplan med läktare.

Ja Ja Det skall såklart vara handikappvänligt och tillgång till parkering på ett 
planerat sätt. Tillgänglighet för alla, aktiva och publik.

Ett starkt miljötänk och att se alla idrotter 
som har önskan om att vara delaktiga i 
området.

Västerås Ja

Dom flesta idrotter skulle säkert finnas på Rimnersområdet. Vi som mindre förening skulle eventuellt gynnas av att det är mycket folk som ser 
vår verksamhet när dom är där i andra syften/ärenden. Vi är inte intresserade av en anläggning där all kampsport samlas. Vi ser inga fördelar 
att samla allt på en plats. Vi tror t ex inte fotbollsklubbarna LSK, IFK Uddevalla och Oddevold vill vara på samma arena. Det vi skulle ha nytta av 
ett utvecklat Rimnersområde var till tävlingar och träningsläger.
Våra medlemmar bor till stor del i området där vi bedriver träning, och det är till stor del den lokala kopplingen som är viktig för dom. 
Det vi behöver är:
-Fräsha lokaler
-Tillgängliga tider
-Lokaltaxor som gör att fler har råd att träna

Ett utvecklat Rimnersområde är säkert bra. Men det föreningarna behöver är bra, 
tillgängliga lokaler till rimliga kostnader i hela Uddevalla. Unnerödskolan Ja

För träning behöver vi cirka 200kvm. Vanligt träningsgolv fungerar för oss, vi behöver 
inga mattor som t ex brottning och Judo. Plats för förvaring av utrustning är ett stort 
plus, vilket ofta är problem idag.
För tävling behöver vi en handbollshall. Agnebergshallen är utmärkt eftersom man kan 
skjuta undan läktare och få plats med fler tävlingsringar, men ändå ha läktare kvar på 
ena sidan.

Ja Ja Ja



Beskriv hur ett fullt utvecklat idrottsområde skulle kunna se ut! Vilka idrotter och verksamheter borde 
passa in där? Beskriv vad det skulle kunna innebära för kommunen och Näringslivet.

För att Rimnersområdet skall medverka till er verksamhetsidé, 
vilka verksamheter, funktioner och anläggningar borde finnas där?

Tror ni det finns medlemmar hos er som 
kanske skulle vilja ha verksamhet eller 
delar av verksamheten på området? Vad 
skulle det kunna vara?

För att området skall vara tillgängligt, 
tryggt och säkert vill vi skicka med 
följande:

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vad tycker 
ni är viktigt att ta med sig i det fortsatta 
arbetet?

Vilka kommuner, idrottsområden borde 
kommunen genomföra studiebesök hos?

Ett utvecklat idrottsområde på Rimnersområdet skulle vara ett område fullt av aktivitet med flera olika idrotter och 
sporter. Ett område för träning, tävling, hälsa, utveckling och lärande. Ett område där barn, ungdomar, vuxna och 
äldre kan röra sig och ha en hälsosam livsstil. 
Ett område där idrotten och näringslivet jobbar tillsammans för att locka kommunensinvånare samt ett stort antal 
besökande. Till både event och tävlingar och olika professioner som kan verka nära idrotten. 

Det finns egentligen inga direkta begränsningar för vilka idrotter som kan inrymmas på Rimnersområdet. 

En stor variation av idrotter som skulle kunna verka på området. Med tanke på hur området ser ut samt närheten 
till skog och Bjursjön skulle vi i framtiden kunna se mer av cykelverksamhet (BMX och mountainbike), 
vandringsleder, orienteringsbanor, ett lyft för olika skyttesporter, elljusspår, frisbeebana och klättring i det mer 
skogbeklädda området på och mellan Bjursjön. 
Nere på Rimnersområdet, geografiskt sett mellan Rimnersvallen till Dynamitbacken/Blomsterlandet och över till 
dagens Arentoområde, skulle vi kunna se följande idrottsplatser/byggnader/idrotter. Ishall, boulebanor, 
beachvollybollbanor, tennisbana, utomhus-gymanläggning, fotbollsplaner i olika storlekar. 

För kommunen och näringslivet skulle en sådan här satsning på ett idrottsområde vara viktig 
ur flera aspekter. 
Den ekonomiska effekten skulle i det direkta perspektivet ge positiv utveckling i form av 
skatteintäkter från besökare, då via handel, restaurangbesök, övernattningar på 
hotel/vandrarhem/campingar. Näringslivet skulle få intäkter på dessa besök i respektive 
branscher. Idrottsrörelsen hade fått intäkter via sponsring och försäljning kopplad till 
aktiviteter. 
Den ekonomiska effekten skulle i det indirekta perspektivet vara att fler ban- och ungdomar 
sysselsätter sig i idrottsrörelsen och håller sig borta från mindre bra verksamhet. Aktiv 
rörelse för alla samhällsgrupper gynnar folkhälsan och i det långa perspektivet gynnar detta 
till mindre sjukfrånvaro, ökad prestation på jobbet och nya kontakter som kan ge nya affärer. 
Den sociala effekten skulle vara ökad samverkan mellan idrotter, större gemenskap mellan 
olika samhällsklasser och en god plattform för integration. 
Att ha en stor mix av olika idrottsanläggningar skulle möjliggöra att flera olika åldrar också 
möts vilket är positivt för ökad delaktighet och att äldre vuxna/pensionärer kan känna en 
större delaktighet. 
Den ekologiska effekten skulle vara att ”all” idrott i Uddevalla bedriv på samma ställe, vilket 
leder till mindre transporter, lägre personalkostnader och enklare logistik för kollektivtrafiken. 
(Se mer under punkt 7).

Från den verksamhetsidé som Uddevalla Näringsliv har ser vi ett behov 
av ökad närvaro av idrottsrelaterade näringsidkare. Det kan innefatta olika 
verksamheter av naprapater, fysioterapeuter, massörer osv för att nämna 
några. För detta behövs utbyggda kontors/behandlingslokaler på området 
i befintliga och nya byggnationer. Redan idag finns ett 10-tal idrotter på 
området och dessa aktiva utövare besöker regelbundet olika 
idrottsrelaterade näringsidkare. I takt med att fler idrotter flyttar in och 
området växer kan också ett boendealternativ vara lockande, kanske i 
form av ett enklare hotel eller vandrarhem/campingplatser. 
Byggnation av anläggningar bör ligga i linje med hög standard så 
idrottsrörelsen samt näringslivet har goda möjligheter till att anordna 
tävlingar och event som är av hög klass och lockar många besökare. 

Ja, det finns med all säkerhet medlemmar i 
Uddevalla Näringsliv som skulle överväga att 
ha verksamhet om koncentrationen av 
idrottare och skolelever är högt. 
Verksamheter inom hälsa, rehab, träning och 
hållbarhet tex. Det är många företag som 
sponsrar olika föreningar och detta kräver 
exponeringsytor, ju enklare och bättre 
placeringar man kan erbjuda föreningar dest
enklare skulle de bli att rekrytera sponsorer 
från näringslivet. 

Området och de olika idrottsplatserna bör 
vara utformade på så vis att alla har möjlighe
att nyttja de. God skyltning med information, 
handikappanpassat för funktionsnedsatta, 
god belysning (trafik- och gångbelysning) 
hög trafiksäkerhet då många barn kommer 
röra sig på området, goda möjligheter till 
parkering. Parkeringarna är en oerhört viktig 
fråga för att tillgängliggöra för besökare och 
aktiva idrottsutövare. Korttidsparkeringar och 
ytor för att lämna/hämta barn och ungdomar. 
Generöst antal toaletter på området. Enkelt 
nyttjande för allmänheten för att gynna 
spontanidrottandet, enkelt att åka kollektivt 
(buss och tåg). Att skapa små torg mellan 
byggnader och de olika idrottsplatserna som 
kan vara vind alt. regnskyddade på olika sätt 
möjliggör till spontanträffar. Dessa ytor kan 
användas till samlingar, eventytor, 
serveringsytor och logistikytor. (Goda 
exempel finns)

Bara att samla idrotterna på ett ställe skulle 
innebära att mycket av föräldrars skjutsande 
försvinner, detta gynnar miljön och den 
privata plånboken.  Platser till laddplatser för 
elbilar, solcellsdrivna bänkar och 
papperskorgar (laddplatser), goda 
möjligheter till att källsortera avfall.  Bygga 
med naturen, skapa gångstråk med mycket 
växtlighet och skapa parkmiljöer mellan 
anläggningarna.  

Det finns flera goda exempel på 
idrottsområden i olika kommuner. Växjö, 
Göteborg, Halmstad, Malmö, Falun, Gävle är 
några.  Vi tror på att besök hos andra 
kommuner ska involvera personer från 
näringslivet, destionationsbolag och idrotten. 
Detta för att kunna fånga upp olika idéer och 
utbyta erfarenheter. Men också för att 
använda olika personers spetskompetens. 



Beskriv hur ett fullt utvecklat idrottsområde skulle kunna se ut. Vilka idrotter eller 
verksamheter borde passa in där?

Vad skulle det kunna innebära för besöksnäringen och kommun 
invånarna i stort?

Vilka faciliteter borde finnas där för att 
medverka till att nå Destination 
Uddevallas syfte och mål?

För att området skall vara tillgängligt, 
tryggt och säkert, vill vi skicka med 
följande:

Vad skall kommunen tänka på ur ett 
hållbarhetsperspektiv vid utveckling av 
området?

Vilka kommuner och idrottsområden tycker ni kommunen borde besöka för att 
få inspiration och kunskap

Utöver de verksamheter som redan idag är klara/inplanerade i befintliga anläggningar finns 
behov att utveckla verksamheter som dels matchar de behov verksamheter i nuvarande 
anläggningar har men även skapa nya. Vi ser fördel i ett område som har året runt attraktion 
för både organiserad- och spontanidrott samt attraherar både individ och familj. Parkour, 
Mountinbike Downhill (Dynamitbacken/skog bakom) som knyter an till befintliga leder mot 
Bjursjön, Kick/Skatepark inkl. Skateramp - går att använda för både Skateboard och cykel, 
Konstsnöbana/skidspår (2 km?), Löparspår i/runt området mot Bjursjön, Hinderbana, 
Utegym, om möjligt naturlig Klättervägg mot berget (matchar inomhus klättervägg bra), 
Aktivitetsplan för basket/fotboll/utebandy/handboll. 
Lekplats.

Med fördel utvecklas även ett större innegym samt café/restaurang i anslutning innehållande 
både service samt möjlighet för möten. Här kan även inrymmas ett enklare testcenter för 
fysisk status (lungkapacitet, kroppssammansättningstest, generell kroppsstyrka mm) samt 
fysioterapeut verksamhet.

För besöksnäringen blir Rimnersområdet redan med adderingen av den nya 
simhallen ett starkt varumärke att attrahera idrottsbesöksnäringen i form av 
kontinuerliga läger/cuper/tävlingar/turneringar. Med en utveckling av området 
skapas främst en "feelgood" möjlighet för kommuninvånare, ett välplanerat 
område att mötas för idrott som främjar folkhälsa. Över tid finns dock 
verksamheter där som skulle vara betydelsefullt för besöksnäringen såsom 
konstsnö skidspår, Cykelleder som är stora och betydelsefulla 
besöksanledningar enligt den statistik vi får från regional och nationellt håll. 

Idag utnyttjas på årsbasis inte full kapacitet hos befintliga 
boendeanläggningar i Uddevalla, generellt ligger beläggningsgraden på drygt 
40 %, här finns alltså stort utrymme för utveckling av riktade samarbeten för 
verksamheter/aktiviteter kopplade till Rimnersområdet som gynnar 
boendenäringen.

Med ovan nämn utveckling av området 
skapas goda förutsättningar att utveckla 
varumärket Uddevalla för såväl idrott som 
möten kring idrott. Med fördel kan adderas 
en enklare/mindre flerbäddsanläggning 
som alternativa paketerbjudanden för lag 
och klubbar kopplat till träningsläger, cuper 
etc. Detta som ett komplement till övriga 
boendealternativ som idag har en 
överkapacitet i Uddevalla.

Goda parkeringsmöjligheter, välplanerad 
kollektivtrafik, cykel/gångbanor. Alla 
områden väl belysta och 
kameraövervakade.,

Nämnda res/transportmöjligheter till/från 
området, parkering med låg taxa. Om 
möjligt bygga med GEO energi/solceller på 
fasad & tak för att försörja byggnader med 
kyla/värme.

Utöver närliggande såsom Serneke Arena, Kungsbacka Idrottscenter m.fl så är 
Växjö, Solna (finns flera områden i/omkring Sthlm), Jönköping (Elmiaområdet), 
Falun samt Östersund goda föredömliga orter där man har samlat idrott och möten 
kopplat till olika verksamheter och anläggningar. En bubblare är utvecklingen i 
Linköping kommande åren.



Beskriv hur ett fullt utvecklat Rimnesområde skulle kunna se ut. Vilka idrotter eller verksamheter borde 
passa in där.

Vad skulle ett fullt utvecklat område 
betyda för Uddevalla och dess invånare?

Uppfyller 
nuvarande 
anläggningar era 
behov?

Vilka är era nuvarande och kommande 
behov av anläggningar? Ange gärna ca 
storlek och funktioner

Om anläggningssituationen 
förbättras, bedömer ni att 
elevantalet eller nya idrotter
kommer att kunna öka?

Vilka funktioner bör finnas tillgängliga 
för er(tester, rehab etc.)

För att området skall vara tillgängligt, 
tryggt och säkert vill vi skicka med 
följande:

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vad tycker 
ni är viktigt att ta med sig i det fortsatta 
arbetet?

Vilka kommuner/idrottsområden tycker 
ni kommunen borde besöka för att få 
inspiration och kunskap?

Ett fullt utvecklat Rimnersområde tycker jag skulle ha nästan alla idrottsplatser på samma ställe. Både badhus me
äventyrsbad och tävlingshall, samt en gräsplan och konstgräsplan för fotboll. 

Det hade gett Uddevalla ett lyft och en ny
samlingspunkt för ungdomarna och 
idrottsutövare i kommunen. Nej fotbollsplaner både gräs och konstgräs. Ja

jag tycker det hade varit väldigt bra om det 
fanns möjlighet och utrymme för rehab.

Kort eller annat sätt som gör det säkert att
ta sig in i hallarna så inte vem som helst kan
gå dit.

att göra ett bra grundarbete så att det inte 
behöver renoveras eller fixas lite då och då. 

Skövde har ett bra träningscentrum där allt 
är samlat på ett ställe. 

En multiangläggning är bra i många aspekt, jag tycker att så många idrotter som möjligt ska kunna få ta tillgång av 
det nya området. Prioritet och fokus runt projektet borde vara en fullt utvecklad friidrottsanläggning (inne och ute) 
inklusive kastplan mm. Fotbollsområde och inomhusfotbollshall med konstgräs är en viktig tillgång till de elitlag so
finns i närområdet. Handbollens kapacitet, simning inklusive äventyrsbad attraktivt för besökare. Gymnastiken. Ett 
fulländat rimnersområde ska vara framtaget för att möjliggöra större tävlingar och evenemang vilket hjälper de 
lokala klubbarnas ekonomi på lång sikt då attraktiva tävlingar mm. kan anordnas. Området runt rimners måste 
inkludera ett motionsspår för upvärmning och träning. Förslagsvis en 1000m lång rundbana grus. Extremt viktig 
tillgång till alla konditionsidrotter och bra för intervallformer dessutom. Rimnersområdet ska vara ett multiområde 
där träning, glädje och möjligheter ska finnas. En Ca 100m rak track för fartökning och sprint ( för alla idrotter, kan 
ligga mellan nya simhallen och rimnershallen.

Kan inte komma på alla idrotter på rak hand som kan inkluderas i centrat bra så en symbios mellan dem kan 
skapas. Men som sagt, i viss mån, desto fler, desto bättre. 

Fler parkeringar för att möjliggöra stora event och i allmänhet när idrottandet ska öka.

Ett mer fulländat gym, mer kapacitet och ska möjliggöra att hela lag t.ex. fotboll/handbollslag kan vistas i gymmet 
samtidigt. En viktig del är att möjliggöra alternativ träning under vintertid eller skadeperioder för aktiva, även 
möjliggöra uppvärmning bättre. Rimnershallen har inte tillräckligt med cyklar (varav de som existerar dåligt skick, 
trasiga ofta och är inte tillräcklig sadelhöjd.) Crosstrainers och löpband saknas helt vilket är en otroligt viktig tillgån
för löpare inom friidrotten. (Långdistanslöpare i t.ex. Hälle IF som är Sveriges främsta klubb inom de distanserna 
rullbandet otroligt viktigt då snöoväder råder eller ett mer kontrollerat pass behövs göras). I jämförelse med 
Friidrottens hus i Göteborg så finns betydlig fler möjligheter för alternativ träning samt styrka. Där finns 
crosstrainers, cyklar och fulländade löparband. Det finns också en 1-2 alter-g löparband som är en ny teknologi 
från USA, där man kan minimera sin kroppsvikt på bandet vilket möjliggör att man kan minska belastningen vid 
träning eller helt enkelt få möjligheten att träna/komma tillbaka från en skada. Det är en stor investering men är en 
otroligt viktig tillgång för elitidrottare på hög nivå oavsett skadad eller inte och vilken sport. Uddevalla har många 
elitsatsande, skador och perioder då träningen blir minimerad för skador är extremt vanligt hos denna målgrupp. 
När centrat ökar kan man också ha förberett att flytta in t.ex. sjukgymnaster i lokalerna så att sportcentrat kopplas 
ihop med mer tillgångar för de tränande. Ett tips för bra verksamhet är möjlighter för att anordna läger, man bygge
så att det finns ett komplex eller inuti nya byggnader sovplatser så att andra klubbar eller så kan hyra 
anläggningen. Då kan man dra in pengar på det också. Annars kan det användas till kurser och konferenser. 
Rimnersområde har mycket möjligheter för att skapa ett centra som samlar Bohusläns idrotter.

Ökade möjligheter till rörelser vilket får en 
enorm påverkan på invånarnas hälsa på 
lång sikt. Ungdomar som idrottar idag har 
minskat betydligt med tiden. Vi måste vända
denna trenden. Ett ökat föreningsliv 
inkluderar fler.

Att idrotta mycket i ung ålder och olika 
sporter visar forskning att man har större 
chans att bli framgångrik i den sport man 
tillsut satsar inom, därför kan ett multicentra 
(rimnersområdet) möjliggöra att fler unga 
lägger en större grund till sin framtida 
framgång. Finns många positiva aspekt. Nej

Mycket har jag nämnt ovan men det var mer
specialiserat på friidrott, det finns mycket 
behov vilket leda till mycket bra. Men att 
baka in fler idrotter, mergenomtänkt 
område, mer tävlingsanpassat, 1000 m 
motionspår i området (gärna platt vilket är 
viktigt för intervallformerna). fler alternativa 
träningalternativ, ett spinningrum, utökat 
gym. större yta för gymnastiken. mm. 
Läktare på de olika anläggingarna som kan 
ta stora publiker.  Ja

Få in mer kunniga i området som kan ge 
stöd för de idrottande, utökad 
testutrustning, alter-g, alternativa 
träningsmaskiner (t.ex. cyklar, 
crosstrainers...)

mycket parkeringar, ökade ytor för allmän 
träning t.ex. i gymmet. övervakning men fri 
tillgång till möjligheterna i området. Har inga 
bra inputs här tyvärr. 

Tänka långsiktigt och se potential i detta 
center som något betydande för hela 
Bohuslän och inte bara Uddevalla. 

Såklart ska alla soptunnor innehålla 
möjlighet för källsortering, material ska 
väljas med omsorg för hållbarhet och 
framställningen ekologiska fotavtryck

Fridrottens hus göteborg, (Frölunda borg), 
Baerum idrottspark, oslo, Arena skövde, 
norrköping arena, uppsala idrottsområde 
med arenor och sportanläggningar, baltiska 
hallarna i malmö. Jönköping-vet inte 
namnet. 

en inomhusarena där olika idrotter kan utövas som tex handboll, simhall, fotbollsplaner med både konstgräs och 
vanligt gräs, gym och padeltennis planer.

Det skulle garanterat betyda väldigt mycket 
framför allt för det som är aktiva inom någon
sport. Dessutom skulle ett bra stort 
sportcenter göra att fler blir aktiva. En ny 
simhall skulle givetvis vara bra för 
barnfamiljer och skulle även förbättra 
simkunnigheten i Uddevalla. Skulle också 
vara en mycket bra reklam för Uddevalla 
som stad och en bra inkomstkälla. Ett stort 
sportcenter vore även skapa möjligheter för 
att skapa fler jobb. Ja

mina behov är handbollsplan och gym. 
Handbollsplanen ska vara fullstor 20 meter 
bred och 40 meterlång. Det gym som finns 
är bra men mer maskiner och vikter skulle 
givetvis vara bra Ja

löparbana, gym, handbollsplan, brutalbänk, 
dips och chinsstång

att tag ska behövas till omklädningsrum elle
skåp med lås. 

valet av material blir säkert viktigt att 
använda ett bra och hållbart material att 
bygga i som kan hålla i flera år.  Mer reklam 
för området vore bra för mer besökare vilket 
skulle kunna dra in mer pengar på. Skövde arena och Kristinehamns arena 

På ett fullt utvecklat rimnersområde borde förutom rimnershallen, rimnersvallen, ”rimnersbadet”, konstgräsplaner 
m.m.  också finnas en kombinerad arena för kulturevenemang (konserter, teater, film) och vintersporter (skidtunn
och ishall), studentboende, fristående test/rehabcenter med gymlokal, kanslilokaler samt en konferensanläggning 
med matservering, möjlighet till övernattning som möjliggör mindre turneringar/tävlingar och träningsläger. Det bör 
också anläggas en spårcentral med elljusspår för löpning och rullskidåkning kombinerat med en näridrottsplats 
med ute gym, beachplaner, hinderbanor och lekplats. Spårcentralen kan också vara en knutpunkt för cykel- och 
vandringsleder samt promenadstråk för både skogs- och stadsvandringar i och kring Uddevalla.

De flesta idrotter skulle kunna bedriva hela eller delar av sin verksamhet med utgångspunkt från rimnersområdet 
men det förutsätter att det blir väl tilltagna ytor för parkering, omklädning och att övrig infrastruktur utvecklas i 
samma takt som området växer.

Det finns många möjligheter och utmaninga
med att utveckla rimnersområdet men en av 
de största positiva betydelserna med att 
samla människor med olika perspektiv på 
kultur, idrott, motion, elit och bredd är att de 
som verkligen är intresserade att lära av 
varandra, för att utveckla sin egen 
verksamhet, enkelt kan knyta kontakter på 
ett naturligt sätt. Detta gäller naturligtvis 
även de av kommunens invånare som 
kommer att använda området som 
samlingsplats eller som åskådare och/eller 
för rekreation.
Intresset för att komma till Uddevalla för att 
träna och tävla ökar vilket ökar 
intäktsmöjligheterna. 
Ökar intresset och möjligheterna för 
kommunens innevånare att motionera och 
att vara aktiva.
Stärker föreningslivet. Nej

Konstgräs fotboll, Stora omklädningsrum, 
Fristående gym. Behandlingsrum för 
läkare/sjukgymnast, kontor/lärarrum. 
Elljusspår Ja

Ett "Idrottslabb" med olika teststationer, 
löpband, cyklar m.m. som är avsedda för 
tester. Bosön är ju ett lysande exempel.

Bra kollektiva transportmedel, säkra 
cykel/gångbanor, mycket belysning inom 
området, inga "mörka hörn" Bilfria 
gångvägar mellan parkering och hallar.

Alla kommuner och områden är unika och 
har olika förutsättningar så det gäller att från
början ha en klar bild av vad man vill skapa. 
Det gäller att rekrytera kompetenta persone
med kunskap och kompetens av att jobba 
med utvecklingen av projektet. Viktigt att 
göra en helhetsplanering från början istället 
för att renovera en sak åt gången och inte 
bli nöjd. Låt det hellre ta tid och blir riktigt 
genomtänkt och bra istället för att stressa 
och skynda på processen. 

Besök är kanske inte nödvändigt, kunskap 
finns inom kommunen redan, det finns 
många idrottare som varit runt på mängder 
av anläggningar runt om i landet. Om 
tillfrågade föreningar låter sina aktiva svara 
på frågan kommer det en massa bra 
förslag. Några exempel: Växjö,   Eskilstuna: 
Munktell,  Årbyskogen och Vilstaområdet,  

Jag ser inte att det behöver tillkomma fler idrotter till området då det är en del, däremot kan det behövas en 
utökning av platsen för t.e.x handbollsspelare, innebandyspelare och fotbollsspelare. Att lägga upp uppdelningen 
området lite mer praktiskt, då även gymnastiken tar upp en del plats inne i rimnershallen. Tycker inte man ska ta in 
t.e.x folkhälsan för att använda platsen för rehab och testmöjligheter då det inte riktigt passar in i miljon i området. 
Även lägga till något slags matställe, vilket kan  vara smart om det är många idrottare där, även för kommande 
tävlingar. 

Tror det hade skapat ett mer intresse att 
besöka idrottsplatsen och även ta del av 
den själv, då det är lite roligare när allt 
hamnar på samma ställe som en 
mötesplats. Uddevalla hade även blivit en 
större idrottsstad om området utvecklas, fler
tävlingar och matcher kanske kommer 
hållas här, vilket alla är på samma ställe. 
Fler hade dragit sig mot Uddevalla för 
idrotten. Ja

Just nu täcks mina behov då jag både har 
tillgång till inomhusbana och utomhusbana, 
däremot saknar man löpspår som passar 
för distanslöpning på kring 5 km t.e.x.  Ja

Bra belyst utomhus, och allt ska ligga inom 
hyfsat nära varandra. 

Att utveckla ett område som har platsen åt 
de olika idrotterna redan från början, att 
hellre göra det större för att alla ska ha det 
utrymme de behöver, så att det inte på 
senare tid behöver byggas om när om det 
sker en ökning av antalet idrottare. Växjös idrottsområde. 



Ett fullt utvecklar rimnersområde skulle kunna innefatta en stor mängd hallar. På liknande sätt som det finns idag 
ska ett gymnastikområde finnas, handbollsplaner och "friidrottsplaner". Idag finns ett gym men ett fullt utvecklat 
område skulle kunna innehålla ett ännu större samt mer utrustad gym. Vid ett fullt utvecklat område ska det finnas 
en busshållplats så människor lätt kan ta sig till platsen, dessutom en stor parkering så många människor kan stå 
där. Fotbollsplaner och simhall ska dessutom finnas. Även ett fik / café där människor man prata och 
träffas/plugga med varandra. 

Det skulle betyda jättemycket. Ett område 
såpass stort för människor närmare 
gemenskap vid ett liknande intresse (sport). 
En plats där man kan träffa kompisar från 
inte bara samma idrotter. Dessutom kan 
man t.ex sitta och plugga innan eller köpa 
någon macka att fika med från cafeterian 
som ska finnas. Ja

Nuvarande behov är handbollsplan, gym 
och omklädningsrum. Storlek av 
handbollsplan är som den ska vara. Gym 
kan i framtiden byggas ut samt fler större 
omklädningsrum. Ja Gym 

En busshållplats i närheten av området. Ett 
café med hyfsat stort utbud samt många 
platser att sitta vid. Att inget onödigt material används. 

Jag tycker att Kvibergs idrottsområde 
(Göteborg) är ett område som kan ge 
inspiration. 

Ett fullt utvecklat rimnersområde är ungefär som det är nu. Det som skulle kunna tilläggas är padeltennis planer, 
badhus och ett mer utvecklat gym. 

Det skulle betyda mycket då fler möjligheter 
till olika aktiviteter vilket det inte finns så got
om i Uddevalla. Skulle också bidra till ett 
mer aktivt folk. Dessutom öka attraktiviteten 
för Uddevalla som stad. Ja

handbollsplaner med full storlek som är 20 
m bred och 40 meter lång. Sedan skulle ett 
gym med mer vikter och maskiner vara bra. Ja

Gym, Handbollsplan, löparbana, brutalbänk, 
chins och dipsstång 

Skulle kunna vara bra med skåp med lås 
och att tagg till alla omklädningsrum ska 
behövas. 

Att bygga i ett så bra hållbart och 
miljövänligt material som möjligt. Men att 
göra mycket mer reklam för området i 
kommuner utanför Uddevalla vilket kan öka 
attraktiviteten för Rimners men även 
Uddevalla. Arena Skövde och Kristinehamns Arena 



 
 
 

 

   

 

  
 
 

Uddevalla Badmintonklubb 

 
 

BADMINTONANPASSNINGAR  
UDDEVALLA KOMMUN 
Inledning. 
Vet ni att man har uppmätt bollhastigheter upp till hela 426 km/h i badminton? Det innebär att badminton är 
världens snabbaste racketsport. Men det är inte bara en snabb och hård tävlingsidrott utan även en hälsosam 
och rolig motionsidrott för alla.  
 
Barn- och ungdomsgrupper 
De flesta föreningar i Sverige erbjuder badmintonträning för barn och ungdomar mellan 8 och 19 år. 
Träningsinnehållet är ålder&nivå anpassad vilket innebär att de yngre barnens träning är mer inriktad på lek i 
kortare pass, medan de äldre ungdomarna kan träna flera dagar i veckan med kombinerade teknik-, taktik-, fys- 
och spelpass.  
 
Tävlingar 
En del ungdomar och motionärer är intresserade av att börja spela i ett serielag eller i tävlingar som arrangeras 
runt om i Sverige. Det anordnas allt från nybörjar- och motionstävlingar till rena elittävlingar. Det finns även 
möjlighet att spela seriespel, från division 5 till Elitserien. Något som sticker ut är att l killar och tjejer spelar i 
samma lag och även i mixade par, vilket är unikt för badminton. 
 
Motionsspela 
För ungdomar eller vuxna som vill spela lite mer utifrån sina egna villkor så finns det i många andra kommuner 
rackethallar som erbjuder många olika alternativ. Där finns det möjlighet att hyra strötider, men även att hyra en 
bana en dag i veckan för mer regelbundet spel. Rackethallarna kan också ge företag möjligheter att erbjuda 
sina anställda friskvårdstid i hallen. Tyvärr finns ingen rackethall i Uddevalla vilket gör det omöjligt för enskilda 
privatpersoner eller företag att motion spela badminton utan att deltaga i organiserad träning. 
 
Uddevalla badmintonklubb 
Uddevalla badminton klubb startades 1963 och klubben har ca 180 medlemmar. I dagsläget har vi 
organiserade träningar mån-fre i Sommarhemskolans idrottshall ca 15 timmar/ vecka. Träningen är indelad i 4 
ungdomsgrupper, alltifrån nybörjare till tävlingsspelare samt motionärer. Uddevalla har också ett serielag. 
 
Halltider. 
Träningen sker i olika idrottshallar i kommunen och klubben ser att vi behöver fler och bättre tider då 
konkurrensen med andra idrotter är stor, speciellt om de "bra" tiderna. Tex har vi blivit tilldelade tider fram till 
22.30 på vardagkväll vilket gör det i princip omöjligt att bedriva en bra träningsverksamhet då det är sent för 
många av våra spelare, framför allt våra ungdomar. Begräsningen av bra tider gör att klubben inte kan växa och 
utvecklas i den takt som vi önskar och bedömer att vi kan. 
 
Anläggningskrav 
Den andra stora problemet för oss är att badminton har lite speciella krav på själva anläggningen. tex behöver 
vi ha bra ljus som löper i banans längdriktning och inte tvärs badmintonbanan (detta är det vanligaste tyvärr) 
som gör att man blir bländad eftersom vi spelar höga snabba bollar. Ventilationen måste också anpassas för att 
inte påverka bollflykten. Därutöver vill vi inte ha ljusa väggar i hallen då även där försvinner den vita 
badmintonbollen.  Idag byggs alla idrottsanläggningar ljusa väggar, fönster mm vilket vi förstår men det är helt 
värdelöst för vår idrott. Se bilaga.1 för hur en badmintonhall ofta ser ut. 
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Summering 
Det är bra drag i föreningen på ungdomssidan men också bland motionärerna där det är fullbelagt på varje 
träning, Vi vågar inte marknadsföra badmintonspelandet i dagsläget pga begränsning i antal banor och halltider. 
Detta tillsammans med sportens krav på hallanpassningar gör att man antingen bör badmintonanpassa 
någon/några befintliga idrottshallarna eller i bästa fall bygga en rackethall specifikt för badminton. Att skapa ett 
racketcenter vore ett fantastiskt lyft för hela kommunen, då kan även privatpersoner och företag boka en bana 
för att spela badminton med en kompis. Närmaste hyranläggning för badminton är i Trollhättan. 
 
Förslag på åtgärder. 
 
Kortsiktigt mål 
I dialog mer kommunen och kultur & fritid har vi arbetet fram en handlingsplan där det kortsiktiga målet är att 
badmintonanpassa sommarhemsskolans idrottshall. Förslaget är att detta sker i två steg. 
 

1. Att kunna mörklägga de två fönster som går från golv till tak genom en markis eller persienn under 
hösten 2020 

2. Flytta befintliga lysrör till att gå längsmed badmintonbanorna, måla väggarna mörkgrått från tak ner till 
förrådshöjd efter årsskiftet 2020 

 
Långsiktigt mål 
Att medverka i den utredning som görs kring rimnersområdet & nytt badhus för att se på möjligheten att 
etablera ett racketcenter i Uddevalla, kanske tillsammans med Tennis, Paddel , Squash , Pingis. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Uddevalla Badminton 
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Bilaga 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Vision kring Rimnersområdet 

Förutsättningar 

Vi utgår ifrån att simhallen kommer att byggas där den är planerad, vilket omedelbart 

innebär att två fotbollsplaner försvinner. Dessutom så utgår vi ifrån att någon form av 

infrastrukturplan måste tillkomma, vilket idag helt saknas. Vi talar då om tillfarts och 

genomfartsvägar, parkeringsplatser, busslinje, trafiksäkerhetsanpassningar m.m. Därför 

lägger vi halva dagens kastplan och fältet upp mot Blomsterlandet som en buffertzon för en 

framtida utbyggnad av parkeringsplatser, vändzon samt en framtida fortsättning av 

Exercisvägen upp till krysset vid Blomsterlandet. Bygget av simhallen saknar helt en 

detaljplaneutredning/granskning och innehåller därför en rad liknande ”landminor”. 

Motionsgård och stugby 

Men nåväl vi släpper detta. Nu tittar vi på hur man skulle kunna utnyttja Samnerödsområdet 

till att bli ett framtida sport och rekreationscentrum. Nere vid de gamla popplarna där det 

redan idag finns en lite större byggnad som är uthyrt till bostad, där tänker vi oss en 

motionsgård med omklädningsrum, utegym och toaletter. I motionsgården finns även 

reception till en stugby och en frukostmatsal/café Den har då till uppgift att serva alla 

aktiviteterna som finns öster om simhallen. Vid infarten till dagens skjutbaneområde finns 

ett vägskäl varifrån två grusvägar sträcker sig vidare österut. Den ena som går åt nordost och 



leder upp mot dagens kortbana för skytte och utmed dess vänstra sida vill vi se ett antal 4-

bädds och 6-bäddsstugor. Med denna kompletterande boendedel så vill vi öppna 

möjligheten till att exponera Rimners /Samnerödsområdet i sammanhang av både 

träningsläger och tävlings-event. Förutsättning för dessa byggnationer är goda. Här råder mycket 

bra markförhållande, vatten, el, fjärrvärme finns med korta anslutningsavstånd. Här råder inga 

markrestriktioner, möjligen lite arkeologiska grävningar. En del äldre barackliknande byggnader rivs, 

någon fastighet kan inlemmas i fastighetsbeståndet efter renovering och anpassning.   

Korthållsbana för pistol och gevärsskytte 

Den befintliga kortavståndsbanan för skytte påverkas inte utan ligger kvar, den används flitigt av 

sportskyttar men även av polisen. Däremot så byggs den in bättre för att öka säkerheten och minska 

det störande ljudet.  

Fotbollsplaner och kastplan 

Rakt fram vid vägkrysset nere vid den tänkta motionsgården ligger en 300m skjutbana för gevärs-

skytte som idag används ganska sporadiskt, mest då av jaktskyttar och frivilligförsvaret. Den är på 

totalt 18 000 kvadratmeter plan mark. Det innebär drygt 3 fotbollsplaner!  Här tänker vi att vi kan 

anlägga en gräsplan längst västerut (100x60m) , på mitten en konstgräsplan (95 x 60) och längst in 

mot den gamla skjutvallen, den nya kastplanen (80 x 60). Emellan planerna uppsätts staket, likaså så 

byggs planerna in med staket. Till fotbollsplanerna byggs också två enklare läktare för cirka 300 

personer under tak per plan. Elljusbelysning på samtliga planer. Marken är bra, redan nivåmässigt 

balanserad, jorden väldränerad, mycket näringsrik kalkjord. En enklare förrådsbyggnad för både 

fotboll och friidrott byggs invid anläggningen.  

 

Jag kan tänka att armén har ett visst återställande miljöansvar borta i den gamla skjutvallen, i övrigt 

så är området lättexploaterat. Med tanke på att konstgräsplanen hamnar intill ett skyddsklassat 

naturområde så kan jag tänka mig att konstgräset bör vara gummigranulatfritt alternativt att man har 

ett avskiljningssystem som inte låter granulatet läcka ut i omkringliggande bäckar. 

 



När det gäller 300m banan som försvinner så skall det sägas att den med avseende till skytte nästan 

uteslutande används för träning av enstaka skyttar. Vid dessa tillfällen så bryts alla tänkbara säker-

hetsregler.  Området är inte avspärrat vare sig med staket eller skjutvakter, man skjuter med grov-

kalibriga jaktvapen samtidigt som folk är strövar i området och rastar hundar. Och det finns åtmin-

stone ytterligare en permanent 300m bana i kommunen, nämligen vid Backamo lägerplats samt 

dessutom en äldre bana som kan återställas på Bulid.  

 

 

Joggingspår 

Det idag skräpiga området nere vid foten av Dynamitbacken, där en gång Samneröds herrgård låg, vill 

vi fräscha upp. Halva kastplanen finns kvar och fungerar bra som kompletteringsyta när barngrupp-

erna är många eller huvudarenan upptagen av fotboll. Bilvägen stängs av med bom. Dynamitbacken 

finns kvar men vägen fram smalnas av. Den största förrådsbyggnaden blir kvar, här har vaktmästarna 

traktorer m.m. Övriga gamla militära förrådsbyggnader rivs.  Området fixas till med lite planteringar, 

den gamlas herrgårdsparkens kvarvarande kastanjeträd hamlas och fixas till. På detta område 

inklusive sluttningarna upp mot Rimnersberget anläggs ett joggingspår 1,0 – 1,5km långt. Tydligt 

invallat spår med jämn gummi eller grusbeläggning samt elljusbelysning. Detta spår blir ett tryggt och 

säkert joggingalternativ för många som drar sig för att ge sig iväg med pannlampa in i skogarna. Och 

för friidrotten blir det ett perfekt spår för intervallträningen. Det skall betonas att Dynamitbacken 

finns kvar för de enstaka event som brukar genomföras någon gång om året. Däremot så stängs 

området av för illegal skräpdumpning och buskörning.  

Grusvägen upp mot Råhagen och Bjursjön iordningställs med ett jämnt, fast löpvänligt ytskikt. Finns 

resurser och förutsättningar så skulle en elljusbelysning av den här sträckan öppna upp fantastiska 

möjligheter för löpträning, motion, stavgång etc.  

 



 

Mountainbike 

Det finns redan idag flera fina spår i Bjursjöområdet för mountainbike, dessa skulle vara lätta att nå 

ifall man utgår ifrån Samneröd. Längst upp på Kolonnvägen, strax söder om skjutvallen på 300m 

banan finns idag två äldre militära byggnader, vilka kan rivas och ge plats för ändamålsenliga lokaler 

för mountainbike, dvs. förråd, verkstad, samlingslokal. 

Kompletterande idrottshallar 

Det finns önskemål ifrån en rad olika föreningar om specialhallar som skulle kunna lokaliseras till 

området, men jag har inte tagit höjd för detta utan tänker mig Samnerödsområdet som ett renodlat 

område för utomhusidrott. De flesta tankar om specialhallar är vaga och oklara både mot bakgrund 

av behov, utformning, finansiering, ägandeformer och drift. Att väga in dessa skulle innebära att 

Samnerödsprojektet skulle tappa tid och fokus. Längst i planeringen har förmodligen tankarna på en 

parasporthall kommit vilken i så fall skulle kunna inplaceras i sluttningen till höger om Kolonnvägen, 

nära den nya parkeringsplatsen. Vill man i framtiden skapa ett framtida kompletterande centrum för 

inomhusidrotter så skulle jag föreslå Anegrundsområdet, när det väl köpts in av kommunen. Här 

finns redan Stenab-arena och bowlinghallen, här skulle även t.ex. rackethallar och kampsportshallar 

kunna passa in.  

 

Uddevalla 2021-02-07 

Hälle IF 
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