
Ålder Kön
Var i Uddevalla 
kommun bor du? 

Hur ofta brukar du 
besöka 
Rimnersområdet? 

Vad gör du när du 
besöker 
Rimnersområdet? Hur vill du att Rimnersområdet ska se ut i framtiden?

Vad ska det innehålla för att bli bättre för fler människor och för att 
fler ska vilja besöka och använda området?

Vad skulle få dig att trivas 
bättre eller röra dig mer?

Finns det människor eller grupper som 
vi borde tänka extra på när vi vill 
utveckla?

Vad tror du att uddevallaborna skulle tycka om 
ett utvecklat och bättre sport- och 
idrottscentrum på Rimnersområdet? 

Hur tror du att Rimnersområdet skulle 
kunna göras mer tillgängligt, tryggt och 
säkert för alla? Har du något mer som du vill säga eller tipsa oss om?

7-13 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Springer

Äventyrsbad, golf freespe, 50m simbassäng En plats för alla Bra utbud samt ett bra utegym Mycket bra, tyvärr har vi inte politikerna med oss. 
Men att göra slut på skattebetalarnas pengar på 
utvärdering går bättre 😏

7-13 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Cyklar, Idrott med 
skolan

Vet inte De skulle nog tycja om det

7-13 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar

Vore väldigt kul om delar på området är skate-bart, alltså hårdgjord 
jämn yta för skateboardåkning.

Se ovan Mer rörelse och aktivitet i området, 
även utanför hallarna som finns 
där och som ska byggas.

Unga, de som inte alltid har råd att delta i 
idrotter inomhus.

Mycket välkommet! Fler människor i rörelse och som vistas på 
området = känsla av trygghet ökar.

Lets go and lets skate!

7-13 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Område att göra många olika roliga saker på. SAmlingsplats. Vill åka skateboard där Om jag fick möjlihet att åka 
skateboad!

Bra

7-13 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Skatepark, fotbollsplan, MTB Vill åka skateboard Bra!

7-13 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Pumptrack 
Skateboard
Fotboll

Många saker på samma ställe Bra

7-13 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Skateboard 
Pumptrack
MTb
Fotboll

Skateboardpark
Pumptrackbana
MTb
Fotboll

7-13 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

Göra det för alla åldrar 
Trevlig omgivning

Skatepark
Utegym
Café

Barn!

7-13 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

Jag vill att jag det ska finnas löpspår i skogen där man kan springa 
olika långa sträckor

Att det ska finnas fler aktiviteter ute som utegym och löpspår satt man kan 
träna ute också

Att det fanns roliga aktiviteter som 
man kunde göra som att åka och 
träna på utegymet eller springa/ 
gå en sträcka i skogen

Kanske dom som är yngre att man 
anpassar för dom satt man inte bara gör 
saker för dom vuxna

Det skulle vara toppen då är det nog fler som 
kommer dit för att träna

Att man gör fler olika aktiviteter som man kan 
göra, satt det passar alla

Att man ska tänka på alla åldrar satt alla kan träna

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

Självklart hade det varit bra om alla idrottsaktiviteter var på samma 
ställe. Det är grymt bra så det är nu så ska det byggas till byggnader 
tycker inte jag fotbollsplanerna ska påverkas.

Ishall, badhus, bowling och möjligtvis lekplats, bänkar, läktare och fler 
parkeringar. Borde även gå bussar till rimners då många tar sig runt via 
kollektivtrafiken

Jag spelar fotboll så för mig funkar 
det väldigt bra just nu men om 
något ska till hade det varit bra 
med ett klubbhus i närheten av 
fotbollsplanerna.

Elitidrottare, barn & ungdomar samt 
personer med funktionsnedsättning

Väldigt uppskattat, fler skulle välja att idrotta mer 
men även gå och titta på exempelvis matcher osv...

Alltid någon där, exempelvis vaktmästare 
eller någon annan vuxen.

14-20 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, Cyklar

Jag vill se rimnersområdet utvecklas till ett frididscenter för olika 
aktiviteter, helt enkelt bara bygga på och utvecla området ännu mer. 
Gillar t.ex satsning på mtb vid bjursjön.

Padelbanor, fina gångslingor/ elljuspår närmare centret av rimners. 
Kanske någon mindre bollplan för barn i yngre åldrar.

Ett livligt fritidsliv runt 
rimnersområdet med mycket 
aktivitet och event.

Jag tycker ingen speciell åldersgrupp ska 
tänkas extra på.

Skulle med säkerhet vara uppskattat! Genom att få ett flöde av människor som vill 
träna blir det en större säkerhet.

Nej

14-20 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Hämtar min syster 
som går i gymnastik

Der hade varit fantastiskt med så många sporter som möjligt 
samlade på samma plats/hus, ungefär som i Stenungsund. 
T.ex konståkning, badminton, tennis, hockey, simning, basket o.s.v.

Också ett café/restaurang som både aktiva och föräldrar/andra kan 
äta på innan t.ex träning.

Jag som går i konståkning hade tyckt att det var kul med ishall vid 
rimners, både för att ishallen börjar bli gammal, sunkig och trång, men 
också för att jag får träffa fler i min ålder från andra sporter och mina 
vänner som går i andra sporter.

Själv tränar jag 6 dagar i veckan 
men jag skulle såklart trivas bättre 
om jag kommer till en fräsch ishall 
som inte har möss och 
silverfiskar överallt.

Jag tycker att man främst ska tänka på alla 
ungdomar när man utvecklar rinner 
området, även dem som inte tränar. 
Kanske kan de som inte går i sporter få 
spela basket på en basketplan eller kanske 
fotboll. Som ett ända stort fritidscentrum så 
att de som kanske har det svårt hemma 
kan få en fristad eller de som rör på sig för 
lite faktiskt kommer igång. 

Att tänka på föräldrarna är också viktigt. De 
som bor långt bort hinner inte åka hem när 
de lämnar sina barn så kanske ett café där 
de kan sitta eller promenadstråk.

Jag tror att flera skulle tycka att det var en vettig 
investering. Majoriteten av de som är på rimmers är 
ungdomar och eftersom ungdomarna är framtiden 
så ser jag inget fel med att lägga pengar på dem. 
Många skulle få användning av området, aktiva, 
andra ungdomar och föräldrar.

Eftersom vårt samhälle inte är tryggt för 
ungdomar att gå själva i skulle en busslinje 
hela vägen fram till rimners vara nödvändig. 
Rimners blir också tryggt om man vet att det 
alltid finns en vuxen som man kan 
fråga/prata med i närheten om det skulle 
vara någonting.
Annars tycker jag att rimners ligger väldigt 
centralt.

Utöver fler sporter på samma ställe och ett café/restaurang hade 
det kanske varit kul med en utomhus rink på vintern.

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar Skytteklubb, fotbollsplaner, ishall, terrängbana i skogen för både 
cykling och löpning .klätterklubben

Busshållplats och kommunikation dit Mer trygghet. Ganska sunkigt och 
ofräscht område idag. Mycket 
skräp etc

Pistolskytteföreningen och fotbollen . Utom 
hus klättring

Dåliga kommunikationer dit. Bättre lokaltrafik, uppfräschning av området. 
Det idag ut som där man dumpar skräp

14-20 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

Hade varit nice med lite utegymm. Utegymm, höghöjdsbana, bad o gymnastikdel. Ställen man kan gå till utan inträde.De som inte har råd med tex inträde, att d 
därför ska finnas gratis delar såsom 
utegymm osv.

Bra! Att mycket folk rör sig där, tex 
promenadstråk förbi o liknande så att folk kan 
se ifall det händer något.

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

Stort, modernt med möjlighet till att utöva många olika sporter Fler och billigare möjligheter till klättring, Möjligheter för allmänheten att 
boka planer och lokaler för att kunna utöva de sporter de vill på egen hand.

Möjligheten till att själv kunna boka 
lokaler så att man kan träna på 
egen hand med kompisar.

Att det kan finnas billigare alternativ för de 
studenter eller de med sämre ekonomi så 
att man har råd.

Mycket uppskattat! Alla skall kunna åka dit som om det vore en 
vanlig helgaktivitet. Man skall kunna prova på 
alla de sporter man vill testa.

Många olika sporter tillgängliga för alla att prova på och utöva!

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Utegym, så man kan träna självständigt alla tider på dygnet
Märkta stigar i skogen som man kan läsa av på en karta

Utegym, så man kan träna självständigt alla tider på dygnet
Märkta stigar i skogen som man kan läsa av på en karta

Belysnig och fräscha utetränings 
saker
Platser där man kan sitta och fika 
och samtala på

UNGDOMAR och människor som tränar 
självständigt

Jag tror att uddevallsborna skulle uppskatta det 
väldigt mycket. Det behöver dock annonseras om 
att det ska byggas om så att människor blir 
engagerade och ser framemot positiv föränding i 
staden.

Mer belysining!! Även upp på grusvägarna 
mot bjursjön.

14-20 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

det ska finnas flera fotbollsplaner vet ej fotbollsplaner som är öppna för 
allmänheten

ungdomar bra bättre bussar som går till området nej

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar, Idrott med 
skolan

Gillar klättringen så kanske mer 
plats för det. Antingen hög vägg 
eller Bouldervägg.

Att det var bra såvida områden runt omkring inte 
påverkades särskilt mycket. T.ex skogen bakom 
och  runtomkring

14-20 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Cyklar, Idrott med 
skolan

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är publik, Promenerar, 
Cyklar, Idrott med 
skolan

Jag vill att de ska vara ett sport område med massa olika sporter, där 
ishallen finns och även simhallen

De ska innehålla massa olika aktiviteter så att många människor drar sig 
dit, de hade varit bra med bussar också som går dit få folk verkligen ALLA 
kan ta sig dit

Jag hade velat ha en ny ishall för 
jag tränar redan väldigt mycket, så 
jag hade trivts bättre med dig n ny 
och fräsch ishall

Nej, tänka mest på att så många sporter 
som möjligt ska kunna träna där och för alla 
åldrar

Jag tror att dom hade tyckt att de va kul, för jag tror 
att de blir med sammanhållning med alla eftersom 
man kan vara med alla olika och inte bara dom som 
går i samma sport som sig själv. Men jag tror också 
att uddevallaborna hade tyckt att de va kul med 
något nytt i Uddevalla alltså något som händer

Just nu så tycker jag att de är väldigt säkert 
men om man vill att folk ska komma dit 
måste man ha fler bussar som går dit och 
inte bara en typ

Nej, jag vill bara ha ett sport område med massa olika sporter

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Jag brukar spela fotboll 
med polare.

Som det gör nu fast med belysning vid en viss tid så att man 
fortfarande kan spela fotboll när det är mörkt. För tillfället finns det 
belysning men det krävs någon personal eller någon med nyckel för 
att ha tillgång till belysningen vid fotbollsplanen.

Jag skulle säga att just nu krävs det att belysning finns där vid senare 
tider.

Inget speciellt, fotbollsplanen 
fungerar bra.

Nej. Det skulle säkert bli omtyckt men inget behov just 
jag känner av.

Mer belysning. Nej, inte utöver belysning.

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Idrott med skolan, 
Gymmar

Bättre maskiner där man gymmar Organisation

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Idrott med skolan

Jag vill att det ska vara en plats där alla kan vara och träna. Man kan 
träffa nya vänner och ha en gemenskap.

Ni kommer ju bygga badhuset där i framtiden men man kan kanske även 
bygga ett ute gym eller typ en tennisplan eller kanske salar man kan hyra, 
så man har allting samlat.

Om allt var samlat på samma 
ställe.

Det är ju alltid de som tränar där, eller de 
som bor där men även folket som bara 
åker förbi där.

Jag tror man skulle tycka om det. För det är bra att 
röra på sig och vara social.

Om man har kameror kanske.

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

Ett stort och familjevänligt område. Större parkering och större friidrottsbanor inomhus. Finns inget som skulle få mig till 
att röra mig mer än vad jag redan 
gör.

Vet inte Den flesta hade tyck om det men sedan finns det 
även visa som inte skulle tycka om den

Vet inte Ja, att ni ska låta kastplanen för friidrotten vara kvar!

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Idrott 
med skolan

Samla alla aktiviteter där så som badhus, tennis, paddel och ishall De med special behov Väldigt positiv om det byggs enligt deras önskemål 
och inte politikernas

Buss, mer upplysta gator och kanske till och 
med en liten butik där

14-20 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Idrott med skolan Jag hade verkligen velat ha något typ av skejtboard ställe med 
rampar och annat kul!

Nu åker man mer dit om man går i tex friidrott tycker det borde finnas 
ställen tex skajtboard som är öppet för alla inte bara dem som går i 
klubbar

Människor med funktionsnedsättningar och 
barn/ungdomar som kan hitta en hobby när 
de rör på kroppen utan att behöva vara med 
i massa tävlingar och satsa på elit

Super bra!



14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Idrott med skolan Hade varit schysst med en stor skatepark eller skatehall En skatepark där man tar hjälp av de som kan bygga en skatepark på 
riktigt så det blir bra

En skatepark eftersom jag gillar 
att skejta men har inte alltid tid att 
ta mig till andra städer för att 
komma till en bra park

Många olika men mycket på de unga Jag tror att det hade varit väldigt bra och jag tror 
verkligen att Uddevalla behöver mer olika aktiviteter 
som tex skateboard

Om det blir ett ställe med mer aktiviteter så 
tycker jag det borde gå mer bussar dit så 
man lättare kan ta sig dit

Att verkligen ta hjälp av de som kan sporterna när man bygger 
tex skatepark

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match

Det skulle varit perfekt för alla skejtare och parkourare att en parkour 
park eller en skejtpark. Gärna både och. Om detta förslaget blir 
aktuellt så ta gärna kontakt med någon skejtare eller parkourare i 
uddevalla som skulle kunna hjälpa med banan.

Om det finns en parkour eller skejtpark lommer det komma folk för att 
bara träna styrka eller öva parkour. Alla nivåer kan ju köra så det kommer 
komma folk.

Mer parkour ställen så det finns 
mera möjligheter.

Uddevallaskejtförening är en riktigt bra 
förening.

Det skulle attrahera parkourare över hela sverige 
och uddevalla skulle bli ett mer besökt område.

Bra byggnad och inte något fuskbygg.

14-20 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Deltar i friluftsdagar 
och liknande

olika sporter som skateboard ska vara tillgängligt tycker jag flera skateobstacles skulle göra att flera skateboardåkare skulle komma 
dit. en miniramp, rails, manualpads och kickers är exempel på saker som 
inte finns i uddevalla på skateparken och hade varit roligt för oss 
skateboardåkare att få ta del av utan att få åka till stenungsund eller 
trollhättan. En inomhus park hade varit perfekt under vintern och regniga 
dagar.

Om kommunen skulle skapa en 
mera fri yta för skateboard hade 
jag och mina vänner men även 
många andra trivts i uddevalla och 
hade sluppit åka i parkeringshus

Skateboardåkare i olika åldrar. Ingen är för 
ung eller gammal.

Mycket bra. Skulle öppna upp fler möjligheter att 
kunna utföra min favoritsport och även mina vänner.

Genom att skapa en inomhuspark hade 
risken av exempelvis bli påkörda av bilar 
minskas när man måste vara ute i staden för 
att få skatea.

Roligt att ni gör det här! Hoppas det går igenom!

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Idrott med skolan Att det ska vara möjligt för alla grupper att 
idrotta där

Det skulle bli jättebra

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Idrott med skolan Att det ska vara möjligt för alla grupper att 
idrotta där

Det skulle bli jättebra

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar, Cyklar Jag skulle vilka se en skatepark.
14-20 Kvinna/flicka Annan kommun Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 

match, Är publik, Idrott 
med skolan

skolan bra

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match

Jag vill att området fortfarande ska vara lika fräscht som det är nu, 
utöka utrymmet för fler hallar. Om det finns chans hade man kunnat 
inkludera mer aktiviteter som tar plats i området, exempelvis salar för 
dans, yoga och andra former av aktiviteter. Om man får drömma 
stort hade det varit väldigt roligt om det fanns någon typ av relaxing-
del, där det skulle finnas pool, bastu, massage m.m. 
Även ett stort utrymme vid kiosken, mycket utbud av varor. Många 
sittplatser att äta på vid kiosken, under sommaren borde det finnas 
chans att sitta ute, exempelvis en uteservering. Glasskiosk?
I hallarna bör det finnas mer sittplatser för publik, då det i nuvarande 
läget inte finns tillräckligt många.

Jag tror det bör finnas något för alla, just nu finns det in princip mest 
aktiviteter för barn och ungdomar. Men om det ska bli mer attraktivt för de 
äldre borde man investera i att utöka utbudet av aktiviteter, exempelvis 
yoga och gruppträning som är arrangerat av instruktörer, samt ett större 
gym. Området borde vara ett ställe där människor möts och ska kunna 
socialicera sig med andra, i väntan på att barnen ska bli klara med sin 
träning bör det finnas något att göra så länge, kanske några vändor i en 
simbassäng, gå på ett svettigt pass av en intrsruktör eller en massage i 
relaxing-delen? Eller kunna ta en kopp kaffe i cafeet? Jag  tänker att det 
borde finnas någonting för alla, man ska kunna ha alternativ om man vill 
vara aktiv på ett eller annat sätt.

Mer utbud av aktiviteter, större 
gym exempelvis.

Anpassa till rullstolsburna, men i nuläget 
finns det hiss vilket är bra.

Jag tror man kommer glädjas över det, då Uddevalla 
i sig inte har så mycket att erbjuda. Men efter ett 
färdigutvecklat sportcentrum är det nog förändrat. 
Jag tror man även kommer bli mer motiverad till 
träning när det kommer finnas mer yta för aktiviteter 
i olika former och som kommer passa alla åldrar.

Reklam, informera människor om det. Ha 
något unikt, som många söker efter, något 
trendigt. Möjligtvis en padelbana, då padel i 
nuläget är en väldigt attraktiv sysselsättning 
som många gärna vill prova på. Göra 
området tryggt genom att ha mycket öppna 
ytor, inte för stängt och mörkt. Utan man ska 
kunna se mycket omkring sig för att inte 
känna sig instängd.

14-20 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

Jag vill att rimnersområdet ska bestå av det flesta sporter och 
föreningar i Uddevalla med till exempel ishall, simhall, idrottshall.

Ishall, simhall, idrottshall för handboll, innebandy m.m och fotbollsplaner. Jag vet inte jag tycker att 
rimnersområdet är ett tryggt ställe.

Ungdomar för det är ändå vi som ska 
använda det mest och kunna utvecklas i 
våran idrott eller sport.

Jag tror att det skulle vara jättepositivt både för lag 
och föreningar utanför kommunen som kan åka på 
träningsläger och utöva både styrka och sin 
specialidrott och dessutom tror jag att det skulle 
gynna barn och unga för det kommer leda till att fler 
väljer att idrotta och kanske till och med idrotta med 
flera sporter eftersom allt finns på samma ställe.

Jag vet inte. Nej.

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Utbildningar, träning Många sportpaket runtomkring Simhall:) Vet inte Bara bra Att de går fler bussar dit Ta tag i simhallen
14-20 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 

match
Mer varietet i sporter. En ishall hade varit perfekt för att göra hockeyn 
i kommunen närmare samhället då fridhem ligger lite avlägset

Ungdomar av alla åldrar. Fortsätt arbetet 
med att få in fler tjejer inom idrotten för att 
kunna öka den grenen. Erbjud idrotten som 
ett alternativ till de som hamnar lite utanför 
samhället i områden för man kanske tar till 
kriminalitet då det inte finns något annat att 
göra.

Tror det hade uppskattats

14-20 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Idrott med skolan Fler fotbollsföreningar ska kunna träna där. Nya sport. Om det var ett säkert miljö. Man ska ju anpassa lokalerna till besökarna.Fler skulle komma och besöka. Det hade varit 
väldigt kul.

Om barn kommer så ska det inte vara farliga 
material.

Det hade varit roligt om det hade varit fler föreningar med olika 
sporter som var där.

14-20 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar

Satsa på att göra området till en stor plats för idrott- och sport 
evenemang. Samla allt som har med sport att göra på ett ställe.

Attraktivitet innebär, lätt att hitta och ta sig dit, fräscha lokaler och arenor 
som erbjuder en plats för så många olika sporter som möjligt. Skapa liv i 
området på olika sätt.

lättillgänglighet, lätt att fixa 
medlemskap och till ett resonabelt 
pris. Undvik omständighet helt 
enkelt.

Det är viktigast att unga rör på sig mest, 
dessa är framtiden. Så om det ska finnas 
någon prio så är det dessa, annars är det 
såklart viktigt med rörelse för alla 
generationer.

Jag tror det skulle vara omtyckt av de flesta, det är 
ju i princip redan halvvägs dit, utveckla färdigt 
området så bra det går och sluta slösa pengar på 
projekt som aldrig blir av.

Då gäller det att planera så bra som möjligt 
med skyltning, planera för säkra gång och 
cykelvägar och fundera lite på hur man kan 
göra det lättare att ta sig från motorvägen in 
på området.

Få dit badhuset nu så det blir gjort. Det är en stor skam att 
skattebetalarna i Uddevalla får se sina kronor slösade på saker 
som ej blir av.

14-20 Kvinna/flicka Annan kommun Aldrig Är publik vet inte vet ej. Jag tränar i en klubb i en annan 
kommun vilket resulterar i att jag 
nästan aldrig är på rimners, har 
spelat fotbollsmatch ute där några 
gånger.

vet ej kanske mer sporter ingen aning. nej

14-20 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Är publik vet ej spelar mig ingen roll eftersom jag så sällan är där kanske lite minnesvärt och hemtrevligt, "kommer du ihåg när vi var där.." kost och motivation alla, stora som små, unga som gamla, 
kvinnor som män?

ingen aning vad de det tycker och tänker jag vet 
bara mina åsikter.

mycket har nog med utrymmen att göra och 
hur fräscht olika saker är.

nej

14-20 Kvinna/flicka Annan kommun Oftare Tränar, tävlar eller har 
match

Trevligt stort och utbyggnader Större gymnastik hall och simhall Bättre städning Föräldrar Bra Kanske en väktare som cirkulerar

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Utegym tycker jag att man ska satsa på med mycket olika former av 
utrustning. Fixa något form av löpspår tycker jag med man borde fixa. 
Sen tycker jag att detta är en perfekt möjlighet att skapa en 
hundrastgård då ni tagit bort den som fanns i samband med att nya 
brandstationen ska byggas.

Mycket olika former av aktiviteter. Möjligheten till det Utegym som sagt, sen tycker jag som sagt 
man borde kunna fixa en hundrastgård i 
anslutning till detta där hundar kan träffas 
och springa runt

Positivt om man gör det ordentligt Att man gör det ordentligt och inte dumsnålarLyssna på folks åsikter

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Utegym tycker jag att man ska satsa på med mycket olika former av 
utrustning. Fixa något form av löpspår tycker jag med man borde fixa. 
Sen tycker jag att detta är en perfekt möjlighet att skapa en 
hundrastgård då ni tagit bort den som fanns i samband med att nya 
brandstationen ska byggas.

Mycket olika former av aktiviteter. Möjligheten till det Utegym som sagt, sen tycker jag som sagt 
man borde kunna fixa en hundrastgård i 
anslutning till detta där hundar kan träffas 
och springa runt

Positivt om man gör det ordentligt Att man gör det ordentligt och inte dumsnålarLyssna på folks åsikter

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Utegym tycker jag att man ska satsa på med mycket olika former av 
utrustning. Fixa något form av löpspår tycker jag med man borde fixa. 
Sen tycker jag att detta är en perfekt möjlighet att skapa en 
hundrastgård då ni tagit bort den som fanns i samband med att nya 
brandstationen ska byggas.

Mycket olika former av aktiviteter. Möjligheten till det Utegym som sagt, sen tycker jag som sagt 
man borde kunna fixa en hundrastgård i 
anslutning till detta där hundar kan träffas 
och springa runt

Positivt om man gör det ordentligt Att man gör det ordentligt och inte dumsnålarLyssna på folks åsikter

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik, Promenerar Restauranger och kiosk/café 
Gym
Bastu
Kunna göra behandlingar; naprapat, massage osv. 
Spa-del. 
Tänk lite Sturebadet. Kunna gå dit någon timme och unna sig lite lyx i 
vardagen. Allt på ett ställe!

Alla! 
Funktionshindrade, pensionärer, 
föräldralediga tillsammans med barn, alla 
idrottare osv

Jag hade älskat det!! Busshållplats mitt i allt.  Mycket belysning.

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Besöker inte området 
idag

Tydligare målpunkt. Mer publikt. Är van vid att enkelt kunna nyttja t ex 
löparbanor etc i andra kommuner, men upplever det endast öppet för 
föreningslivet idag. Behöver bli bättre förbindelser för de som inte 
kommer med bil. Fler aktiviteter, t ex välutrustat utegym, löpslingor 
(med belysning)

Fler aktiviteter, tex utegym, löpslingor med belysning, lekplats. Mer öppet 
för allmänheten.

Miljön är idag otrygg när man ska 
ta sig dit från norra Uddevalla pga 
alla bilar och avsaknad av 
cykelväg. Behövs en tydligare 
entré.

Allmänheten, idag upplever jag att området 
endast riktar sig till föreningslivet. Även de 
som inte är engagerade i en förening 
behöver röra på sig

Positivt, men kräver ett helhetsperspektiv Om det blir attraktivare för en större 
målgrupp att vistas där kommer tryggheten 
öka. Behöver vara bra belysning kvällstid. 
Rörelse i området.

Ta en titt på utegymmet/aktivitetsbanan som Sölvesborgs 
kommun i Blekinge byggt. Föredömlig.

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Är aldrig där som det 
är just nu

UTOMHUSGYM! Lekplatser/Parkourliknande/Skateområde. 
Utomhusaktiviteter som inte kräver att du är medlem i en förening 
utan öppna för allmänheten. Belyst motions/löpspår. Skridsko-spolat 
vintertid.

Öppet för allmänheten, ej krav på medlem i förening. Bra hemsida med 
information om vad som finns att göra där.

Motionsspår och utomhusgym, 
upplysta, närmare centrum som 
tex vid Rimmersområdet.

Barn och ungdomar. Funktionsnedsatta. Om möjlighet till bra bussförbindelser hade det vart 
bra. Just nu ligger det lite väl ocentralt.

Bättre bussar. Öppet för allmänheten.

21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match

Oerhört viktigt att inte ta snabba beslut och sedan ångra sig i 
efterhand. Rimnersområdet har möjligheten att bli unikt i Sverige med 
bra förutsättningar och mycket yta. Skyttefälten är enorma och 
långbanan används i stort sett aldrig. Jobbar i hallen och joggar runt 3 
dagar i veckan. Jag har aldrig sett någon skjuta på långbanan. Här 
kan man lägga konstgräs och fotbollsplaner. Ett grusspår på ca 1km 
med en flack bana och elljus hade varit fantastiskt för såväl elitaktiva, 
motionärer och paraidrotten.

Utegym, omklädningsmoduler, grusslinga (platt med elljus), kastplan, 
konstgräs, fotbollsplan och friidrottsarena.

Elbelysning och en grusslinga. Parasporten och löparna som tränar i 
området. Många söker sig nu istället till 
Bjursjön där möjligheten att springa är 
betydligt bättre.

Det skulle vara uppskattat. I Växjö har man samlat 8 
arenor i den s.k arenastaden. Ditt har nu Scandic, 
matbutiker och restauranger kommit. Ett mycket 
populärt upplägg som skapar bra förutsättningar för 
hotell och restaurangbranschen.

Mer belysning och bättre grusspår. Dra 
busslinje hit och håll biltrafiken nere på 
parkeringarna istället för upp mot hallen och 
vallen.



21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match

Hej! Jag har tagit del av förnamn efternamn vision över ett framtida 
Rimners / Samneröds - område och ställer mig helt bakom detta

Strategiskt smart placerade idrottsanläggningar Gynnar alla parter

21-30 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Skjuter på samneröd Det får gärna utvecklas om antingen skjutbanorna blir kvar eller om 
det byggs nya skjutbanor nögon annanstans.

Det är bra som det är . Skytteintreserade

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Ett aktivitetscenter för både barn och vuxna i alla åldrar. Möjligheter till 
lek utomhus för barn och träning för vuxna, gärna i anslutning till 
varandra.

Lekplats, träningsmöjligheter, aktivitetsområde Tillgång till aktiviteter
Även utomhus som inte kräver 
klubbmedlemskap. 
Stor simhall med möjlighet till att 
få plats på banor utan att behöva 
tillhöra klubb.

Jättebra. Upplyst, mer aktiviteter så att människor som 
vill vara aktiva dras dit.

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

En större klätterhall. Bohuslän är ett av de mest populära resmålen i 
världen när det gäller utomhusklättring och det vore fint att låta det 
reflekteras i våra hallar med. Den hallen vi har nu är alltför liten men 
nödvändig för klättrare under vinterhalvåret för att behålla formen, öva 
på tekniker/flytt samt utmana sig själva. Den lilla hallen idag medför 
otroligt få möjligheter för det då klättrare befinner sig i olika stadier i 
sin utveckling och de problem som finns på väggen faller ofta till 
korta. Det medför att folk lägger av med sporten eller skadar sig för 
att man ger sig i kast med allt för avancerade nivåer som medför 
skador på kroppen.

Se synpunkt ovan. Detta kan även locka de utländska klättrarna som är i 
Bohuslän och klättrar under sommaren. En regnig dag (vilket vi vet att det 
ofta är) kan locka många besökare.

Klättrare och andra ovanliga sporter såsom 
parkour.

Absolut. Sport är viktigt, men den kan vara 
exkluderande i form av för lite utbyte av 
idrottsvarianter och för liten yta.

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är publik, Promenerar Ett välutrustat idrottscentrum med möjlighet för sm-tävlingar Ett brett utbud Handikappade, familj, skolor Tror det är ett steg i rätt riktning Välplanerade ytor
21-30 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 

match
Bättre möjlighet för klättring, då skulle jag besöka området minst en 
gång i veckan

Klätterväggar. Bohuslän är Sveriges klättermecka, vilket innebär att 
massor av människor vallfärdar hit och bosätter sig här just för 
klättringen. Men eftersom det inte finns bra inomhusklättring så reser de 
till Göteborg för det istället.

Enklare att lista ut hur man får 
tillgång till era träningsanläggningar

Föräldrar med barn i barnvagnsålder Bra, det saknas fräscha anläggningar i Uddevalla. 
Nu åker man hellre till grannkommunerna för 
exempelvis simning och klättring (det jag själv gör)

Bättre hemsida med information, bra 
promenadvägar och parkeringar med 
belysning

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Gevärsskytte 300m 
och 50m

Bättre byggnader för skytte. Bättre och mer tillgänglig digital 
markering.

Orörd att vandra i. Fin natur att röra sig i. Oss sportskyttar som använder 
skjutbanorna. Det finns inget liknande 
någon annanstans.

Jag tror inte det är bra att samla för många 
aktiviteter på samma ställe. Det blir bara problem 
vid större evenemang.

Bättre vägar och belysning. Det hade varit riktigt trevligt med en skyttebana inomhus för 25m 
skytte. Både för träning och tävling året runt.

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

Större klättringsmöjligheter! Promenadmöjligheter. Mer lättillgängligt  att boka klättring Bra!

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Alla idrottsanläggningar samlade på ett och samma ställe! Ishall och simhall!!!
21-30 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 

eller annan vuxen
Att det ska finnas möjlighet att utöva olika typer av fritidsaktiviteter 
där, riktade till olika åldrar och olika typer av idrotter (kanske att det i 
framtiden skulle kunna finnas fördelar med att ha den i anslutning till 
simhallen för värme/kylsystemet, samtidigt som det ju har sina 
fördelar att ha idrottsanläggningar lite utspritt)

Möjligheter att utöva olika typer av sporter/aktiviteter (kanske även vissa 
som också privatpersoner kan komma dit och utöva)

God tillgänglighet till aktiviteter Det är ju många grupper som kanske kan 
has i åtanke lite extra, men exempelvis att 
både barn, vuxna och även äldre ska kunna 
ha möjlighet att nyttja området. Men också 
att det är anpassat för människor med 
funktionsvariation och att det finns möjlighet 
för människor från olika delar av Uddevalla 
att besöka rimnersvallen, dvs inte enbart 
människor med bil/som bor i centrum 
kanske (för att bli mer inkluderande) :)

Tror att det skulle uppfattas som kul och positivt Bra kollektivtrafik- och cykelförbindelser till 
området

21-30 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Idrott med 
skolan

21-30 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

Utökas och ha flera aktiviteter på samma område! 
Ishall kombinerad simhall! Så fler ungdomar kan delta i fler idrotter! 
Ha ett riktigt idrotts center med mycket ungdomar o rörelse!

Ny ishall, så fler ungdomar och barn kan ta sig till ishall när det ligger 
centralt! 
Ishall kombinerad med simhall hade varit det bästa!! Både Kungälv och 
Lysekil kommun har så och är ett bra upplägg

Kunna ha flera aktiviteter på 
samma ställe så att man lättare 
kan delta i aktiviteter

Ungdomar/Barn Tror att alla skulle uppskatta att utöka området, 
många som klagar på befintliga hallar i resterade 
Uddevalla som inte har fått uppmärkasamhet 
Ex ishall, simhall

Tror att fler ungdomar skulle idrotts om
Allt låg på samma ställe! Kunna se flera olika 
sporter i rörelse och ha ett helt fantastisk 
idrottscenter skulle locka många!

Lyssna på folket

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar, Cyklar, 
Idrott med skolan

Det hade vart kul om Uddevalla kan satsa på skateboard livet i 
samma veva som man planerar nytt. En betongpool och en riktig 
ramp.

Se till allas behov Mer belysning I stort sätt alla Tror dom tycker att det är en bra utveckling för 
staden

Mer belysning och mer rörelse Ni gör ett bra jobb

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

Jag tycker att det är prefekt så som det är just nu. Helt obegripligt att 
ta bort den fina B-plan och C-plan som redan ligger där.

Tycker att det är bra som det är. Jag spendera stora delar av min tid runt 
området och ser att det är väldigt mycket människor som även spenderar 
mycket av sin träningstid.

Fotbollsföreningarna som tränar på B och 
C-plan. Vart ska dom föreningarna träna 
om nu badhuset ska stå där planerna är 
just nu?

Det tror jag alla Uddevallabor skulle tycka va kul. Det är en väldigt fin och trygg miljö.

21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Promenerar Jag vill att skjutbanor är ska vara kvar i alla fall. Uppfräschning av skjutbanorna. Skytte är idag en trevlig sport som borde 
få lite mer utrymme i sportvärlden

Helt rent och snyggt Skytteföreningar Det finns ju redan sporthallar Se till att det bedrivs verksamhet av laglydiga 
människor som har ett brinnande intresse för 
sin sport

Ta inte bort skjutbanorna

21-30 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Jag hoppas man kommer behålla skyttebanorna då denna 
verksamhet är anledningen till att jag besöker området.

För den gruppen människor jag känner och umgås med är 
skytteverksamheten den stora dragkraften i området, jag tror att 
samverkan med skytteföreningar kan locka många fler.

Utveckling av 
skjutbaneverksamheten.

Föreningarna som är i området redan. Bra om man tar hänsyn till alla sporter som bedrivs i 
området.

Generell handikappanpassning, mer 
belysning.

21-30 Man/pojke Annan kommun Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

21-30 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

ha kvar skytte banorna tack!

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Aktiv skytt 
långhålls skytt på 
skjutbanan.

Jag vill gärna se att Uddevallas sportskyttar skall få någon form av 
bekräftelse samt större aktivitets område.

Det är något magiskt i skyttet. När du släpper allt runt omkring dig och är i 
din egen bubbla. Har ibland tagit med min bror som har grov adhd. Ända 
gången han känner inre lugn och lycka är under våra skjutpass.

Att de aktiva skjutföreningarna för 
bättre lokaler samt större aktivitets 
stöd.

Skytte föreningarna Jätte roligt om det även innefattar oss aktiva tävlings 
skyttar

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar, Cyklar, 
Brukar åka longboard 
ut dit och sen runt på 
cykelbanor och 
parkering

En skatepark med ordentlig pumptrack/bowl så att även vi som 
tycker om att bara pumpa och flowa med brädan har någonting. 
Ramper och pipes är inte intressant för mig men en pumptrack/bowl 
hade varit mycket uppskattat!

En skatepark med ordentlig pumptrack/bowl så att även vi som tycker om 
att bara pumpa och flowa med brädan har någonting. Ramper och pipes 
är inte intressant för mig men en pumptrack/bowl hade varit mycket 
uppskattat!

En skatepark med ordentlig 
pumptrack/bowl så att även vi 
som tycker om att bara pumpa 
och flowa med brädan har 
någonting. Ramper och pipes är 
inte intressant för mig men en 
pumptrack/bowl hade varit mycket 
uppskattat!

Det finns skatare som inte vill/kan hoppa 
och trixa i ramper som de ovanför skeppan, 
och som gärna hade haft en pumptrack

Det tror jag absolut! Rusta upp en cykelväg eller bredare 
trottoarer ut dit ifrån centrum så att cyklar, 
skateboardar, kickbikes och Rollerblades etc 
etc kan ta sig ut lättare/säkrare.

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Klättring Hade varit kul med lite skatepark, hade besökt området frekvent isåfallSom jag skrev ovan en skatepark för alla Skate och klättring De sporter som ofta hamnar i kläm och är 
för folk som inte håller på med friidrott och 
fotbollschef handboll osv

Något som får fler att besöka och som är öppet för 
alla

Att fler är i området som idrottar

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Promenerar, 
Cyklar

Många aktiviteter på samma ställe Skatepark Jättebra Kontakta Uddevalla skateboardförening för dialog

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Jag skulle gärna se att ni anpassad någon del av området för 
skateboard åkning.

Ett del att åka skateboard på Att åka skateboard Skateboard åkare Mycket bra. Vet ej. Det ligger ju centralt men har inte så 
mycket trafik.

21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är publik

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Hade gärna sett en yta tillägnat skateboard framförallt en miniramp 
som är i lämplig storlek att lära sig tricks på då den på tureborg är 
ganska hög och lätt att skada sig på när man nt är så van och ska 
lära sig nya grejer

Inkludera alternativa sporter som skate då det finns väldigt många som 
utövar detta!

Miniramp Kidsen vill skäjta!! Att lägga badhuset på rimnervallen hade nog gjort 
många glada. Kidsen hade blivit glada av ett område 
till skate som är välutvecklat. Oljeberget är inte så 
skatevänligt. Önskar att man tar in experter som 
lägger upp en schysst yta med kanske miniramp, 
rails, funbox. En pool kanske?

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Aldrig Promenerar Ett modernt idrottscentrum Någon som passar för många olika idrotter och gör detta till ett nav för 
unga där man kan utöva idrott så kanske det blir några färre ungdomar 
som bara hänger på stan

Mer upplysta områden och 
bevakade och trygga slingor för 
joggning, promenad samt även för 
djur

Ungdomar som inte har alla förutsättningar 
hemifrån med föräldrar som alltid kan ställa 
upp, det är inte alltid men det är mer 
förekommande att dessa ungdomar är ute 
och gör hamnar i kriminella banor

Bra, det är modernt och attraktivt för båda unga och 
vuxna att idrotta även vuxna företagare kan dra nytta 
av detta och hyra in sig för friskvård samt sponsra

Öppna ett café eller liknande vilket gör att det 
är mer folk i området vilket gör det tryggare

21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Besöker aldrig Skatehall alternativt skatepark Skatehall och/eller skatepark, äventyrsbad Plats där jag kan skatea på Dom som åker skateboard Ja Busshållplats
21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Skjuter! Gefan i min 

skjutbana! Det ända 
kärt jag har i närheten

Som det ser ut nu! Bygg erat förbannade badhus någon annanstans !Det är bra som det är ! Skyttesporten Skit Det är tryggt ! Gefan i att röra skjutbanorna förhelvete!!!



21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är publik, Promenerar Jag önskar ett samlat indrottscentrum. Utökat med både simhall och 
ishall.

Simhall och ishall. Gratis parkering. Och täta kollektiva förbindelser. Vet ej. Vet ej. Jätteuppskattat. Vet ej. Tack för att ni gör en enkät och tar in vad kommuninvånarna vill.

21-30 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik, Cyklar
21-30 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränare Som ett samlat område med de flesta sporter (där även ishall) för att 

ha ungdomarna samlade, både för gemenskapen men också för att 
underlätta att fler barn/ungdomar kan hålla på med fler sporter 
samtidigt utan att föräldrar ska behöva köra runt dem till andra 
områden/ställen.

Kanske inte bara sporter i sig, få med även restauranger, bowling (är väl 
dock en sport), men även möjlighet till sådana aktiviteter bowling, biljard, 
boule, schack osv. Men kanske också bibliotek/cafe osv för att locka 
vuxna till att befinna sig på området när ens barn aktiverar sig. Även 
kanske gym och bra promenadstråk. Fina utomhusmiljöer.

Helheten, miljön och utseende på 
byggnader bland annat. Samt att 
rätt aktivitet fanns.

Barnperspektivet först och främst, men 
även vuxenanpassat

Tror alla hade uppskattat det. Dock förbättra 
förbindelsen dit med buss, kanske anlägga hållplats 
vid parkeringen.

Mer aktiviteter och sporter för alla både barn 
och vuxna ökar att fler människor rör sig på 
området och fler kan kännas trygga. 
Tillgängligheten, mer parkeringar samt en 
busshållplats

21-30 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Promenerar Ett blandat område med badhus och aktiviteter men också 
studentbostäder, hyresrätter och småhus.

En bättre slinga som kopplas ihop med snäckskalsbankarna för 
promenader. Mindre bostäder för studenter och för aktiva.

Fina promenadslingor med 
information om natur och historia. 
En allmän utomhusklättervägg.

Unga vuxna som söker bostad. Studenter 
med tanke på närhet till gymnasiet. 
Personer som vill bo naturnära men ha 
nära till service.

De hade inte tyckt illa om det såklart men tror inte 
på vräkiga lekplatser i plast, ännu en fotbollsplan, ett 
badhus helt utan anknytning till plats och natur. Nej 
tack.

BLAND bebyggelse. Viktigt att området inte 
töms på natten. Skapa närvaro med att 
samtidigt bygga bostäder.

21-30 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Promenerar Ljust och fräscht. Tycker man kan tänka på hur man skulle kunna få 
ner ljudvolymen som ofta kan bli hög.

Varierande aktiviteter och sen sprida informationen i sociala medier vad 
som finns att tillgå.

Utbildad personal, en inbjudande 
miljö där man känner sig 
välkommen.

Äldre, sjukskriva och människor med 
psykisk ohälsa som är hemma på 
vardagarna kan må bra av att få röra på sig. 
Har egen erfarenhet av att varit 
långtidssjukskriven och jag hade uppskattat 
detta.

Känns som en ledande fråga...Men jaa jag tror att de 
flesta kommer se detta som något positivt. Men det 
är svårt att svara på innan man faktist ser vad 
resultatet av bygget blir. Jag hopppas och ser fram 
emot något bra!

Bra skyltat så det är lätt att hitta och kanske 
även beskrivningar hur man kan utföra olika 
aktiviteter, bemanning, belysning på kvällen.

21-30 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Promenerar Mer strategiskt placerade lampor. Det ska inte kännas som om att 
man går i mörker mitt i stan. Trevligare grönområden. Gör det tidlöst, 
Uddevallas design 1950-nu är inget man är särskilt nöjd med. Gör 
saker vackert.

En restaurang. Jag är helt övertygad om att människor hade uppskattat 
ett ställe att äta på i området. En isrink, ute? Fridhem är tyvärr långt bort 
för flertalet så en rink är ingen omöjlighet.

Fler ställen med uteträning likt 
gymmet vid bjursjön.

Man borde kanske tänka mindre på fotboll, 
vi har trots allt en ansenlig mängd planer i 
området.

OM det blir en god förändring så skulle vi nog bli 
väldigt stolta. Att känna stolthet över staden är något 
som Uddevallare gärna vill göra.

Busstrafik, bättre parkeringsplatser Uddevalla räknas som en av de fulare städerna i Sverige. Nu har 
ni chansen att ändra på det.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match

Jag tycker att man borde börja med att bygga en ny friidrottsarena, 8 
banor runt och så man kan springa 100m år båda håll. En rimlig 
arena helt enkelt. Det behövs ingen stor läktare men nåt litet. 
Sen riva rimnersvallen och bygga en ny fotbollsarena, gärna få LSK 
och IKO och rössö och spela på samma. Lagom stora läktare men 
närmare planen för bättre stämning. Rimnersvallen är varken bra till 
friidrott (man ser inget från läktaren, banorna är skeva) och för 
fotbollen är läktarna för långt bort.

Elljusspår hade varit fint. Ett bra utegym, som i skänninge idrottspark typ.Mycket bättre belysning, gärna 
ordning på parkeringen. Detta för 
att trivas, röra mig behöver jag 
nog inte.

Idrottare.... Antagligen gnäll tills det är klart sen en större 
användning. Vi är rädda för förändring

Belysning 
Ordning 
Busslinje

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Ett fik å gärna en ishall - curlingbana - pilbågehall - multisportarena !!!Bättre utmärkta leder! :-) å
En aktivitetsbana, utegym

Mer ljus! Ja de äldre! Superbra en mötesplats för alla Mer ljus 
Skyltning info vad som går att nyttja som 
privatperson å vad som krävs medlemskap i 
klubb för

Våga tänka stort! Bygg på höjden!

31-50 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Ett område för olika typer av idrott samlat på ett ställe. Lättillgänglig 
för ungdomar som vill träna.

Anläggningen skulle kunna innehålla allt från badhus och fotbollsplan till 
ishall. Att göra ishallen mer centralt belägen skulle innebära en bättre 
tillgänglighet för barn och ungdomar i staden eller de som reser till staden.

Tillgänglighet och fler alternativ 
samlat på samma plats.

Ungdomar Man skulle behöva se om infrastrukturen, 
lägga om bussar ex för tillgänglighet. 
Belysning, gång cykelvägar.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Plats för fotboll, handboll, innebandy, klättrng, friidrott, simning.
Lätt att parkera, även med laddstolpar, cykelparkering, 
moppeparkering.
Även bra parkeringar för rörelsehindrade personer.
Det bästa hade varit om Friskis och Svettis kunde ligga intill.

Bra kommunikationer med buss. Just nu är det inte bra alls. Utegym. Rörelsehindrade personer. Jätteviktigt för kommuninvånare i alla åldrar. Bra kommunikationer, inte bara lokalt utan 
Uddevalla har ett stort upptagningsområde 
inom idrott.

Sätt Uddevalla på kartan med UEIG! 
Otroligt viktigt och fanstastiskt att ha det i Bohuslän. Ett sätt att 
behålla ungdomarna på hemmaplan under gymnasietiden.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar Ett område för många olika idrotter med träningsmöjligheter inomhus 
och utomhus. Ungefär som Skatås i Göteborg med utegym, 
motionsspår osv.

Träning för alla åldrar osv. Uteträning, inneträning, simhall, rekreation. Motionsspår, utegym osv Det hade varit uppskattat med ett lyft.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

. Se till att det finns rejält med parkeringar. Det är redan problem idag när 
vårat barn har träning att det är ont om platser. Vid evenemang parkerar 
folk längs gatan. 
Ska man sen lägga till platser för badhuset - ja då blir det stora problem.

. . Jag tror inte folk inser hur lite plats det finns att 
bygga på i Rimnersområdet. Det är ett misstag att 
placera badhuset där.

. .

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Övergripande har jag inte så stor åsikt, men i det lilla. En hinderbana 
likt den som finns i Kviberg Göteborg hade varit fantastiskt. Dock 
med den skillnaden att det finns alternativ så barn (från ca 5-6 år) kan 
klara av hindren oxå. Plats med bänkar och grillplats så hela familjen 
kan dra nytta av området, både stora som små. Gärna en kortare 
slinga i skogen så man kan varva hinder med löpning.

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kvibergs-park/aktiviteter-
och-evenemang/idrott-och-motion/kvibergs-parks-
hinderbana?uri=gbglnk%3A201996202822432

Rikta sig till flera olika idrotter utomhus, dvs inte bara fotboll och friidrott. Anpassa en plats för hela familjen, 
så man kan ta med sig barnen. 
Barnen har något att roa sig med 
medan jag tränar samtidigt som 
jag ändå kan ha koll på de (från 
liten 2-åring till tonårig), gärna 
avskilt från trafik. Tillgång till toalett 
(i första hand till barnen).

Att man kan umgås alla tillsammans, inte 
enskilt.

Det är nog väldigt blandat, beroende på vem du 
pratar med.

Öppet, upplyst, bra parkering, 
picknickplatser, grillplats. Tänk heldagsutflykt.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Ha allt på ett ställe med friluftsliv och olika inomhus aktiviteter som 
oxå besökande familjer kan utnyttja. Om tex ett barn har nån spelcup 
så kan resten av syskon oxå aktivera sig i närheten. Har själv 
uppskattat detta i andra städer.

Inomhusaktiviteter, utomhusaktiviteter, fik, gym, busskomunikation, 
mycket parkeringsplatser, hade gärna sett att ishallen oxå kommer dit på 
sikt.

Tillgänglighet Alla åldrar. Området kan utnyttjas av äldre 
på dagtid.

Toppen. Allt samlat på ett ställe. Mer vuxen närvaro. Flytta dit ishallen

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Viktigast är en ny långsidesläktare vid hallensidan på Rimnersvallen. 
Det bör även ur både praktiska som estetiska skäl byggas en ny 
gemensam entré till vallen, hallen och badet genom att bygga in 
befintlig entré till hallen och utveckla ett entrétorg där även entré till 
vallen och badet inkluderas.

... ... ... Blir sannolikt bra till slut. Viktigast är en ny långsidesläktare vid 
hallensidan på Rimnersvallen. Det bör även 
ur både praktiska som estetiska skäl byggas 
en ny gemensam entré till vallen, hallen och 
badet genom att bygga in befintlig entré till 
hallen och utveckla ett entrétorg där även 
entré till vallen och badet inkluderas.

...

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Ett komplett idrottscentrum där man samlat de stora anläggningarna 
precis som i Halmstad tex.
Friluftsområde med elljusspår.
Göra om skjutbanorna till gräs/konstgräsplaner då dessa nu 
försvinner i och med badhuset så att Jubicupen fortfarande kan 
disponera området

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Promenerar

Anpassningar för de med funktionshinder! Inte bara fysiska nedsättningar. 
Omklädningsrum och ytor för familjer/stödpersoner som behöver 
exempelvis byta om och duscha. Dessa behöver då vara fria från 
könsindelning. Idag hindras vi från att delta i sport osv då vi behöver stötta 
i dusch och omklädningsrum och det endast finns dam/herr.

Flera alternativ på samma plats. 
Även kollektivtrafik så alla kan ta 
sig dit.

De med funktionshinder Kanonbra! Gärna 
utegym/balansbanor/vattenpark/skateramper/ 
lekpark för allmänt nyttjande utanför så att öppettider 
och ekonomi inte begränsar. Papperskorgar i 
överflöd och flera bord och sittplatser. Tillgänglighet 
och tillfällen för alla även de utanför norm.

Busshållplats. Omklädningsrum för fler 
alternativ än normen. Lekytor samt uteträning 
även för fysiskt funktionsnedsatta. Belysning. 
Våga mixa boulebana och skateramper osv 
så vi kan umgås över generationer. Tydlig 
skyltning och hänvisning. Fritidsbanken i 
anslutning? Utomhusytor som får nyttjas av 
allmänhet för att inte utesluta de med sämre 
ekonomi. Gör en daglig verksamhet som får 
sköta området!

Marknadsför området. Satsa ordentligt. Låt tonåringar designa 
något och belys ordentligt, det bör minska risk för skadegörelse. 
Låt parkering vara gratis.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar

Utegym, Fortsätta att utveckla mtb cykelstigar (Ej för tekniska), 
Elljusspår med möjlighet till konstsnö vintertid, Cykelpark, 
Promenadslinga.

Busslinje som passerar anläggningen. Varför inte tågperrong också.... Anläggningar som inte är så 
krävande utan är anpassade för 
oss som motionerar på en lite 
lugnare nivå...

Vardagsmotionären, handikappade Mycket bra. Drar nog till sig uppmärksamhet 
nationellt, samt att besök från kranskommuner ökar.

Bra belysning, lätt att parkera, lätt att ta sig till 
och från.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar

En samlingsplats för många idrotter En samlingsplats för många idrotter En samlingsplats för många 
idrotter

Mycket positivt

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Uddevallas fotbollsstadion ska bara kvar, även en B-plan och ett 
konstgräs bör finnas. Rimnershallens gång uppe bör breddas så det 
blir mer plats till bord och folk som passerar. Bygg en utbyggnad över 
entrén som kan byggas in nere för en längre entré (kallras idag vid 
entren) och uppe bli plats för servering. Flytta upp kiosken.

Bygg elljusspår och utegym. Märk upp leder för vandring, mtb mm i 
området. Medans barnen tränar kan föräldrar också passa på att tex 
springa en runda. Cykel park likt den i Trollhättan.

Att hela familjer kan utföra olika sorters 
träning samtidigt på samma ställe. Rullstol.

Fantastiskt! Belysning, belysning, belysning.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

Utegym
Öppen löparbana för allmänheten 
Markerade stigar i skogen bakom

Grillplatser 
Bänkar

Markerade stigar
Öppen löparbana

Att det finns möjlighet för vuxna att träna 
och att det kan finnas lekpark i närheten så 
man kan ha med barnen

5 av 5 stjärnor



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar Ta bort skjutbanorna och uppdatera spåret runt dynamitbacken och 
runt bjursjön samtidigt.

Mycket positivt och rätt val. Läget är väldigt bra för 
att kunna utöka och kombinera med 
utomhusaktiviteter.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar

En samlingsplats för många idrotter En samlingsplats för många idrotter En samlingsplats för många 
idrotter

Mycket positivt

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match

Mer plats för människor, mindre synliga parkeringar. Några träd. Knyt 
ihop området med Bjursjöns motionsområde.

Anlägg en busslinje dit! Skapa grönområden kring entréer. Bygg ett 
parkeringshus i samband med badhusbygget.

Tryggare miljö. De som inte rör på sig idag? De skulle förhoppningsvis känna stig stolta över att 
deras kommun har genomfört en klok investering.

Mer stadsgatelik miljö. Kollektivtrafik som går 
förbi. Fler besökare.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Full anläggning men idrott ska också bedrivas så lokalt som möjligt. 
Detta för att säkra att ungdomar och vuxna lever aktivt så länge och 
mycket som möjligt. De ideella krafterna minskar och kommunen 
måste ta ett än större ansvar att säkra fler anläggningar i kommunen. 
Hela landet ska leva även utanför tätorten.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

all idrott samlad. Mycket parkeringsplatser. idrott, sim och ishall på samma område. Trygg miljö. Positivt. parkeringar. upplyst utomhus.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik, Promenerar, 
Cyklar

Ett rikt område med ett rikt idrottsutbud som är lätt tillgängligt för alla 
invånare i Uddevalla med omnejd.

Så klart en simhall men området skulle lätt kunna bli ett centrum för olika 
aktiviteter...konferenser, olika event...skjutbanan finns i närheten, men 
också möjligheterna till skidsporter samt motosporter...det skulle också 
kunna bli ett område som hyser in Uddevallas olikheter; människor från 
olika områden med olika förutsättningar...varför inte anordna aktiviteter 
som främjar integration (att lära sig cykla kan vara en fantastisk möjlighet 
för väldigt många kvinnor

Möjlighet till att testa olika 
aktiviteter som utmanar både 
sinnet och kroppen

- Jag tror att många skulle välkomna den utvecklingenBra belysning, närvaro av olika 
klubbar/föreningar, engagerade 
volontärer,...kanske kommunens 
förtroendevalda/tjänstepersoner ansvariga 
inom kultur- och fritid

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Rolig utomhusområde, där man kan komma med stora som små 
barn och leka.

Lekplats, skatepark och klätter-/hinderbanor. Utegym. Utepooler. Wifi. Självklart barnen, men oxå oss vuxna som 
vill röra på oss.

Mycket bra. Buss ända fram. En skatepark i Uddevalla.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

Gör det till Uddevallas sport-och fritidsområde med goda 
bussförbindelser från Uddevallas alla delar. Ett välkomnande område 
så att människor inspireras att röra på sig.

Ishall och badhus tillsammans för att ta vara på värme/kyla från båda 
anläggningarna (jämför Lysekil och Stenungsund). Skatepark i betong 
(jämför Trollhättan) med intilliggande område för kickbike. Slingor i skogen 
för mountainbike och joggning. I tillägg till det som redan finns. Inomhus 
beachvolley hall.

Inspirerande anläggning JAAAAAAA Goda bussförbindelser. Fina miljöer. Om 
många människor vill vara där kommer det 
kännas tryggare.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Äventyrsbad. Temalekplats likt det i Trollhättan. Motorikbana.  
Padelhall. Utegym. Gemensamt café. 
Något att göra när barnen tränar.

Se ovan. Parkeringsgarage. Busshållsplats Se ovan Alla Positivt Busshållsplats

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Cyklar

Som mutiarena, satsning på MTB Downhill vid intilliggande område. 
Även padelhall för alla! Det är för dyrt i övrigt idag i övriga hallar.

Möjlighet till cykeltvätt, omklädning, bastu. Restaurang o ev bowling. Mer aktiviteter som knyter ihop 
inom o utomhusaktiviteter. Dusch, 
omklädning, bastu, restaurang mm

Cykelturism, restaurang Det ligger lite off....Men det funkar. Mer belysning o öppna ytor. Det får inte bli ett 
tillhåll

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Ha allt på ett ställe med friluftsliv och olika inomhus aktiviteter som 
oxå besökande familjer kan utnyttja. Om tex ett barn har nån spelcup 
så kan resten av syskon oxå aktivera sig i närheten. Har själv 
uppskattat detta i andra städer.

Inomhusaktiviteter, utomhusaktiviteter, fik, gym, busskomunikation, 
mycket parkeringsplatser, hade gärna sett att ishallen oxå kommer dit på 
sikt.

Tillgänglighet Alla åldrar. Området kan utnyttjas av äldre 
på dagtid.

Toppen. Allt samlat på ett ställe. Mer vuxen närvaro. Flytta dit ishallen

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Mera parkeringar, kanske att man kan bygga ett parkeringshus 
ovanpå det nya badhuset?

Mera parkeringar, att kiosken har öppet i rimnershallen

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, Cyklar

Ett samlat idrottscentrum där de befintliga idrotter som finns idag 
finns kvar men på sikt även rackethallar, ishall m.m. 
Jag ser framför mig att man binder samman rimnersområdet med 
Bjursjön och att man kan nyttja omklädning, bastu, cafeteria när man 
skall cykla, springa eller åka skidor.

Valmöjlighet. En trivsam miljö, en ordentlig restaurang som serverar 
dagens lunch. 
Ett ställe för hela familjen kan vistas på.

Bra förutsättningar. Nej, men samla allt på samma ställe. Då 
kan en föräldrar träna medans barnen 
tränar hockey eller bågskytte.

Tror nästan alla är positiva till detta. Ökad rörelse. Mer belysning på leder och 
områden i miljön runt rimnersområdet. Belys 
dynamitbacken och hela vägen till lelången.

Fantastiskt kul att Uddevalla kommun gör den här satsningen!!

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Promenerar det skall vara tillgängligt för alla. roliga aktiviteter för alla åldrar. 
lekplats för barn. utegym för vuxen.

inbjudande miljö. bra parkeringsmöjlighet, bra belysning, lekplats, bli involverad och inbjuden. 
marknadsför vilka aktiviteter som 
finns.

barn och ungdomar fantastiskt. att ha något att vara stolta över. tänk att 
ha stora evenemang och tävlingar där uddevalla blir 
samlingspunkt.

parkering, beslysning,

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Variationsrikt, bra med parkering. Inkluderande, tillgängligt, och med 
det menar jag inte bara handikapparkering utan att det är lätt att gå, 
tex med barnvagn och för synskadade.

Bad med varmt (!) vatten och inkluderande omklädningsrum (familjerum). 
Fina områden att promenera på, gröna ytor att vänta på om man tex 
väntar på sina barn.

Det är redan trevligt där :) Familjer med funktionsnedsättningar! Det 
som är bra för dem är bra för alla.

Positivt! Inkluderande omklädningsrum, att man tex 
kan byta om familjevis. Bra med parkeringar. 
Att det finns tex löpbana eller liknande som är 
öppet jämt och fritt att använda. Uterum eller 
liknande också. Så föräldrar kan träna.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är publik, Promenerar En läktare på ena långsidan med tal. De som idag är borttaget. Att 
man satsar på att få upp standarden på framförallt arenan. 
Gul/orange stolar måste rustas upp ser riktigt illa ut. Röj undan runt 
arenan då de är fullt med ogräs runt om arenan.

Att man ska kunna ha öppet rimnersvallens löparbanor för allmänheten 
emellanåt. Som dom har i Trollhättan med edsborg. Jag har svårt att ge 
mig ut på träning i för hårt underlag (ex asfalt) och tror att folk hade kunnat 
ge sig ut på motionslöp om man fick springa där inne då man kan sluta 
springa utan att springa en hel runda som jag tror många håller sig 
hemma för. Man orkar inte springa en runda på 5 km och istället för att 
försöka stannar man hemma. Finns rimnersvallen för allmänheten tror jag 
kanske folk hade rört på sig mer då man kan springa där en kortare löptur 
än en löprunda.

Som jag skrivit ovanför. Möjligtvis 
försöka få upp löparbanor runt om 
någonstans. Ett billigare alternativ 
än de som finns nu som kan 
funka för allmänheten.
Varför inte fixa ett utegym som vid 
bjursjön??

Jag vet att en stor del hade uppskattat de! Gör detta 
till Uddevallas idrottscentrum och kanske satsa på 
café och liknande i närheten. Träning behövs och 
efter träning krävs de mat och nedvarvning med en 
fika t.ex.
Café i rimnershallen vet jag finns om men försök få 
någon person att starta upp något större matställe 
där.
Sedan krävs mer förbindelser med
Buss och liknande upp dit.

Infrastruktur måste förbättras.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Ha kvar grönområdet runt om. Så att det kan samlas flera idrotter, så som 
friidrott, fotboll, amerikans fotboll, rugby m.m

Inte för många hus för nära 
varandra. Ska kunna träna i 
mellan husen. Mycket träd och 
skogsområde, öppet, park att 
kunna vistas i. Ett friluftsområde.

Absolut, nu är allt på samma plan, det är 
bra eller med hiss. Så alla människor 
oavsett funktionsnedsättning eller inte ska 
kunna besöka eller utöva just sin sport.

För mig så tycker jag området är för litet. Visst att få 
in ett badhus, Sen ska det byggas en ny ishall då 
ska den också dit. Alla fotbollsplaner utanför. Nej jag 
tror inte på ett sport och idrottscentrum. Tror inte allt 
får plats, tyvärr. Flyttar man tex fotbollsplanerna då 
är de inte längre ett sport och idrottscentrum. För att 
lyckas med sport och idrott så skall ju allt samlas. 
Området är för litet. Sen ska man kunna träna i 
mellan husen. Det kan inte stå en massa hus.

Västtrafik får se över sina busslinjer. Sedan 
bygga cykel och gångvägar från centrum och 
ut. Alla åker ju inte buss eller bil. Många barn 
kommer ta sig dit själva då det ligger väldigt 
centralt, från båda håll. Så säkert för barnen 
att ta sig, cykel och gångvägar. 
Långpromenad från östra station, måste 
kunna gå säkert därifrån, då många lag kan 
komma med tåg just för att de ligger så nära 
som det gör.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Är på skjutbanan och 
skjuter

Hade vart fint med tak över halva k-pist banan. Göra skjutbanan till ett större skyttecentrum än vad det är idag  och det 
skulle locka ännu mer ungdomar till skyttet.

Belysning över hela området. Handikappade Det tycker nog de flesta om. Dock är det viktigt att få 
med minoritet sporter också.

Tillgängligheten är stor tycker jag och 
säkerheten är hög  det är ju poliser på 
samneröd nästan dagligen.

Nej

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

Skjutbanan är extremt viktig för skyttesporten i hela trestad. Ser 
väldigt gärna att den utvecklas.

Bättre parkeringsmöjligheter. Vet ej. Skyttar. Positivt. Bättre gatubelysning

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Skjuter på de 
väletablerade 
skjutbanorba

Inbjudande för många sporter, även de som inte anbänder bollar. 
Utveckla och säkerställa bland annat skyttets framtid.

Främja transporter till och från så skolelever enkekt kan ta sig till och från 
träning och tävling i skytte.

Hjäpa skytteföreningarna att 
handikappsnpassa, skytte är en bra spirt 
dom kan utövas även av dem med 
funkrionvariationer. Se på Jonas Jacobsson 
(som varit på Samneröd flertalet hånger 
och tränat) ned 17! paralympiska guld.

Jag tror att dom gillar att det utvecklas utan att 
någon sport avvecklas.

Kollektivtrafik, gatubelysning och böttre 
skyltning.

31-50 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Skytte

Större skjutbana! Mer skytte grenar, t.ex sporting Mer skytte Skytteklubbar i uddevalla/vargön och 
medlemmar som bor i ännu fler städer

De som gillar idrotter och att röra sig skulle tycka 
bra om det, de som mest är inne vill nog inte det 
läggs några pengar på aktiviteter de inte är 
intresserade av.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Skytte på samneröd Ja, att samneröd får vara kvar

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Flera mångsidiga och välskötta skjutbanor. Även ett omrpde för 
fältskytte.

Skyttesporten behöver utvecklas, bättre infrastruktur för skytte. Fältskyttebana. Äldre. Älska det Bra parkeringar och belysning



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Klättrar på väggen vid 
prova på dagar. Skjuter 
pistol och gevär på 
Samneröds skjutbanor.

Simmhall,äventyrsbad,Relax samt skjutbanor för skyttesport. Skyttesport, Simhall, motorsport. Simhall, skyttesport. Personer med funktionsnedsättningar, 
familje omklädningsrum.

Tror det skulle vara mycket uppskattat. Ja absolut. Uddevalla Kommun gör mycket bra saker för sina invånare men 
vi kan bättre! 
Badhuset har vi i min familj inte besökt på flera år, vi åker till 
Trollhättan eller Vänersborg istället! Det är lite skamligt för oss i 
Uddevalla tycker jag.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Rackethall ishall simhall fler fotbollsplaner Gemensam reception och restaurang som är öppen när folk är där.
Klubblokaler för de aktiva klubbarna med synergieffekten av att ligga 
tillsammans

Ett komplett sportcenter Barnen skall kunna ta sig dit med 
kommunal bussverksamhet

Jag tror att hela Uddevallas idrottsliv skulle få ett lyft 
om man genomför och centraliserar allt till ett ställe

Genom att göra det tillgängligt med 
kommunala busslinjer och minska föräldrar 
trafiken

Att flytta ishallen ner till rimmnersområdet och koppla ihop det 
med badhuset och nyttja deras respektive värme och kul 
kapacitet.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar, Cyklar, 
Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Superviktigt att inte förstöra den underbara naturen vi har så nära 
centrum!!
Bredd på aktiviteter, för alla åldrar. 
Inte massa bortasfalterad yta till exempelvis parkeringar.
Mycket grönytor.

Gör utrymme för hundsport - öppen agilybana, behåll skyttet, gör en 
militärbana likt Backamo, utegym, parkour, skatepark, boulebana, stort 
schackspel. Kanske en liten scen likt Margaretegärdes lilla snäckscen.
Varför inte ett skönt häng med fikplatser, en liten damm - ngr under tak.

Bredda synsättet på idrott och fritid. Allt är inte simning, fotboll, handboll 
eller ishockey.

Utbudet, mångfalden av aktiviteter, 
både fysiskt utmanande men även 
fokuseringsinriktat.
Grönområde ist för asfalt,

Jag skulle verkligen vilja att man värnar om 
skyttet som ligger i området, de har en fin 
ungdomsverksamhet och är en sport för 
alla "former" av människor även om man 
inte sportar fysiskt.

Jag tror väldigt få skulle gilla att området förstör för 
djurlivet!! Att parkeringsplatser ersätter naturen.
Utveckling bör inte avveckla de fina sakerna vi har i 
vår stad.

Idag bedrivs fotbollsträningen till sent på 
kvällarna med upplyst plan och människor 
runt. Det skapar trygghet.
Kanske inte lika mycket som ett för kvällen 
stängt badhus eller dyl.
Belysning.

Förstör inte!! 
Förstår viljan att utveckla MEN det finns en stor oro bland oss 
"vanligt dödliga" att politiker förstör ett fint område. 
Man kan faktiskt värna om ett område, en naturrikedom utan att 
vara en bakåtsträvare!!!!

31-50 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Rallytävlingar Som ett stort idrottscenter men att backen där rally genomförs blir 
kvar då detta är en mycket omtyckt tävling inom motorsport

Motorsports entusiaster Bra

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Självklart ska man samla alla olika arenor så som badhus, ishall och 
andra likande tillsammans med redan befintliga arenor.

Se ovan. Självklart måste busstrafiken vara vältrafikerad dit från alla 
områden i Uddevalla men främst från Dalaberg, Skogslyckan, 
Bohusgården och Tureborg.

Om ovan arenor fanns där samt 
om det fanns bra 
promenadslingor som utgår ifrån 
detta område. Viktigt med 
sittplatser utmed promenaderna 
så man kan vila vid behov. Även 
fika och grillplatser.

Unga och äldre som inte har möjligheten att 
utöva fysisk aktivitet i sitt närområde. 
Framförallt unga i segregerade områden.

Precis det alla väntat på i många år. Se bara hur bra 
det blivit i tex Växjö där dom gjorde detta för ungefär 
10 år sedan.

Det får inte finnas ytor som man kan 
”gömma” sig på då det kommer hända 
dumheter där. Busstrafiken är viktig. Även 
ingångarna till de olika ställena måste vara 
enkla att passera och öppna så alla syns. 
Vistas alla olika åldrar på alla ytor borde det 
vara säkert för alla.

Lägg någon typ av informationställe i de centrala delarna. Förstår 
om det är svårt att bemanna det alltid men ligger det där tex 
”vaktmästare”finns kan dom vara de som kan svara på frågor. 
Viktigt att människor som jobbar där syns och är nåbara. Bra om 
man kan köpa någon form av mellanmål.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar, Använder 
mig av de skyttevallar 
som finns.

Badhuset beläget bredvid Rimnershallen. Dynamitbacken och 
skytteverksamheten ska inte flyttas utan ligga kvar i oförändrat skick.
Fotbollsplanerna förflyttade till området vid ishallen på fridhem.

Fler skjutvallar på olika avstånd. Den långa skyttetraditionen på området. Ett större badhus med banor för de 
kommuninvånare som som själva vill simma och 
inte bara plats för simföreningen.

Bättre bussförbindelser. Tänk inte bara på fotbollen och simföreningen utan även på de 
kommuninvånare som redan nu använder området för 
promenad, cykel och skytte.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Lättillgängligt område med massvis av idrottsmöjligheter både för 
organiserad idrott men även spontanidrott så man vet att man kan 
spendera hela dagen med familjen där och aktivera sig inomhus och 
utomhus, dvs. i alla väder. Det ska finnas aktiviteter för alla kategorier 
i samhället. En stor och härlig mötesplats där alla som gillar att 
aktivera sig kan mötas. A och O är tillgänglighet. Direktbuss från  
Centralstationen (tåg) och Kampenhof (buss) så att även vi från 
Ljungskile och närliggande områden kan ställa våra fordon hemma.

31-50 Jag 
identifierar 
mig inte 
enligt 
tvåkönsnorme
n

Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Arbetare inom 
kommunen

Mer olika aktiviteter Det bör vara öppet från tidig morgon till sen kväll. Fräscha 
omklädningsrum med toalett. Det ska finnas ngt varmt ställe att gå in till 
under vinterhalvåret,utan att behöva krypa in i ett kallt omklädningsrum.

Rullstolsburna

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Inomhushall för 11vs11 I fotboll.
Badhus

Ungdomar Stolthet för "idrottsstaden" Uddevalla. Busstrafiken

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Ett område med många föreningar och idrotter på samma plats. Bra 
kommunikationer ned kollektivtrafik till och från området är extremt 
viktigt

Bra kollektivtrafik möjligheter. Plats att uppehålla sig som förälder till barn 
på träning. Bra motionsspår tex. Utegym mm utvidga med restauranger 
och cafeer

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortAldrig Är publik Eftersom jag aldrig varit där så kan jag tyvärr inte yttra mig Ingen aning . Handikappade/funktionsnedsatta De har 
sällan någonstans att ta vägen.

Ja du.. Dom som är intresserade tycker säkert att 
det är toppen. De som inte är aktiva tycker nog att 
de bara kostar pengar.

. .

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

Ett område som är lätt att komma till, lätt att parkera vid och är 
levande största delen på dygnet. Stort nog att kunna ha restaurang 
och café.

Lätt att åka kollektivt. Lätt att lämna och hämta barn. Bra ställe att vänta 
på barn, inne och ute.
Utegym! 
Spontanidrottsplats. 
Lätt att parkera.
Upplyst och tryggt.

Utegym
Möjlighet att stanna kvar mellan 
aktiviteter. 
Spontanidrottsplats!

De som bor utanför Uddevalla ska oxå ha 
lätt att komma dit och stana

Väldigt bra i längden Fler aktiviteter och fler personer.
Ljust. 
Även kontor för klubbar och företag

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar En kreativ mötesplats för många, där det finns gott om möjligheter att 
både fördjupa sig i sina intressen och att upptäcka nya.

En mix av idrott och kreativa uttryck skulle skapa en levande och 
inspirerande plats. Möjligheter till skate och parkour både ute och inne 
samt en stor laglig graffitivägg skulle ge liv och kreativitet till området. En 
scen för både mindre spontana och lite större planerade arrangemang 
skulle få platsen att lyfta ytterligare.

En större blandning av människor 
på platsen, som är där av olika 
anledningar. Med tillräckligt 
myvket olika saker att ägna sig åt, 
skulle även en restaurang/ett café 
kunna bära sig och drivas 
kommersiellt i området.

Kan ni åstadkomma en plats och 
samnanhang där tjejer, kvinnor och 
ickebinära känner sig naturligt välkomna 
har ni kommit långt.

Självklart skulle det vara positivt :) Genom att tänka ur en tjej/kvinna/ickebinärs 
perspektiv är en bra början. Bra kollektivtrafik 
och gång/cykelbanor (kvinnor använder 
dessa transportsätt betydligt mer än män) 
samt riktigt bra belysning (så att kvinnor kan 
röra sig i och kring området utan att behöva 
oroa sig för överfall) är en viktig grund.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Cyklar Bygg ett idrottscentrum i Ljungskile istället. Ju mer idrottsinvesteringar som görs i Uddevalla centrum, desto lägre 
investeringsvilja utanför centralorten från kommunens sida. 
Det finns varken utegym eller någon vettig inomhushall i Ljungskile.

Fler kommunala satsningar i 
Ljungskile.

Se till att stötta de ideella krafter som via 
föreningsverksamhet erbjuder massa 
aktiviteter för invånarna.

Bra för alla som bor i centrala Uddevalla men 
många i den södra delen av kommunen ser inte 
Uddevalla som centralort utan mest en omväg. 
Göteborg, Kungälv och Stenungsund är våra 
centralorter.

Förutom badhus som kräver storskalighet - decentralisera. Ge 
möjlighet till invånarna att motionera och idrotta i närmiljön. 
Pendlar du till jobb söder om kommunen finns små eller inga 
marginaler att transportera sig ytterligare 4 mil (ToR) för att nyttja 
ett idrottscentrum vid Rimnersvallen.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Deltar i 
friluftsdagar och 
liknande

Badhus med äventyrsbad
Fler parkeringsmöjligheter

Badhus med äventyrsbad Ungdomar Bra!!!!
Glöm dock inte att uddevalla kommun är större än 
bara centralorten. Utegym på fler ställen i 
kommunen behövs!

Fler parkeringar, tätare bussar och tryggare 
cykelmöjligheter från alla håll

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Inte alls. Jag ser hellre att Skarsjövallen utvecklas. Det är för långt att 
åka från Ljungskile till Uddevalla. Skarsjövallen i Ljungskile har alla 
möjligheter att utvecklas till ett fantastiskt frilufts och träningsområde.

Tyvärr gäller detta enbart centralorten. Gör slag i planerna på att utveckla 
Skarsjöområdet i Ljungskile.

Om skarsjöområdet i Ljungskile 
utvecklades.

Ljungskile och de som bor där. I princip allt 
drivs av lokala entreprenörer och privata 
eldsjälar.

Ljungskileborna tycker att för mycket av 
skattemedlen läggs på centralorten.

Det är långt bort och för trångt. Ljungskiles hamn/vik skulle kunna utvecklas på ett fantastiskt 
sätt som skulle locka både turister och nyinflyttade vilket 
genererar inkomster och skattepengar till Uddevalla kommun.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, 
Promenerar, Deltar i 
friluftsdagar och 
liknande

En skatehall, utomhus ramp, fotbollsplan, simhall, paddelbana 
utomhus,

Se ovan, Bra cykelvägar, trottoarer, busshållplats. Barn 9-12 år

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Idrottscentrum med flera arenor. Simhall, ishall samt befintlig byggnation. Motionscentral med olika 
löparspår/skidspår, utegym samt 
cykelleder...

Klar förbättring mot nuvarande med utspridda 
(nedgångna) idrottsplatser över hela staden. Staden 
skulle kännas mer attraktiv.

Förbättrad infrastruktur generellt, avfart från 
stadsmotorvägen till området, tätare 
kollektivtrafik samt cykelbanor till området.



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Planerna ser bra ut. Viktigt att även utveckla Rimnersvallen. Idag är 
den sorgligt eftersatt. Bergknallen bakom  går att ta bort lite från för 
att skapa utrymmen som går att använda. Även Rimnershallen går 
att utveckla efter erfarenheter från de 10 första åren. Någon form av 
läktare vore bra för att slippa ha åskådare inne i hallen vid aktiviteter.

Kollektivtrafik med direktförbindelse till Kampenhov och tågstation. Bra 
parkeringsmöjligheter

Tillgängliggöra skogspartiet 
ovanför och runt dynamitbacken. 
Går att skylta upp och göra 
iordning stigar/Vägar upp till 
Bjursjön.

Stolthet Viktigt med trafiksäkerhet i och kring 
parkeringar och genomfartstrafik. Många 
ungdomar som rör sig där

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Ett samlat aktivitetsområde för idrotts/motionsanläggningar. Rimnersvallen bör utvecklas men enbart som friidrottsanläggning, 
Rimnershallen utvecklas med tillbyggd och anpassad 
gymnastikavdelning, Simhall bygg men ej innehållande äventyrsdel och 
annat icke nödvändigt, Fotbollsplaner typ B-planen och C-planen byggs, 
Ishall byggs och Fridhem avvecklas.  "Nya" Rimnersvallen bör kanske 
också anläggas i området om plats finnes. Alternativt bör 
Bodelidsområdet utvärderas och kanske utvecklas som kommunens 
"fotbollscenter" med en Arena typ Falkenberg eller Östersund" och flera 
tränings/matchplaner inkl 7-manna. (Både gräs och konstgräs) Utöver 
detta bör det finnas flertal motionsslingor inkluderande 
konstsnöanläggning för längd skidspår samt också utomhus 
simträningsanläggning som är kopplade till nya simhallen.

Ungdomarna Mottas med öppna armar Infrastrukturen för både bil, buss och 
cykel/promenad behöver byggas ut och 
parkeringsmöjligheter måste vara goda.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Ett komplett idrottsvetenskap med Ishall, Badhus, flera 
konstgräsplaner m.m så att alla föreningar och deras medlemmar 
ska kunna utnyttja/använda hela ytan tillsammans. Som förälder till 
barn som utövar flera olika sporter underlättar det om man slipper 
köra mellan Fridhem och Gustavsberg och dessutom stanna till vid 
ett badhus däremellan.

Alla idrott på på ett ställe med möjlighet till att kunna köpa mat och ha kafé 
för alla utövare och medföljande. Parkeringshus (bygg på höjden inte på 
bredden)

allt på samma ställe Barn och ungdomar eftersom vuxna kan ta 
sig till träning på egen hand medans barn 
och ungdomar är ofta beroende av vuxna 
som kan skjutsa dem.

Bara bra och vara positiva till att det blir av. Utebelysning, stadsbuss som passerar och 
att alla åldrar alternerar träningstiderna.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Promenerar

Ett område tillgängligt för alla. - Motionsspår med belysning.
- Utegym.
- Skidspår vintertid.

Belysning på området. Goda 
möjligheter att parkera. Ombyte. 
Toalett.

De med funktionsvariationer. Mycket välkomnande avseende motionsidrott. Ett 
som är enklare att besöka än vårt även väldigt fina 
Bjursjöområde.

Belysning kvällstid. Parkering för såväl cykel 
som bil.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Målskytte

Vill behålla skytte banorna. Det är där jag tränar och tävlar målskytte.Uppmarkering utav promenad leder i närområdet och förbättrande av 
skogstigarna då dom ofta är väldigt vattendränkta

Vi som tränar målskytte har ingen 
annanstans att träna detta och vill gärna 
behålla skytte banorna!

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Möjlighet att ta sig dit för barn utan att föräldrar måste skjutsa hela 
tiden.

Kollektivtrafik Pool i Ljungskile
Isbana i Ljungskile vintertid

Alla som inte har egen bil Direktanslutningar från befolkningscentran 
med kollektivtrafiken.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar, Cyklar Som portal till friluftstråket sannerligen med förgrening till 
strandpromenad. En öppen samlingspunkt med något även för de 
som inte är föreningsanknutna

Anslutningsväg från blomsterlandet 
Caféer

Grillplatser och utegym Barn som cyklar eller tar bussen dit, de 
som vill nyttja anläggning på fritiden utan 
föreningsanslutning

Vet ej Om badhuset byggdes för allmänheten i 
första hand eftersom det är en av få idrotts-& 
motionsanläggningar som allmänheten har 
tillgång till

Inga

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Badhus och ishall på samma ställe hade ju varit kanon. Badhus och ishall på samma ställe hade ju varit kanon. Enkelhet och tillgång till flera 
alternativ på samma ställe. Jag 
skulle kunna simma samtidigt 
som barnen tränar friidrott tex.

Barn och unga såklart men ett brett utbud 
så alla kan hitta något är både trevligt och 
gynnsamt.

Ja, definitivt. Vi åker sällan hela vägen upp till 
Fridhem för att åka skridskor men hade definitivt 
gjort det om det låg mer centralt och i anslutning till 
andra aktiviteter.

Många olika åldrar i rörelse är både trevligt 
och tryggt.

Våga satsa!

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Arrangerande av 
backtävlingar i 
Dynamitbacken.

En samlad plats för idrottande på allas lika villkor.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Samlingsplats för flera olika idrottsföreningar och sporter, men även 
möjlighet för privatpersoner att träna och röra sig i området.

Utöver befintliga fotboll och friidrotts anläggning med kommande badhus, 
skulle gym, hinderbana och andra aktivitetsparker lyfta området. Trailspår 
för löpning och löparbanan för allmänheten.

Belysning, platser att sitta och 
samlas på. Ev försäljning av något 
att förtära.

Ett inkluderande perspektiv är alltid att 
föredra, men är det ett tränings- och 
friluftsområde kan inte allt vara helt 
anpassat.

Jag tror att det skulle uppskattas om utbudet riktas 
mot både föreningsliv och privatpersoner.

Möjlighet till bra kollektivtrafik, tydligt avskilt b
 och gång trafik. Belysning, öppna ytor, att 
många ör i rörelse i området.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är publik Jag tror det är jättebra att samla olika idrotter såsom fotboll, friidrott, 
handboll, parkour o simning på samma ställe!

Bra om det finns cykelbana dit från bägge håll. Bra bussförbindelser. Bra 
parkeringsmöjligheter. Gärna trevliga caféer.

Det hade varit perfekt med ett 
stort utegym! Där hade jag gärna 
tränat.

Tänk även på parasport. Det tror jag de flesta skulle uppskatta. Bra förbindelser som jag skrev tidigare.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Jag vill att skjutbanorna i området ska få behålla sin nuvarande 
utformning, skyddat både från inträngning av andra byggen och från 
klagomål om buller.

Bättre väg till skjutbanorna. Alla skyttar som använder skjutbanorna Jag tror att alla Uddevallabor skulle vara glada om 
området utvecklades.

Förbättrad skyltning

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Lätt access dit med buss förstås. Många olika saker att göra, öppet 
för allmänheten och inte bara bokat för föreningar.

Ett samlat idrottsområde med simhall, ishall, löparbanor mm. Café med 
försäljning till medföljande föräldrar.

Gympa/dans/aerobics mm med 
ledare.

Ungdomar! Vi vill väl att aktiva barn ska vilja 
fortsätta vara aktiva ungdomar?

Jag har bara hört positiva åsikter om den saken. Buss dit (med bra tider), ett aktivt ställe med 
personal på plats.

Kanske en lekplats för medföljande småsyskon?

31-50 Kvinna/flicka Annan kommun Aldrig Vill i framtiden simma 
och löpträna

Shuttle-buss non-stop till stationen och 
Kampenhof.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

Gärna något som liknar Lugnetområdet i Falun. Där finns allt inom 
idrott samlat på ett bra sätt, inomhusarenor, simhall, utomhusarenor, 
ishall, rekreationsleder mm. Tillgängligt med buss, bil, cykel och för 
gående.

Barn, unga och alla som inte kan eller inte 
har möjlighet att ta sig till området med 
egen bil.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Se över alternativen utanför Uddevalla tätort istället. Vilka områden 
växer mest i kommunen? Ljungskile och Ammenäs. 
Skarsjövallen/Skarsjöområdet är en optimal plats att samla ett 
aktivitetscenter för föreningar i södra kommunen. 
I direkt anslutning till vacker natur och arena med omklädningsrum 
mm

Se ovan Se ovan Se ovan Det är som att fråga någon som älskar glass och 
hen är sugen på en glas....

Pass Ge konstgräset till Grohedsvallen.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Olika anläggningar, koppling till skogen, välkomnande. Koppling till skogen med löpslingor, olika anläggningar, promenadvägar, 
utegym, fresbeegolf. Försöka locka olika åldrar och människor med olika 
bakgrunder.

Koppling till skogen Barn o unga, friska äldre, funktionshindrade.Bra, så länge det också finns kvar näridrottsplatser 
så att inga alla alltid måste åka till Rimnersområdet.

Bra kollektivtrafik viktigt för unga och för att 
minska behovet av att föräldrar kör till 
träningar och aktiviteter.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar

En samlingsplats för hela familjen Utegym & hinderbana men även en större lekplats för barn i alla åldrar. Väldigt bra, bara man inkluderar att det finns något 
för alla åldrar.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Bygg en ny ishall på området med
Så är allt samlat på samma ställe

Ishall, Eljusspår. Ett belyst elljusspår för löpning, 
och på vintern finns det konstsnö 
att tillgå 
För längdskidor

Barnen Tror dom flesta hade varit positivaste Dra en busslinje som går förbi från 
kampenhof

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortAldrig Besöker inte området Få fler träningsmöjligheter i 
Ljungskile-området. Utegym. 
elljusspår osv.

Ett centralt ställe är sämre än flera kanske enklare 
ställen nära där folk bor.

Ett centralt ställe är sämre än flera kanske enklare ställen nära 
där folk bor.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar Öppna områden för spontanidrott, om vi vill dra ihop ett gäng en 
eftermiddag och kicka boll ska det gå. Är det lerigt i skogen ska det 
finnas tillgång till områdets löparbanor.

Bra parkeringar så det är enkelt att ta sig dit.
Gärna bänkar och bord så man kan ta med fika.

En trevligare och vänligare attityd, 
nu ör det bara riktat till klubbar 
men det är faktiskt vi vanliga som 
betalar....

Alla vanliga människor som inte sportar i 
klubb, vi behöver också tillgång till området. 
Nu är det orättvist att bara proffsen har 
tillgång till allt. Nu är allt väldigt 
exkluderande vilket känns provocerande 
när det är vi alla som betalar för det.

Får vi alla tillgång utan att behöva vara med i en 
förening så blir det nog bra annars känns ddt bara 
som slöseri med mina skatte pengar

Bra belysning, bil vägar genom området som 
faktiskt trafikeras så det blir folk i rörelse där.

Se till att det går att ordna biltävlingar på området även 
fotsättningsvis, det är en del av uddevallas historia och ör också 
en sport!

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Skytte Så som det ser ut idag. Upplyst skjutfält Skyttet

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Ser ju gärna att fler idrotter kommer in på området. Fler mindre 
idrotter skapar mer mångfald och bättre utnyttjande av området.

Om fler idrotter ligger på samma område så ökar chansen att det alltid 
kommer vara aktivitet på området och då har näringsidkare chans att 
etablera såsom kiosk och restaurang, vilket skapar trivsel och mervärde 
för utövare och besökare.

Om vi i Uddevalla bågskytteklubb 
fick en egen lokal i området i 
anslutning till andra klubbar så 
skulle det skapa mycket mer 
trivsel och vilja att engagera sig 
mer i idrotten.

Mindre klubbar som kämpar med att 
utveckla men hindras pga brister i lokalen. 
Bågskytteklubben är ett typexempel på en 
sådan klubb.

Jag tror det är efterlängtat och uppskattat om 
Uddevalla ville satsa mer på ALLA de sporter och 
idrotter som finns i Uddevalla. 
Kommunen måste också visa att det satsas på 
andra sporter än fotboll..

För att det ska bli attraktivt och mer 
tillgängligt så måste det finnas bra parkering 
för idrottsutövarna! Det kan inte förväntas att 
idrottsutövarna med en del utrustning ska ta 
bussen utan där måste det finnas plats för 
bilar.. Dock så är kollektivtrafik viktig för att 
åskådare och besökare ska ha möjlighet att 
lättvindigt ta sig dit.

Vill bara understryka hur viktigt jag anser det är att mindre 
klubbar som kämpar måste ses och få lite mer hjälp av 
kommunen..

31-50 Kvinna/flicka Annan kommun Någon gång om året Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Större klätterhall Större klätterhall Större klätterhall Större klätterhall Större klätterhall Större klätterhall Större klätterhall



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Bågskytte 
under 
sommarsäsongen 
ovan dynamit backen

Skulle vart underbart med att haft en möjlighet till bågskytte med 
möjlighet till upplyst plats då vi är liten klubb och varje år råkar vi ut för 
inbrotts försök då vi ligger relativt avlägset. Jag som medlem i 
bågskytten börjar bli trött och less på att folk förstör för oss och nere 
vid hallen så skulle de minska radikalt.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

alla idrotter samlade på en plats tillgånglighet jag skulle villja att uddevalla 
bågskytte fick en egen loka så vi 
kan träna med och arrangera 
tävlingar

uddevalla bågskytteklubb jag tror det hade varit omtyckt och kimmit till stor 
användning

om man bygger ut och lockar dit mer idrotter 
så kommer det leda till mer folk i rörelse och 
där av skapa en trygghet

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar, Cyklar Öppet och inbjudande. Det ska länka till såväl kuröd som I17, 
östrabo, bjursjöområdet och edingsvägen. Inbjudande för alla åldrar 
"estetik som barn kan klättra och krypa i"

Cykelpump, inbjudande häng/bänkar. Träd och möjligheter för barn att 
rasta av sig. Det ska finnas en tydlig översikt hur en kommer vidare till 
Bjursjöområdet men även till andra delar av staden. Bättre skyltning för 
cyklister Så att det blir norm att cykla till/från rimners

En röd tråd och bra cyklevägar 
mellan alla härliga platser

BARN!!! Det ska vara aktivt, kul och säkert. 
Gäller hela vår stad

Wohooo! Men passa på att dra nytta av de fina 
motionsspåren som finns uppåt Bjursjön, det 
erbjuder en större bredd åt de som besöker

Bra vägar belysning och mycket folk!! Genom att få upp bra kartor (även digitalt) så sänks tröskeln för 
de som annars inte hittar ut eller som är nyinflyttad

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Skytte

Plats för gevärsskytte på både kort och långt håll Fler skjutbanor Möjligheten att kunna träna när 
man inte är i skogen och jagar

Ja, de som redan bedriver verksamhet på 
området

Positivt Utökade området

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje vecka Skjutbanorna 
Samneröd

Att skjutbanorna blir kvar Jägare och sportskyttar som använder 
skjutbanorna

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Öppna löparbanor så man kan gå dit och löpträna när på egen hand. 
Utegym, toalett.

Se ovan Mycket ljus. Låta väktare ta en sväng där då 
och då. Fältenheten kan fånga upp 
ungdomar.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Jag önskar att ni utökar med en eller möjligtvis två isrinkar. 
Jag har en dotter som idag åker konståkning 6h i veckan, och jag ser 
behovet av ännu en isrink. Det är oerhört många barn, ungdomar och 
även vuxna som använder sig av isen. Att utöka innebär bättre 
träningsmöjligheter för alla. Idag så läggs träningar på tider som 
15.00-20.00. Det är både tidigt och sent för att ibland kunna lösa för 
föräldrarna. Och även för barn/ungdomarna. Med en isrink till öppnar 
det upp för mer träning för fler barn. 
Och jag kan bara säga vad konståkningen gör för mitt barn, och det 
är mycket! Hon älskar varje sekund på isen. Och den upplevelsen 
önskar jag fler kan få.

Ni skall tänka på alla människor såklart.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Som en Kokande central punkt i staden för alla i kommunen. Där 
man kan träna, umgås, utvecklas, utmanas. Besökte stenungsund 
vid en träning i deras sport center. Där simmades, spelades ishocky, 
karate, fikades i kafeet, gymmet var fullt(innan pandemin), 
bowlinghallen gav ett härligt sorl. Mat luktade blandat med klor och en 
optemism.
Ett inomhus häng för ungdomar som fyllds av aktivitet och trygg 
tillvaro. Mängder av val som samsas om gemensamma ytor. En yta 
för samling och föreläsningar som kan locka skolor och förtag i 
staden för att lyfta samhället till en ljusare plats.

Parkering och ett inomhuscenter som knyter ihop allt. Folk drar folk och 
startar olika energier som i aktivitetsområde blir ett possetivt flöde.
Utmana nya trender som parkcore, kick,skateboard, dans, paddel, 
studsmattor. Arenor för publik för tävling och uppträden.
Allt detta med en vuxen närvaro och trygghet.

Om hela familjen kan aktiveras i 
samma område. Samla alla 
föreningar under samma tak. 
Pingis, kampsport, bowling, is 
sporter osv.

Alla även rörelsehindrat och integration 
,,,alla

Tänk va starka vi är/har varit på ta fram simmare, 
fotboll, handboll för vi hade då byggt simhall och 
agnebergshall. Men det har stått stilla för länge i 
satsning av kommun.
Friskare, sundare, tryggare samhälle som räddar 
många vilsna.

ljust och öppet med mycket flöde med 
ordning och reda. Givetvis en ständig närvaro.

Skövde, stenungsund och säkert många städer med relativt nya 
områden där man hitta synergier från många olika verksamheter.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Jag önskar samla bad och ISHALL för att få tillgång till fler 
idrottsaktiviteter på samma ställe. Vinster i den långsiktiga driften ges 
då också möjlighet. Ishallen på Fridhem är mycket uppbokad och 
börjar bli sliten. Jag har barn som går på skola utanför tätorten och de 
hinner inte till sina aktiviteter då det är svårt att ta sig upp till Fridhem. 
En mer central ishall med regelbundna bussresor förbi 
idrottsområdet skapar mer förutsättningar för fler ungdomar att hålla 
sig kvar i föreningslivet i aktiviteter.

Ishall, badhus, regelbunden busstrafik, aktivitets-karta med olika sporter 
utmärkta så som mountanbikerutter, frisbeegolfhål, löparrundor, låsbara 
skåp för skolryggsäckar/datorväskor om man kommer direkt från 
skola/jobb. Prova-på-dagar är superviktiga! Samla föreningslivet vår och 
höst för att erbjuda allmänheten en dag fylld med aktivitet.

Lättillgänglighet, smidighet, samlat 
centrum där jag kan träna 
samtidigt som mina barn tränar.

Tjejer, trygghet skaparatt fler stannar i 
idrottsammanhang.

Positivt att Uddevalla satsar på sina medborgars 
hälsa. Skapa förutsättningar för alla att hitta sin 
möjlighet till rörelse, från motion till elit.

Regelbunden busstrafik t&r 
Kampenhof/tågcentral, direktbussar. Låsbara 
skåp för lämnande av 
väskor/värdesakerunder träningstillfället.

Snegla på Halmstad som byggt arenaområde, med kombinerat 
bad- och simhall.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, 
Promenerar, Cyklar, 
löper i omgivande 
terräng

jag kan inte förstå att en kastring med mycket få aktiva har så stor 
betydelse i planen, och att SM status med tanke på friidrott prioriteras 
när inte ens friidrottsföreningarna önskar det.

Bussförbindelser, minst en fullstor konstgräsplan (viktigt!) - helst 
övertäckt, upplyst elljusslinga för löpning och skidåkning, asfalterad slinga 
för rullskidor och rullstolsträning,

en upplyst spår för löpning och 
skidåkning

ungdomsidrott ska prioriteras! då jag utgår från att ni menar alla komunens 
invånare tror jag att det upplevs positivt. Men det 
bygger på att inte andra av Uddevalla nedprioriteras!

När det kommer till att från kommunens håll satsa på idrott och 
då särskilt ungdomsidrott så vill jag verkligen trycka på den 
betydelsen, den är extremt viktig. Det innebär så enormt stora 
samhällsvinster. Jag är engagerad i en rad idrotter men måste i 
detta ändå framhålla fotbollen som ändå har en särställning av 
alla idrotter. Helt enkelt med tanke på omfattning av antalet 
ungdomar som ägnar sig åt fotboll, och en nyligen genomförd 
undersökning visade att svensk breddfotboll bidrar med 23 
miljarder kronor i samhällsnytta. Ingen annan idrott är i närheten 
av den nytta som fotboll bidrar med vad gäller integration och att 
få ungdomar att idrotta. Med det sagt är det en bra tanke att 
utveckla Rimnersområdet, men det FÅR inte ske på bekostnad 
av att idrottsanläggningarna vad gäller kommunen i övrigt blir 
lidande. Som jag ser det är det en självklar plats att utveckla 
med en konstgräsplan på Grohedsvallen. Detta i ett område 
kommunen satsar hårt på att gör attraktivt då man vill utveckla 
och förtäta detta område. Jag vet att många idag som bor i 
området väljer att spela inne i något av Uddevallas lag då 
förutsättningarna är bättre där än i Grohed. Groheds IF som har 
möjligheter i sitt samarbete med LSK, men det innebär många 
tvingas trängas på en konstgräsplan i Ljungskile. Detta är ett 
samarbete som innebär att där finns pojk och flicklag från de 
minsta åldrarna hela vägen upp till juniorlag och 3 seniorlag (2 
herr och ett dam) som tränar på samma plan höst-vinter-vår. 
Det är unikt i kommunen med den bredden i verksamheten 
utifrån åldrar och kön,( även om HAIF också har både pojk och 
flicklag). Jag tycker att man från kommunens sida borde visa 
stöttning till lag som väljer att satsa lika mycket på pojkar OCH 
flickor. Men det innebär också att beläggningen på dessa 
föreningars spelytor är betydligt högre.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Tycker kringområdet skulle kunna få en parkkänsla en naturlig 
mötesplats.

En utomhusmiljö som gör möjligheten till att kunna åka skateboard. Bättre upplyst och en 
utomhusmiljö som gör 
möjligheten till att kunna åka 
skateboard.

Extremsportare tex skateboardåkare Tror många hade uppskattat det då Uddevalla är 
och kommer förbli en idrottsstad så varför inte ha ett 
kanon idrottscentrun.

Mer folk i rörelse och bra upplyst ökar 
tryggheten.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Den ska vara högst anpassad till olika sporter, samla dessa och dra 
vinning av dessa, locka ungdomar att träna olika sporter, se och 
utöva olika sporter, bygg ändamålsenliga hallar för sporterna och gör 
det levande med mat, frukt och annat. Föreningar kan vara bidragen 
där och engagera hela staden, skapa arbetstillfällen och locka bort 
ungdomar från kriminalitet till idrott.

Ändamålsenliga hallar för olika sporter, rackethallar för de olika 
racketsporterna, goda möjligheter till rehab, spa, återhämtning med mera.

Att det finns plats för alla och inte 
den trängsel som är idag, det 
måste finnas utrymme för varje 
individ

ungdomar Bara positivt, vem vill inte ha det, vem vil inte ha allt 
samlat med goda kommunikationsmöjligheter skulle 
det dessutom minska transporterna

upplysning, engagemang och samla fler 
idrotter under samma tak

Lyssna på fler sporter, inte bara handboll och fotboll i staden

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Lägg badhus bortanför kastplanen, flytta skjutbanan till Nimrod så 
finns det plats att bygga ishall bredvid badhus. Lägg en padelhall intill 
dessa så behöver man inte flytta elledningar, kastplan eller 
konstgräsplanen.

Se ovan o lägg en busslinje som går förbi hela idrottsområdet. Ju fler 
idrotter som ligger samlat gör det lättare att träna något medan tex 
partnern eller barnen har sina träningar.

Mycket positivt En busslinje som passerar samt ju fler 
människor som rör sig i området desto bättre.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Tycker kringområdet skulle kunna få en parkkänsla en naturlig 
mötesplats.

En utomhusmiljö som gör möjligheten till att kunna åka skateboard. Bättre upplyst och en 
utomhusmiljö som gör 
möjligheten till att kunna åka 
skateboard.

Extremsportare tex skateboardåkare Tror många hade uppskattat det då Uddevalla är 
och kommer förbli en idrottsstad så varför inte ha ett 
kanon idrottscentrun.

Mer folk i rörelse och bra upplyst ökar 
tryggheten.



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är publik, Promenerar Ett område som ger möjligheter bredd och elitsatsningar. Mycket folk 
i rörelse och smarta val i inledningsfasen så man inte gör halvdana 
byggen/ upprustningar som ingen är riktigt nöjd med. Det blir bara 
dyrare i längden och skapar missnöje.

Först och främst: Rimnersvallen är en dinosaurie som inte är särskilt bra 
för fotboll och som inte duger till friidrott ( lex SM). Snälla lägg inte massor 
med pengar på att upprusta arenan! Om man ska göra om till friidrott går 
det inte att se arenan som seriös fotbollsarena och vice versa. Flytta ut 
antingen fotbollen eller friidrotten till en egen arena! En ny arena behöver 
inte kunna ta emot 10-15 000 personer utan kanske 3-5000 räcker i 
många år framöver.

Fräscha faciliteter och folk i 
rörelse. Utvecklade 
promenad/löpspår och gott om 
parkeringsplatse, vilket redan 
innan badhuset är en bristvara.

Som nämnt ovan, möjligheter till 
elitverksamhet så våra talanger inte måste 
flytta till städer med bättre utvecklade 
faciliteter tex Göteborg eller Växjö som det 
är idag.

Jättebra om man gör rätt från början! I och med 
badhuset så försvinner de 2 fotbollsplanerna med 
mest liv på. Bygg nya! Annars blir det mindre liv och 
endast inomhusaktiviteter på området. Som ovan 
nämnt: inga storsatsningar på att göra en 
"multiarena" som tyvärr kommer bli en halvdan 
friidrottsarena och en urtrist fotbollsarena. Överallt 
annars försvinner multiarenatänket, se Uppsala, 
Kalmar, Borås, Örebro, Malmö, Växjö mm som 
exempel

Mer utomhusfaciliteter, utegym, löpslingor, 
fotbollsplaner mm

Se ovan

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Jag önskar ett samlat center där hela familjen kan vara och göra olika 
saker men samtidigt. Ett samlingsställe för all tänkbar sport, men 
också rekreation utomhus, utegym och belyst spår ute. Och någon 
form av cafeteria. För ungdomar som idrottar skulle det kunna bli ett 
naturligt ställe att samlas innan/efter träningar och fika/göra läxor 
m.m. Möjlighet till spontanidrott, framförallt utomhus, välupplyst och 
med fungerande kommunikationer som cykelbanor och bussar.

Ett samlat center där hela familjen kan vara och göra olika saker men 
samtidigt skulle locka många besökare. Ett samlingsställe för all tänkbar 
sport, men också rekreation utomhus, utegym och belyst spår ute. Och 
någon form av cafeteria. För ungdomar som idrottar skulle det kunna bli 
ett naturligt ställe att samlas innan/efter träningar och fika/göra läxor m.m. 
Möjlighet till spontanidrott, framförallt utomhus, välupplyst och med 
fungerande kommunikationer som cykelbanor och bussar.

Idag går det många lösa hundar 
mellan dynamitbacken och 
råhagen/Bjursjön vilket fått många 
av oss som gärna promenerar när 
våra barn tränar att avstå från det 
området. Ett koppeltvång och 
belysning skulle göra mycket på 
kort sikt.

Tillgängligheten för de med rörelsehinder är 
viktig både inom- och utomhus.

Jag tror att det skulle nyttjas mycket och vara väldigt 
uppskattat!

Mycket belysning, en ordentlig cykelväg, 
övergångsställen och många föreningar som 
genererar mycket folk i rörelse skulle öka 
tryggheten.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar Aktivitetsområde gärna med promenadstråk som sammanlänkad 
med strandpromenaden.

Se hur Mölndals kommun gjorde med sitt hus Aktiviteten. Slå samman 
flera hallar för olika sporter. Addera Bowlingbana och bordtennislokal så 
finns det något för alla. Bra för skolar att ha som idrottsdag och många 
idrottscuper kommer ständigt locka besökare.

Personligen skulle jag uppskatta 
fler promenadstråk. Kanske 
sammanbundna 
strandpromenaden med 
Rimnersvallen och Bjursjön

Det tror jag skulle uppskattas Se till att det blir bussförbindelser. Upplyst 
och ha en sådan omfattning av olika sporter 
som kan utövas att det alltid blir besökare så 
tror jag risken minskar för oroligheter. Bygg 
bort områden där man kan verka dolt.

Satsa på en stor anläggning i kommunen. Erbjud bra parkering. 
Gör det lockande att promenera ner till centrum om man är med 
som förälder på ens barns idrottande

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match

Mötesplats för massor av idrotter. Se till att underlätta för barn att nå 
idrotten, skapa arrangemang som stärker staden.

Socialyta, restaurang eller liknande.
Bad, motionsspår, ishall

se ovan Besökande, bra parkeringa och få tåget att 
stanna nedanför.

Positivare till sin kommun
Bättre hälsa

Få dit idrotter så det används fler av dygnets 
timmar

Kommersiellt eller företag för att få in mer hyra så det kan 
bekosta bygget. 
Utveckla skolmiljön.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Ett stort sprudlande idrottscentrum med ishall och badhus också. 
Bra synergier för att ha fik, vaktmästeri och annan personal på plats.

Gärna att det blir promenadstråk 
till rimnersområdet så man kan ta 
promenader medans barnen 
tränar.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Samla så många sporter som möjligt. Skapa förutsättningar får både 
inomhus- och utomhusaktiviteter.

Utegym & bättre löpleder. Bra om allt är samlat! Gör det enkelt att ta sig dig med 
kollektivtrafik. Samt bättre upplyst väg från 
gymnasieskolorna.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Ett stort idrottscentrum med flera aktiviteter för både föreningslivet 
och frivillig träning. Allt samlat.

Badhus, racketsport, gym, spår för löpning och skidåkning. Bra möjligheter för frivillig 
”hyridrott” såsom hyra rackettid 
för Padel eller badminton eller 
gym och bad i ett medans barnen 
tränar.

Ja, de som inte är kopplade till tävling. Mkt bra!! Bra kommunikationer, busslinjer och 
parkeringar.

Att hela Uddevallas elever får tillgång till detta inte bara 
gymnasiet.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Deltar i friluftsdagar 
och liknande

Badhus och den planerade parkourbanan är två inslag som skulle 
göra området bättre. Kanske någon utomhusbasketplan och 
aktivitetspark hade varit roligt

se ovan ungdomar Det skulle vara ett lyft för hela kommunen busslinje, bra ljus på kvällar

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

En ny ishall och simhall som sitter ihop. 
Ishallen ska ha minst 2 stora isar. Mer konståkningsanpassad. 
Att ha ett ställe för flera sporter skulle vara perfekt för denna familj

Simhall, ishall, bowling och lite sådant Fräschare lokaler. Simhallen är 
förfärlig.

Konståkare Bara possitivt

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar, Cyklar Flytta våra sportanläggingar dit. Badhus ishall, Ny ishall nytt badhus Delade meningar som i allt. Men för mig skulle det 
bli bättre. Samla allt på samma ställe

Mer beslysning, kanske kameraövercakning

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Jag tycker det är bra med en blandning av olika idrotter och 
verksamheter och jag är väldigt glad att det finns bra skjutbanor 
tillgängliga.

Personligen skulle jag gärna se en 
lite upprustning av vägarna fram 
till skjutbanorna. Dom blir väldigt 
leriga och dåliga på vintern.

Tävlingskyttar och jägare - glöm inte bort 
oss.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Skjuter på 
skjutbanan

Det som nyttjar skjutbanan

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

Multifunktionellt område med möjlighet till de allra flesta sporter och 
event.

Ishall där fler is-sporter kan träna /tävla på samma gång. Alltså fler rinkar. 
Skjutbanor (luftgevär, pistol, gevär, pilbåge)
Badland/ Simhall /rekreation 
Fotboll
Handboll
Basket
E-sport
Vägg-klättring
Fri-idrott
Eventområde (kultur)

Tillgänglighet på ett och samma 
ställe. 
Som förälder är det ett åkande 
genom hela Uddevalla för att få 
barnen till sina aktiviteter och 
mindre tid finns för egen träning. 
Miljöpåverkan blir större när det 
finns anläggningar i utkanten av 
vardera väderstreck i kommunen 
för utövande. 
Lättare tillgänglighet för ex.vis 
busstrafik om allt är på ett ställe. 
Bättre tillgänglighet för alla 
samhällsgrupper. 
Med ett större område för fler 
sporter är det som förälder lättare 
att samtidigt utföra egen träning 
när barnen utövar sina. (Då de nu 
blivit för stora för att vilja ha med 
föräldrar som tittar på).

Givetvis tillgängligt för alla kommunens 
invånare.

För invånarnas hälsa och tillgänglighet är det 
optimalt med så mycket som möjligt samlat på ett 
och samma ställe. 
Få till en bra kollektivtrafik på detta så har vi snart 
Sveriges mest välmående kommun både på 
personnivå som miljönivå.

Kollektivtrafik från samtliga väderstreck inom 
kommunen.

Samla samtliga registrerade föreningar inom kommunen för 
öppen diskussion om vad respektive förening önskar för att 
kunna fortsätta driva sin verksamhet och på så vis få fler 
invånare till olika idrotter. 
Vi har många fina föreningar som drivs med en stor glöd och där 
det finns många på kö som vill vara med men där det tyvärr inte 
finns plats/tid och ekonomiska medel för att vidareutveckla 
verksamheten. 

För egen del är det framförallt ishall (där det idag finns för få 
rinkar och då ingen möjlighet att vidareutveckla de befintliga 
klubbarna inom konståkning och hockey pga brist på istider). 
Även sportskytte och jakt som det finns ett enormt intresse av 
inom kommunen. 
Motorsport är även stor i kommunen men den anser jag inte bör 
ligga på Rimnersområdet utan bygg istället vidare på 
Glimmingen.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar skytte 
(pistol/gevär)

Det viktigaste för mig är att ha kvar skjutvallarna. Det skulle påverka 
massor av människor om skjutområdet inte får vara kvar.

Skyttar

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Utnyttjar Samneröds 
skjutbanor.

Gärna fler aktivitetsanläggningar,  men inte på bekostnad av 
skjutbanorna.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Skjuter på skjutbanornaSålänge skjutbanorna inte ändras kan resten se ut hur de vill Bättre skjutbanor Förnyelse Skytteföreningar Nej Mer kännedom om att området finns Nej

31-50 Kvinna/flicka Annan kommun Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar

Jag tycker det är viktigt med liv och rörelse, möjlighet att umgås och 
utvecklas. Idag utnyttjas skjutbanorna i området av oss bitna inom 
området och jag vill att vi ska kunna fortsätta med det vid sidan av 
andra sporter.

Både inomhus- och utomhusaktiviteter. Om området växer tycker jag att 
belysning är viktigt där man kan 
röra sig utomhus även om det är 
mörkt.

Hundägare ska inte "stängas ute" vid 
utomhusaktiviteter.

Jag tror det skulle vara positivt för många. Trycker igen på belysning. Vill att skjutbanorna ska vara kvar. Tänk utanför boxen för att 
kunna samköra dessa med andra roliga sporter och aktiviteter.

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Övar skytte på 
skjutbanan.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Ett samlat idrottshall och badhus med 1-2 fotbollsplaner, alternativt 
öppna aktivitetsplaner.
Upprustade skyttebanor med skjutbiograf samt montainbikespår i 
terrängen runt omkring.

Upprustade vägar i hela kommunen och fler parkeringsplatser. Mycket grönområde. Skytteföreningarna som har väldigt många 
aktiva medlemmar.

Väldigt uppskattat. Fler bussar och ordningsvakter som alltid ser 
över säkerheten i och runt objekten.

I samband med upprustning av området i allmänhet skulle det i 
synnerhet vara uppskattat med uppfräschning av skjutbanorna, 
eventuellt bidrag till en skjutbiograf för inomhusträning.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Ishall flyttas hit. Bättre tillgänglighet på/avfart från motorled. Frekventa 
Bussförbindelser med Kampenhof och Torp-området. Anslutning till 
löparled i skogsmark ovanför, Orientering och skidspår.

Se noteringar ovan. Se noteringar ovan. De som kommer kollektivt och de som inte 
brukar vistas på området.

Det skulle ge staden ett gemensamt nav i Uddevalla 
igen och inte att det är på Torp-köpcentrum.

Se noteringar ovan.



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Skytte Högre vallar på skjutbanorna. Skyttarna.
31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortAldrig Har varit där i jobbet en 

gång
31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 

match, Är publik, Är 
även tränare inom 
friidrott

Som ett stort idrottscenter med nästintill alla sporter för utövning som 
är lämpligt för oss hörni Uddevalla. 
Brottar/judohall 
Större styrketräningslokal 
Gymnastik för sig 
Simning 
Tennis/ badminton mm

Bra kiosk möjlighet att se och vara publik. Läktare saknas för friidrott. 
Bra parkering - gratis 
Bra ledare

Samma som föregående Alla sporter är väl lika värde tycker jag. 
Kanske inte se fördel fotboll hela tiden som 
Uddevalla kommun är experter på.

Simhall 
Bättre läktare för friidrott som är väldigt stort i 
Uddevalla. 
Bra kiosk och matmöjlighet 
Bussar som går dit

Många vuxna och bra förebilder som finns i 
området under större delar av tiden.

Ta till er det som folk skriver och hör gärna av er till de tränare 
som är aktiva i diverse aktiviteter för att se deras åsikter. Inte 
personer i kommunhuset som aldrig är på plats.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Cyklar, Skjuter på 
skjutbanorna

Behålla och utveckla cykellederna, en klart växande sport och 
motionsaktivitet
Behålla skjutbanorna, där finns inget alternativ.

Se tidigare svar Se tidigare svar Bara positivt, speciellt om man även satsar på 
sporter som inte den breda massan håller på med

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, Deltar 
i friluftsdagar och 
liknande, Idrott med 
skolan

Det ska rustas med en läktare på andra sidan huvudläktaren också. 
Där sitter man fantastiskt i solen, när man är där med skolan, 
föreningen och som publik, när läktaren byggs. Det ska vara 
anpassat för både fotboll och friidrott och ge många möjlighet att vara 
på området. Locka u landslag både i handboll och fotboll som kan ha 
fys, träningar, matcher på området.

Parkeringar och bättre läktare Bara positivt Bussförbindelse och parkeringar

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortOftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Jag har barn som år med i Uddevalla Gymnastik och Parkour. Sedan 
har jag ett barn som är med i Uddevalla Konståkningsförening. En 
dröm hade vart att det från alla skolor i kommunen gick bussar till 
Rimnershallen och att det var ett samlat idrottscenter likt det i 
Stenungsund där det finns allt från is till bad till racket till gymnastik. 
Det skulle bli som ett stort fritidshem i princip. Det hade underlättat 
för oss på landet att mer kunna samordna med skjutsar mm. De 
yngre barnen skulle kanske våga mer om det fanns ändra de kände 
som skulle till samma plats även om de inte går i samma idrott.

Så många olika idrotter som möjligt. Kanske man kan göra ett så fint 
strövområde som Kungälv har. Då skulle man kunna locka även äldre. 
Gör ett studie besök på Fontin. Sååå imponerande! Hade glömt handduk 
mm. Det kunde jag hyra tillsammans med en liten tvål. Då kunde jag göra 
min löprunda under lunchen iallafall!

Att kunna kombinera med mina 
lunchraster på jobbet samt att 
kombinera när jag är chaufför åt 
barnen.

Handikappanpassa så klart. Bra! Om alla är inkluderade. Kanske även lägga till ett fritids så att det 
fanns pedagoger som alltid finns till hands.

Att underlätta för barnen att få mellanmål eller mat på 
anläggningen.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match

En 500m skjutbana utöver dom som redan finns och mer aktivitet för 
ungdomar hade varit bra för alla.

Skyttet så klart

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Klättrar

Större klätterhall, fler parkeringar, utomhus fri idrott öppet för 
allmänheten, plats för foodtrucks,

Se ovan Löpbana för allmänheten, 
servering med varm enkel 
snabbmat och mackor

Funktionsnedsatta Mycket bra Trygg angöring och anslutning utifrån 
trafiksituationen och parkeringar

Fokus på friidrott och klättring mot barn och unga som målgrupp

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Tycker det är viktigt att det är generösa mötesplatser på många 
ställen så alla grupper kan samlas på olika ställen. Redan nu är det 
många föreningar med många åldersgrupper som ska ha sina 
samlingar. Viktigt att man kan mötas i anslutning till arenan både 
innanför och utanför tak.

Det borde också finnas plats utomhus under tak så man kan stretcha 
i skydd för regn, snö och vind.

Plats för alla som hämtar och lämnar. Fler parkeringar, utegym, 
löparbana som är utan korsande vägar kanske 500 m - 1000m slinga

Paviljong m plats för yoga, stretch, mm

Tränar redan varje dag Vuxna och äldre. Barn tillgodoses av 
föreningslivet

Väg via blomsterlandet för bussar. Upplyst 
och tydligt skyltad gångväg från stan. Bättre 
trappor vid östrabo.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Mer parkering Bättre bussförbindelse De som inte kör bil. Ett nytt mot på vägen för att slippa köra 
genom bostadsområden.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Cyklar

Samlad idrottsanläggning för så många sporter som möjligt Skate/cykelpark
Pumptracks, miniramp etc.
Perfekt att bygg i betong så håller det länge utan underhåll

Mer anläggningar för 
extremesporter (ej lagsporter) 
som jag och mina barn kan syssla 
med

Uddevalla CK och Uddevala 
Skateboardförening

Det borde alla rimligtvis tycka är bra Upplysta områden, och många aktiva 
föreningar så det sällan blir tomt på hederligt 
folk, det skulle hålla folk med kriminella 
avsikter mer avvaktande eftersom risken för 
upptäckt blir stor

Tänk på att de stora idrotterna (fotboll/handboll etc.) inte är för 
alla, så gör det möjligt för barn att pröva och utöva även de 
ovanliga sporterna/aktiviteterna.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

En samlingsplats för alla typer av aktiviteter. En skateboardpark, lik den på Oljeberget, fast med ramp etc. Den blir mer 
central än Oljeberget som är ganska avlägsen och otillgänglig.

Skateboardåkare Det skulle vara mycket uppskattat! Nytt område för lokaltrafik, som ett litet 
resecentrum. Bra parkeringsplatser i 
anslutning till området.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Promenerar

Jag vill att området ska spegla verkligheten och att alla ska få plats. 
Skulle vara fantastiskt med en plats för skateboard utomhus 
eftersom det inte finns i Uddevalla idag. Oljeberget är för litet.

Skateboard yta. Ramper. Streethinder som alla skateboardåkare kan 
använda. Kickbikers borde få egen yta. Så som det är i Trollhättan.

Samma som svaren innan. 
Skateboarden borde få en egen 
plats mer.

Skateboardåkare helt klart. Det är ett sånt 
uppsving igen på intresset för det. Är en 
billig och tillgänglig sport.

Tror det skulle gynna alla. Men tycker att badhuset 
ska ligga i centrum där det är nu.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Ishall
Skatepark
Badhus med äventysbad

En skatepark
Ishall
BadhuS med äventyrsbad

Allt på ett ställe Ungdomarna, både de yngre o äldre Hälsa och aktivitet är viktigt för alla så detta är 
superviktigt. Viktigt är att det inte görs halvdant och 
att Uddevallaborna får vara med och bestämma.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Hämtar och lämnar på 
aktiviteter

Det hade varit roligt med lite skate-aktiviteter! Gärna en skatelokal 
men annars skatehinder utanför. Finns väldigt stort intresse eftersom 
det är en härlig familjeaktivitet där barn, ungdomar och vuxna umgås 
med och tar ansvar för sina barn.

Ramper, olika skate-hinder, plats för aktiv samvaro inom skate. Skate-aktiviteter! Skatearna (som finns i alla åldrar). Det är 
en familjeaktivitet från 2år och långt över 
pensionsålder.

Att de uppskattar det! Kameror Kontakta Uddevalla skateförening och gör dem delaktiga.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Gärna en inomhusdel och framförallt en utomhusdekorationer för parkour, 
kickbike och skateboard. Detta är aktiviteter ungdomar och barn kan 
utnyttja även när hallarna är stängda. Den behöver vara betydligt större än 
den som finns vid skeppsviken. Gärna en grop. Lägg till ett utegym också

Mer möjlighet att utnyttja 
utomhusaktivitetsområde som 
ligger centralt och kan bli större än 
det är möjligt tex på skeppsviken 
och Bjursjön

Barn och ungdomar som inte har samma 
ekonomiska förutsättningar att nyttja dyra 
sporter

Bara bra! Det saknas aktiviteter för ungdomar och 
barn. Detta gynnar individen på flera områden. 
Framförallt förebyggande, gemenskap, 
sysselsättning, hälsofrämjande. Detta är ett område 
som absolut skulle kunna fortsätta utvecklas och 
växa eftersom utan finns

Bättre kollektivaktivitet. Kanske en 
sportinriktad fritidsgård i anslutning som kan 
möta barn/ungdomar som inte har vuxna 
som engagerar sig.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Förälder till barn som 
tränar

Gärna en skateboard avdelning inomhus! Skateboardpark Kidsen och vuxna som åker skateboard! Finns väl inget negativt runt det!

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar

Padelbanor Padel Kanon

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

Någon yta för skejt hade varit grymt Någon yta för skejt hade varit grymt Någon yta för skejt hade varit 
grymt

Skejtare! Kanon! Tex bra belysning. Man kan ha 
rörelsesensorer eller närvaro ”knapp” för att 
tända lampor tex 30min till om man vill skejta

Skall bli spännande detta!

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match

Jag vill att ni ska bygga upp saker för oss som åker skateboard, en 
betongpark med olika innehåll, liknande den i Trollhättan.

Viktigt att få dit olika idrotter Uddevalla skatebordförening Jah tror dom tycker det är bra Uppbelyst, personal som finns där mellan 
vissa tider både ute och inne

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Längtar efter en ordentlig Skatepark, både inomhus och utomhus 
(båda behövs!). Den som finns vid hästepallarna används men är 
egentligen inte särskilt anpassad efter skatares behov. Hade varit än 
bättre att göra som i Trollhättan, där de lagt 2 parker bredvid varandra 
- ena avsedd och anpassad för skatare, andra för kickbike. I 
Trollhättan finns även en fantastisk inomhushall - vore det inte bättre 
att vi får en ny fräsch och riktigt bra hall i Uddevalla - kanske t.o.m. 
bättre än deras?!

Både hall och en utomhuspark som är stor. Det behöver inte kosta så 
mycket pengar. Som jag förstår det har Trollhättans utomhuspark kostat 
endast en bråkdel av den som ligger vid Hästepallarna, och de har då en 
otroligt mycket större område. Ta hjälp av utövarna så platsen blir 
funktionell för det den avser! Engagera de föreningar som redan finns och 
dess privatpersoner , det kommer göra att intresset blir större.

Som ovan - en inomhushall och 
en utomhuspark för skate.

Tjejer! Uddevalla Skateboardsförening 
satsar verkligen på att lyfta fram tjejer i en 
sport som varit dominerad av killar. 
Dessutom är skate en sport som ofta 
fångar upp ungdomar som inte har det så 
tryggt hemma, som söker sig ut. I skaten 
finns en trygghet av att det finns många 
vuxna som kan finnas i de ungas liv. 
Alternativet om dessa ungdomar inte 
fångas upp är stök/bråk på stan, risk för 
droger och gängbildning. Dessa ungdomar 
behöver bli sedda. Vi Som familj har varit 
mycket i Trollhättans hall/park och kommit i 
kontakt med flera kids som inte Har det så 
bra hemma men som hittat en trygghet i 
skaten och få vara del av ett sammanhang - 
 är det inte just det vi vill för Uddevalla 
också? Preventivt arbete är alltid bättre än 
att försöka lappa igen sår.

Jag tror verkligen det skulle uppskattas. Gillar tanken 
på att samla sporten på en plats. Blir enklare för 
föräldrar vars barn utövar olika sporter och tänker att 
det verkligen finns en vinst med att samarbeta och 
lära känna varandra över de olika sporternas 
gränser.

Trygghet bygger ofta på att det är en plats 
där det vistas mycket folk, att ex som 
förälder veta att ens barn inte ger sig iväg till 
en plats där det sällan rör sig andra vuxna 
om de ex ska kicka boll/skatea/åka inlines 
osv en lördagskväll. Genom att samla olika 
idrotter ökar möjligheten att platsen blir 
besökt och levande. Även ljussättning (inga 
mörka gränder), tillgänglighet, känsla av en 
miljö som är lekfull/utmanande/inbjudande 
bidrar såklart.

Ta hjälp av föreningar när ni bygger något! De bär på ovärderlig 
kunskap om vad som behövs och saknas samt hur andra 
platser gjorts. I skateboardsföreningen i Uddevalla ex finns det 
en stor kunskap kring hur olika parker i Sverige ser ut, vad som 
varit vinnande eller mindre lyckat med dem. Ska något byggas 
känns det ju viktigt att det görs ordentligt.

31-50 Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Promenerar Multiarena med plats för spontanidrott Skateramper, bänkar och räcken som är skateanpassat så dem kan ha 
flera användningsområden.



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Ett stort multisportområde hade varit fantastiskt. Det som då hade 
varit perfekt är en kombination av inomhussporter - hallar för friidrott, 
simning, lagsporter mm. Viktigt är god tillgänglighet och inte inlåsning 
i "system". D v s ha en flexibel betalningsmöjlighet, exempelvis att 
man kan köpa tillgång till enbart omklädning/dusch eller löpning i hall 
eller liknande så att det inte krävs dyra månads/årskort för hela 
tillgången. Här måste ni tänka till och möta med flexibilitet och 
mikrobetalningar för användning och inte tillgång.

Utomhus skulle jag gärna se motsvarande med möjligheter till flera 
sporter. Fotboll, friidrott, utomhusgym, terränglöpningsspår i 
anslutning (gärna med belysning), skateboard, MTB, parkour, OCR, 
crossfit, fysisk lekplats och andra ungdomssporter.

Tillgång till bra parkeringsmöjligheter är en nödvändighet. Det måste 
finnas möjligheter att komma med privatbil till området och parkering 
nära. Familjeidrott möjliggörs bara med detta och inte enbart med 
glest trafikerad kollektivtrafik.

Stort utbud av sporter är nödvändigt. Men också en stor flexibilitet i hur 
man får tillgång till det. Mikrobetalningar - d v s jag betalar lite varje gång 
jag nyttjar istället för dyra årskort/månadskort. Kombinationer av nyttjande, 
t ex betalning av dusch/bastu i kombination med löpning utomhus där 
man bara betalar för nyttjande.

Innehållet behöver vara förändringsbart. Det som är populärt nu kanske 
inte kommer att vara populärt om 10 år. Nya sporter måste kunna komma 
till. Kanske öppna hallar/ytor som snabbt kan byggas om för att möta nya 
sporter. 

Kanske också föreningar ska få möjlighet att vara med och utveckla ytor. 
Dela ytor.

Lättillgänglighet med bil - 
parkeringsplatser.
Bra omklädningsmöjligheter för 
spontansportande.
Bra ytor för stretch, nedvarvning i 
samband med t ex 
utomshussport.
Sociala ytor med regnskydd, 
kafemöjlighet?
Möjligheter att använda digitala 
träningshjälpmedel - t ex WiFi-
hotspots.

Barnidrott är nyckeln. Få barn och 
ungdomar att älska området. Det är en 
nödvädighet.

Fantastiskt. Kombinationen natur, utomhusidrott och 
inomhusidrott är kanon.

Bra parkeringsmöjligheter. Upplysta vägar, 
gångbanor, löparspår, tydliga 
kartor/vägmarkeringar. Planskilda gångvägar 
så barn och ungdomar kan röra sig utan att 
riskera livet i trafiken.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Cyklar, Springer och 
cyklar i skogarna vid 
dynamitbacken.

Som en multianläggning som erbjudet alla möjliga aktiviter, både ute 
och inne. Särskilt fokus bör läggas på utomhusaktiviteter nu när vi får 
leva med Corona i framtiden...

Skateboard-park med låga ramper, padelbanor ute som inne, basket, 
dirtbana för cykel, utomhusgym etc

Om det funnits en multianläggning 
enligt ovan hade jag spottat desto 
mer. Idag är aktiviteterna 
utspridda i Uddevalla.

Skejtare. Designa aktivitetsparker blir bäst 
om man involverar utövarna i 
desihnprocessen.

Det hade blivit mycket uppskattat. God potential och 
bra läge intill fina rekreationsområden.

Bättre kollektivtrafik och bättre placering av 
övergångsställen mellan tunneln under 44an 
och själva Rimnersområdet. Trivsam 
belysning ex Sara Lidmans tunnel i Umeå.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Jag ville att det ska vara ett idrott och aktivitetscenter där man kan 
samlas i olika åldrar och utföra olika aktiviteter. Ser gärna en inomhus 
plan av konstgräs, simhall, skateboard park, kickbikepark.

Skate och kickbike banor. Bra förutsättningar för att utföra 
ovannämnda aktiviteter.

Skate och kickbike banor

31-50 Man/pojke Annan kommun Nästan varje månad Är publik, Cyklar Ishall med nivå div1 Isytor för match och träning Padelhall Ishockey och konståkning Elitlag i hockey Restauranger Besök Halmstad Arena för inspiration
31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 

match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Bygg en badhus som uppfyller 1 årig - 100 åring . Upplevelsen är allt . 

Bygg en stor ishall brevid . 
Skatt park - inglasad . 

Man ska kunna gå imellan varje anläggning . Tänk nytt . Gör inga fel

Se ovan

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Jag tycker området skall utökas med Fler handbollsherrar, 
beachhandbollsplan (ute), Utomhusplan handboll för 
spontanhandboll, utegym.

Dra en busslinje förbi området

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Skateboard-park Skateboard-park Skateboard-park

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Det hade varit väldigt bra med av och påfarter från motorvägen. 
Lämpligt att dra ny väg bakom Shell som leder till Rimnersområdet. 
Enklare övernattningslägenheter/rum för uthyrning i samband med 
cuper. (Se Vallentuna ishall).
Skulle önska att det fanns typ fritidsgård där ungdomar kan hänga 
efter skolan i väntan på att sin träning börjar. Man skulle kunna köra 
dit överbliven mat från skolor i portionsförpackningar.
Som kan köpas för rimlig peng. 
Bygg Sveriges bästa idrottscentrum ett riktigt state of the art. Något 
som gynnar Uddevallaborna och något som kommunen kan dra nytta 
av. Sätt idrottsstaden Uddevalla på kartan.

Samtliga av nedan har undermåliga lokaler och är i behov av nya.
Brottning
Bordtennis
Badminton
Tennishall
Kampsport
Skatehall
Ny ishall tillsammans med badhuset för värmeväxling. 
Eftersom vi saknar ett vettigt ridhus i kommunen skulle man kunna bygga 
om Fridhemshallen till ridcentrum. Det hade varit helt perfekt. Bra 
parkeringsmöjligheter för hästekipage. Bra omklädningsrum och förråd för 
sadelkammare. Hästboxar kan byggas där lilla banan och gymmet är 
idag. Perfekta möjligheter att tvätta hästarna där ismaskinen står idag 
med vatten och avlopp. Läktare, ljudanläggning och cafeteria finns klart för 
tävlingar.
 Svanes gamla fotbollsplaner som står nedlagda är inhängde och klara 
som beteshagar och möjligheter att bygga träningpaddockar i.
Här finns alla möjligheter att gör något bra.

Jag tror det hade varit ett lyft för hela kommunen. 
Något riktigt positivt Uddevallaborna. Rejält ökat 
antal hotellnätter i samband med cuper och 
turneringar. Inte minst den PR Uddevalla kommun 
skulle få.

Dra dit busslinjer så ungdomar lätt kan ta sig 
dit.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Jag vill se ett samlat område för fritidsaktiviteter och inte bara 
badhuset utan även ishallen. Gärna trevliga upplysta 
promenadområden t.ex. för föräldrar som väntar på sina barn när 
dom tränar. Ett bra tillfälle för även föräldrarna att utnyttja tiden och 
träna.

Utöver badhuset även bygga en ishall där. Upplysta promenadområden. 
Många fler Parkeringar och att det går en bussförbindelse förbi 
Rimnersområdet.

Ett nytt badhus både för min egen 
del och mina barns. När man 
bygger badhuset tycker jag att 
man bör tänka på att alla inte trivs 
med att duscha tillsammans och 
därför undviker vissa badhus, 
små duschbås hade varit bra.

Funktionsnedsatta Jag tror att dom säger Äntligen!! Uddevalla är så 
trött på alla turer om vart badhuset ska ligga och det 
gör att man tappar förtroende för dom 
förtroendevalda.

Mycket mer parkeringar, mer upplysta 
område, bussförbindelse.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Aldrig Är publik, Promenerar Skateboard-park hade varit kul:) Variation. Nånting för alla Skatepark som sagt. Finns inget i 
Uddevalla just nu för dom som 
gillar de. Tråkigt under 
vinterhalvåret.

Alla Alla skulle gilla de

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik, 
Promenerar, Cyklar

Jag vill att man tänker brett och försöker skapa ett idrotts/ 
aktivitetscentrum. Jag tycker att det ska innehålla nuvarande 
träningshall, fotboll, handboll, simhall, ishall, utebanor för MTB, 
parkour/ skate. Kanske kan man även bygga ut de slingor som finns i 
området. Sen hade det ju varit kul med tex ett utegym, minigolf och 
kanske en lång och kittlande linbana. Kan ju tom finnas en för de 
större barnen och en mindre tillsammans med en lekplats.
Jag föreslår att man tänker lite större och inte stannar vid en lösning 
som oftast tyvärr blir både för liten och begränsad. Tex tycker jag att 
Rimnershallen är fantastisk men den är ju inte gjord för stora, publika 
evenemang. Där finns ingenstans att vara för åskådare när det är 
stora inomhus tävlingar. Gör inte om samma misstag när tex nytt 
badhus byggs. Det är därför viktigt att ett framtida badhus innehåller 
både simbanor i full längd (så tävlingar kan hållas) och hopptorn. 
Kanske kan man även spana efter något nytt och spännande som 
inte finns överallt. Är kanske här linbanan ska finnas eller någon ny 
cool badhusaktivitet.
Tycker även att man ska lägga en del på design och utformande. 
Behöver finnas en helhet som binder ihop området och den 
bebyggelse som kommer. Kan inte vara spretigt med en massa olika 
stilar. Då liknar det mest en cirkus och några clowner vill vi inte 
framstå som. 
Sen tycker jag att man även ska försöka få någon privat aktör att 
bygga tex ett äventyrshotell i framtiden. Kanske kan man även ordna 
skogscamp och andra spännande saker?

Jag tycker att det både är viktigt att exploatera men även bevara och dra 
nytta av den natur och höjdskillnader som finns. Tycker att man ska 
använda hela Rimnersområdet samt Dynamitbacken och göra ett stort 
samlat sportcentrum, kan kanske benämnas "aktivitetens kvarter"?

När lekplatsen i Uddevalla byggdes (i stan) tänkte man ju inte på att 
utnyttja området. Hur kul är det att allt är i en klump? Blir väldigt platt, 
tråkigt och intetsägande och så vill vi ju inte ha den någon mer stans.

Jag vill bo i en kommun där man 
lyssnar på medborgarna och där 
både tjänstemän och politiker 
lyssnar och gör sitt yttersta för att 
skapa trygghet, trivsel, ett 
engagemang och en samhörighet 
bland medborgarna. Det tror jag 
man kan börja med att skapa i tex 
ett sånt här projekt där man 
faktiskt lyssnar på medborgarna 
och där man lägger undan 
okunskap, prestige och andra 
tråkigheter som dessvärre faktiskt 
förekommer i kommunen. Ta in 
bra folk som tänker utanför boxen 
och som är kloka och kreativa.

Alla medborgare men framförallt våra barn. 
Det är de som ska utvecklas, skapa egna 
rutiner när det kommer till träning och hitta 
sin egna favoritsport. Någon kanske blir 
världsmästare och en annan kommer att 
träna bara för att må bra. Ju fler som får 
känna samhörighet, gemenskap, en 
naturlighet att träna och röra på sig desto 
mer välmående och goda 
samhällsmedborgare kommer vi att få.

Det tror jag skulle vara mycket välkommet!
Jag tror ju att ett utvecklat aktivitetens kvarter ger 
mervärde. Både för oss invånare men även 
gentemot våra grannkommuner, besökare, turister 
etc. Får vi fler människor till Uddevalla får vi också 
fler besök i centrum, någon väljer kanske att flytta hit 
och om inte annat skulle det kanske hjälpa till att 
sätta Uddevalla på kartan i positiv mening. 
Får man ett hotell i aktivitetens kvarter kommer det 
ju ge fler besökare som kanske vill gå till centrum 
och käka på kvällen och kanske shoppa mellan 
fysiska aktiviteter.

Redan idag upplever jag området som tryggt 
men ju fler som rör sig där desto bättre. 
Tycker att det idag är svårt att få parkering på 
de mest populära tider så där behöver man 
tänka till. Sen tycker jag att Rimnersområdet 
redan är tillgängligt. Det ligger centralt och är 
lätt att nå för de allra flesta. Det som möjligen 
är negativt är att en motorväg dundrar genom 
men det kommer kanske upp någon form av 
bullerskydd kan vi hoppas.

Tänk nytt, tänk stort och tänk bort prestige och inskränkthet!!!



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Ett samlat sportcentrum Som idag plus ishall, badhus, tennis, padel, inomhusarena fullsize  
fotbollsplan, inomhus beachvolley. Finns säkert fler sporter man kan ha 
där. Då kommer det även finnas resturanger som både serverar  frukost, 
lunch & middag för både aktiva som besökare.

Ett samlat sportcentrum. Då kan 
både träna samtidigt som barnen 
tränar. Bättre för miljön så slipper 
kors å tvärs som det är i 
Uddevalla idag

Viktigaste är barnen. Har man fler barn som 
idrotttar och dom utöver olika idrotter förstår 
man det som förälder när man skall köra. 
Ishall i norr badhus i centrum handboll i 
centrum  tennis i norr beachvolley i söder 
friidrott på rimners

Jag tror dom flesta är för det Börja med en busslinje. Fridhemshallen 
byggdes 1984 och det finns fortfande ingen 
busslinje dit.

Lyssna mer på folket men det verkar aldrig politiker göra

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Tillgängligt för alla. 
Toaletter med handfat inne i varje enskilt toalettutrymme. Inte ett stort 
gemensamt utrymme med gemensamma handfat och sedan små 
bås där det bara finns en toalettstol. Viktigt att kunna nå handfatet 
från toalettstolen vid byte av tampong och vid tömning av menskopp!

Som mamma till två döttrar som älskar att idrotta känner jag en oro för att 
man inte tar hänsyn till tjejers/kvinnors behov vid utformningen av 
toaletterna. Att ha mens och att utöva idrott kan vara utmanande. Månda 
tjejer slutar med sin sport eller idrott i samband med att de får mens pga 
att det är för jobbigt och osmidigt att hantera byte av mensskydd. Det är 
jätteviktigt att ha med detta när man planerar utformningen av toaletterna! 
Jag tror även att detta kan vara bra i marknadsföringssyfte, att Uddevalla 
satser på jämställdhet och att alla ska kunna idrotta alltid, även under 
mens.

Toaletter med handfat inne i varje 
enskilt toalettutrymme. Inte ett 
stort gemensamt utrymme med 
gemensamma handfat och sedan 
små bås där det bara finns en 
toalettstol. Viktigt att kunna nå 
handfatet från toalettstolen vid 
byte av tampong och vid tömning 
av menskopp!

Tjejer/kvinnor, dvs 50% av befolkningen. Det hade varit en tillgång för Uddevalla! Jag anser 
också att det är viktigt att göra det tillgängligt i form 
av kollektivtrafik och trafiksäkra av- och 
påstigningsplatser där av och påstigande inte 
behöver korsa bilväg.

En mycket viktig fråga för alla menstruerande 
tjejer/kvinnor som ofta glöms bort när man 
utformar offentliga platser är utformningen av 
toaletterna. Idag använder väldigt många 
tjejer/kvinnor tamponger eller menskopp (ett 
fantastiskt nytt mensskydd som underlättar 
oerhört vid bad, simning och idrottsutövande) 
och för att underlätta bytet av dessa krävs att 
man har tillgång till handfat och rinnande 
vatten i samma utrymme som själva 
toalettstolen. Jag ser fler och fler 
toalettutrymmen som byggs där det är ett 
stort utrymme med flera små bås med 
endast en toalettstol i varje bås och där 
handfaten finns i det gemensamma 
utrymmet. Detta gör att de som använder 
tampong eller menskopp blir hänvisade till 
handikapptoaletten när de har mens. Ett 
tydligt exempel på detta är toaletterna på nya 
Torp.

Handfat i varje separat toalettutrymme! 

Eftersom 50% av befolkningen menstruerar ca 1 vecka per 
månad är det oerhört viktigt att tänka på dessa när man utformar 
toaletterna. Särskilt eftersom många tjejer har en tendens att 
avstå idrttandet under mensen pga osäkerhet och osmidighet i 
hanteringen. Många tjejer slutar  till och med att idrotta när de 
kommer i puberteten. Det är en jämställdhetsfråga att göra 
Rimnersområdet tillgängligt för alla!

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar, Cyklar, 
Bor i närheten så vi rör 
oss i omgivningen. 
Cyklar, promenerar 
mm

En samlingsplats för idrott och motion. Såväl för föreningar men även 
för invånare som ej är föreningsaktiva. Att områdets närhet till såväl 
centrum som naturen förstärks. 
Låt även områdets karaktär sprida sig över närområdet. Till exempel 
finns fotbollsplan och volleybollplan vid östrabo. Kan dessa användas 
som en del av rimnersområdet?
Mobilitetshub!! Ser framför mig att området ligger i framkant när det 
gäller mobilitet och att det tex finns möjliget att hyra 
elcykel/elsparkscykel (Voi/Lime etc). Tänk om tonåringen som ska 
från sin skola till träningen kan ta en hyrcyklar på skolan och cykla till 
rimnersområdet. Lämna in cykeln där, träna och sedan bli hämtad av 
en förälder på kvällen. Skulle även kunna vara möjligt att  hämta 
matkassen eller hämta ut paket i samband med att man besöker 
området.

Som jag skrev ovan- utveckla potentialen som finns. Gör ett utegym och 
anlägg ytor utomhus som är fria att använda för allmänhet för tex 
bollsport, uteyoga osv. 
Av största vikt att området knyts ihop med centrum i form av trygga gång-
och  cykelstråk. Uppgradera gångstråket genom ”skogen” förbi 
Stenbackeskolan med bättre belysning osv. I den bästa av världar-gör om 
den till en kombinerad gång och cykelväg. Idag är det trappor här.  Det är 
mörkt och känns otryggt kvällstid.

Vår familj går och cyklar mycket, 
både till och från arbete samt på 
fritiden. Uddevallas gång och 
cykelvägnät är generellt eftersatt. 
Saknas separerade cykelvägar på 
många viktiga sträckor, tex 
Kämpegatan. 
Om det hade varit bättre utbyggt 
hade vi tex kunnat cykla med 
barnen till skolan.i  Dagsläget 
vågar vi inte det då det kräver att 
vi cyklar i blandtrafik...

För att det ska vara inkluderande tror jag att 
det är viktigt att se till ”vanliga” motionärer 
också, inte enbart föreningsaktiva. De som 
tar den där promenaden men som kan 
stanna till vid ett utegym tex.
Samt barnen. Skapa evenemang i området 
som bjuder in alla barn att idrottas

Mycket! Något att vara stolta över. Som jag skrev innan- få till en trygg och gen 
koppling att gå och cykla till centrum. Viktigt 
att området inte planeras utifrån att alla tar 
bilen dit. Det ligger otroligt centralt!!!! 
Tunneln under väg 44 är inte den trevligaste 
och skulle behöva uppgraderas med tanke 
på trygghet.

Ta kontakt med Trafikverket så det kommer upp ett staket utmed 
järnvägen mot rimnersområdet.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar, Cyklar

Tycker att man kan samla idrotten på ett ställe. Skulle vilja ha både 
simhall, rackethall, ishall och idrottshall på samma ställe för att kunna 
vara på samma ställe med barnen.

Tycker att man ska bygga en rackethall så att badminton kan spelas i en 
riktig rackethall. Simhall med äventyrsbad hade varit att föredra för att 
locka andra till Uddevalla

Bra promenad och cykelstråk och 
även simhall med äventyrsbad.

Alla sporter borde få plats på samma ställe 
och bör vara tillgängliga även för personer 
med funktionshinder.

Det tror jag hade uppskattats. Skulle behöva fler parkeringsplatser och 
busstransporter som går via området för att 
alla ska ha möjlighet att utnyttja området.

31-50 Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortAldrig Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar, Idrott med 
skolan

Öppet för alla också allmänhet utan medlemskap i särskild förening.

Prova-på-dagar, introkurser för tex klättring. Friskis och Svettis! Gym 
och pass.

Att skolever får tillgång ibland/särskilda undervisningsmoment och på 
så sätt upptäcker området.

Tillgänglighet med kollektivtrafik

Rimlig nivå biljettpriser och kort.

Pensionärer, Mycket positivt! Bra belysning vid joggingspår utomhus. 
Parkeringsmöjligheter

Angående simhallen:

Inte ha "familjetider/lek" i träningsbanorna.
Ha flera separata banor för dels motionssimning men också för 
snabbare simning/träning. Detta så att inte tex pensionärer störs 
av oss som vill träningssimma. 
Ev ett system för att kunna boka en bana 30 min/1 h. Viktigt att 
verkligen ha kontinuerlig plats för motion/träning så att inte 
klubbverksamheten tar över dessa banor.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Promenerar Utegym och lekplats Badhus, gym, utegym, ishall, lekplats, promenadslingor
Padelplan

Inhängnad lekplats.

31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Parkeringar, paddel/racketsport hallar,  Mindre idrottshallar som man 
kan hyra för att spela bandy eller futsall på fritiden. Salladsbar/café i 
anslutning. Is-hall, streethockey plan, små fotbollsplaner, frisbee golf. 
Motionsspår, Bastubad.

Parkering, någon form av möjlighet till mat på plats, och bra öppettider. På 
kvällar och helger.

Öka möjligheterna till att 
motionera i grupp och individuellt I 
vardagen. Att öka utbudet på 
roliga fysiska aktiviteter för alla 
samhällsgrupper.

Vardagsmotionerande Mycket bra, samla alla aktiviteter på samma ställen 
och erbjud en stor variation av aktiviteter så kommer 
motion och hälsa bli en del av allas medborgares liv.

Samma sak som i ett aktivt centrum att det 
rör sig mycket folk, samla allt under samma 
tak, se till att det är lätt att ta sig dit med 
buss, bygg en tågstation vid rimnersvallen likt 
uddevalla östra. Så fotbollssupportrar/aktiva 
ungdomar kan ta tåget hela vägen  fram. 
Även de skolelever som bor i norra bohuslän 
skulle ha en möjlighet att stanna efter skolan 
och utföra en aktivitet för att sedan snabbt 
och smidigt ta sig hem. Vilket skulle öka 
kundunderlag för eventuella hyresgäster av 
café och idrottsverksamheter.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

All idrott samlad på samma ställe. Framförallt så tycker jag att en 
ordentlig ishall ska byggas på området! Givetvis måste det finnas 
väldigt gott om parkeringsplatser så att det finns plats för alla som 
besöker området.

Ishall Trygghet Det räcker med allmänheten. Bara positivt! Ett extra stort plus blir det om vi kan 
spara energi genom att nyttja ishallen till att värma 
vattnet i badhuset.

Genom att se till så att det finns tillräckligt 
med parkeringsplatser. Bra också att se till 
så att det finns förbindelser för kollektivtrafik.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Mer parkeringsmöjligheter, idag är det ofta fullt överallt. Plussar man 
på ett badhus kommer det bli en omöjlig situation.

Trevligare och mer sammanhängande cykelbanor och gångbanor från 
alla delar i stan, inklusive östra delarna som ofta glöms bort. En kiosk 
som har riktiga och regelbundna öppettider och bättre sittplatser.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen

Tillgängligt och Öppet 
Bra belysning året runt 
Tex löparskorna på vallen öppna för allmänheten vissa tider 
Löparslingor runt området, skulle kunna sammankopplas med 
fossum och bjursjön
Väl märkta stigar i terrängen 
Reflexbana i terrängen
Utegym 
Hinderbana 
Busshållplats
Lekplats

Öppet, tillgängligt för allmänheten  
Bra beslysning, säker och trygg miljö.

Att våga ge sig ut att springa själv Vuxna Mervärde
Fysisk aktivitet lättillgängligt

Belysning, utformning av omgivningen. 
Ökad rörlighet i området skulle ge en större 
känsla av tryggvet



31-50 Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen

Jag skulle verkligen vilja att Uddevalla får till helheten, där det mesta i 
träningsanläggningar finns här, men även aktivitetsmöjligheter för alla 
människor som inte är medlemmar i någon klubb.
Tänk att medans ett av barnen i familjen har träning, så kan syskonen 
aktiveras på en lekplats som ligger i skogskanten där delar av 
lekplatsen är i skogen med alla härliga förutsättningar det ger och en 
del i det öppna. När man tröttnat på lekplatsen finns även några 
fotbollsmål, handbollsmål och basketkorgar att skjuta och kasta boll 
mot och kanske någon hoppgrop och en enklare löparbana för lek 
och allmän spontan träning.
Jag tycker verkligen att man måste tänka stort och tänka för 
framtiden. Det betyder ju också att vi måste ta ut svängarna.
Vi kan t.ex inte få för oss att bygga ett vattenlekland i stan på gamla 
badhusets plats, utan det måste självklart införlivas i det nya 
badhuset som byggs.
Fotbollsplanerna som tas i anspråk för badhuset behöver ersättas 
och även det i samma område. Jag tycker att det vore lämpligt att 
skyttebanorna flyttas även om det också kan räknas in som sport, så 
tycker jag att det inte känns bra när jag springer eller cyklar upp för 
"dynamitbacken" när det smäller av skott under tiden. Nej, försök få 
skytteklubbarna att flytta till Nimrod eller utkanten av Bulid istället.
I övrigt skulle jag vilja se ny ishall, racket hallar….

Jag tror att i satsningen bör man knyta ihop Rimnersområdet med 
Bjursjöområdet på ett bättre sätt. Det finns ju grymma terrängcykel banor 
redan idag, men ännu lite bättre skyltning och underlätta ytterligare för 
löpning och liknande.

För mig personligen hade jag 
uppskattat utegym och kortare 
terräng banor gärna någon 
elupplyst, för att underlätta träning 
medan barnen tränar.

Viktigt att tänka på helheten.... Det skall 
finnas att göra för alla, främst för de som 
vill vara aktiva, men även för de som vill titta 
(läktare) men även för andra som hellre tar 
en fika eller vill ta en promenadeller något 
annat.

Jag inbillar mig att alla på sikt skulle uppskatta de, 
men det gäller att inkludera alla och inte exkludera.

Väl upplyst, bättre och täta kommunikationer 
Flytta på skyttebanorna

Snåla inte! Skall Uddevalla kunna producera Sverige elit, så 
krävs det satsningar.
Gör inte om misstagen som Kommunen har gjort tidigare, som 
t.ex  Dalabergsskolans gympahall byggdes med väggarna där 
sidolinjerna för handboll skall vara. Rimnershallen byggdes utan 
någon vettig plats för publik för friidrott och gymnastik del, hur 
tänkte man där? Det kanske änd kan göras något åt?? I samma 
annars fantastiska träningshall kanske man skulle satsat på ett 
par banor till runt om, så hade Större tävlingar kunnat anordnas 
och publik hade strömmat till stan.
Badhuset.... när man nu bygger det här, hitta inte på något så 
urbota korkat som att förlägga lekdel och vattenrutschkanorna i 
stan! Självklart skall detta vara en del av simhallen där 
storasyskon kan leka och åka medan lillasyster eller bror går på 
simskola eller vice versa..
Om Uddevalla vill växa som stad, så handlar det om så mycket 
mer än ett nytt badhus! Det gäller att visa att vi är en kommun 
med ambitioner, där det satsas, vi tror på det vi gör, vi vill växa, 
här är staden dit folk vill starta sina nya liv.
Politikerna måste sluta upp med sitt revir pinkade och släppa 
prestigen, som verkar vara det viktigaste för dem idag.

Jag inser att jag har skrivit lite rörigt, men jag förtydligar 
gärna......Det känns som om det finns så mycket att prata om 
när det gäller det här ämnet.

31-50 Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen

Ett samlat område för ishall, badhus, sportcenter. Äventyrsbad, kan locka besökare från norra delen av bohuslän, norge, så 
slipper man åka till vänersborg. I mitt mening är de helt galet att bygga ett 
nytt badhus utan att innefatta någon form av vattenrusch eller äventyrsdel 
då det är de som de flesta önskar.

En möjlighet att få ta del av 
löpbanan både inom och utomhus 
då de ger en skonsam dämpning

Handikappssidrotten att skapa en arena för 
deras utövande samt de som har 
funktionsnedsättningar

Stäng av infarten via Edingsvägen för att 
säkra upp och minska buller för de som bor i 
området, ha enbart infart via i17 håll. Bor 
mycket barnfamiljer i hedegärde området 
och de kör som idioter.

31-50 Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Cyklar, Skytte

Jag vill ha kvar de fina skyttebanorna som jag besöker regelbundet 
för träning.

Och fortsatt bra underhåll av de fina MTB lederna

Det räcker mina behov just nu Bra som det är Skyttet är inte enkelt att flytta till en annan 
plats, här finns unika banor där separata 
banor finns för 100m och 300m

Ingen synpunkt Ingen synpunkt

51-uppåt Man/pojke Annan kommun Någon gång om året Är publik, Promenerar En stor campus, dit med en ishall också, som även kan fungera som 
konserthall.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Promenerar, xx De kringboende.
51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är publik, Promenerar Tillgängligt och nåbart med kommunala transportmedel

Det ska kännas att alla idrotter inom området är lika viktiga, lätt att det 
blir fokus på stora lagidrotter
Det ska kännas välkomnade som besökare/publik/motståndare, ung 
som gammal och erbjuda möjlighet till mat/dryck och självklart 
toaletter i tillräcklig mängd för att möta behov vid större arrangemang. 
Papperskorgar - man kan inte ha för många, man vill göra rätt och 
slänga sitt skräp men då måste det finnas lättillgängligt och skötas 
väl.

Lätt att åka till med kommunala transporter, parkeringsplatser, möjlighet 
att köpa förtäring. Tillgänglighet för både barnvagnar och 
rullatorer/rullstolar

Välkomnande inramning, grönytor 
och BRA belysning för den långa 
mörka tiden på året, både inom 
och utanför anläggningarna. 
Jätteviktigt med trygga miljöer för 
gammal som ung

Våra riktigt unga men också våra riktigt 
gamla. Ska uppmuntra till rörelse för alla - 
dom som är på väg in i idrott/föreningsliv 
och dom som trappar ner eller aldrig varit 
så aktiva i sin ungdom men som nu har 
kommit till insikten att motion och hälsa är 
en ny prioritering/livsstil.

Ett välfungerande idrottscentrum gynnar på många 
sätt, bidrar till integration, hälsa och välmående. Nåt 
att känna sig stolta över vid arrangemang och som 
kan bidra till att sätta Uddevalla på kartan på både 
nationell/nordisk och förhoppningsvis internationell 
nivå...

Tillgängligt för både gammal och ung - 
anpassat för besökare med 
vagnar/rullatorer/rullstolar. BRA belysning 
inom och utanför området - jätteviktigt!!
Bra, väl upplyst busshållplats för transport till 
och från området. Fräscha och tillräckligt 
många toaletter. Vuxen närhet

LYCKA TILL - ska bli så roligt att besöka när det blir klart

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är publik, Promenerar Varför göra det formidabla misstaget att flytta simhallen från en 
central plats i Uddevalla och där utgöra en tillgång för centrum, fler än 
bara idrottsutövare (det nya definieras som en idrottsanläggning och 
utformas enligt en föråldrade mall - banor främst för att tillfredsställa 
en bortskämd simklubb och dess elitsimmare) och från 
kollektivtrafikens kärnpunkt (vilket inte går i linje med strävan efter ett 
hållbart samhälle). Låt Rimnersområdet vara ett centrum för bollsport 
och friidrott. Utveckla det och sprid inte ut på ett helt oförsvarligt sätt.

Låt det vara ett centrum för bollsport och friidrott. Utveckla det på de 
begränsade ytor som finns. Möjligen måste det till en flytt av skyttebanor 
för att möjliggöra en utveckling. Med det kan man styra om en tämligen 
orationell användning och skötsel av Bodele och Gustafsbergs bollplaner 
och ge utrymme för annan verksamhet.

Ett rekreationsanläggning i 
centrala Uddevalla. 
Uddevalla har under många år 
haft en särställning bland 
kommuner att sprida ut 
kostsamma och viktiga 
anläggningar/offentlig verksamhet 
över ett stort geografiskt område. 
Nu detta misstag lika stort som att 
bygga Fridhemshallen halvvägs till 
Dalsland och köpa gammalt 
varvskontor och göra det till 
stadshus - halvvägs till 
Herrestadsfjället.

Givetvis! Alla som vill ha en 
rekreationsanläggning till för avsevärt fler 
än bansimmare/tävlande, som begränsar 
användningen.

Jag är övertygad om att det finns en tyst majoritet 
för en rekreationsanläggning i centrala Uddevalla. 
Nu har lobbyister lyckats med sitt och fått politiska 
församlingar att handla orationellt. En mer otydlig 
grupp lobbyister är bostadsbyggarna, som givetvis 
vill komma åt mark i centrala Uddevalla, till stor 
nackdel för vanliga människor och för handeln (finns 
det ett samband mellan fler bostäder i centrala 
Uddevalla och en ökning av det kommersiella 
utbudet? Nej, tvärt om!)
Människor är förnuftiga och inser det tokiga.

För en hög användning krävs ett starkt omtag 
om kollektivtrafiken. Till Rimnersområdet 
måste det stråla busslinjer (utan byte) från 
flera stadsdelar och centrala Uddevalla. 
Detta för snabb förflyttning från förskolor och 
skolor, för allmänheten till området. Detta är 
ett minimalt krav ur många perspektiv. Om 
inte annat demokratiskt. 
Ekonomiskt säkert blir det först när all fakta 
(inkl. anpassning av infrastruktur - nu och 
under överskådlig framtid) och ekonomiska 
konsekvenser i sin helhet är redovisade. Intill 
dess - skamligt osäkert!

Avbryt omgående planen om byggnation. Gör inte om tidigare 
misstag. Uddevalla är känt för sin decentraliserade modell av 
väsentligheter för en bred allmänhet. Alltså - gräv ned stridsyxan, 
låt lobbyisternas (öppna och dolda) budskap nagelfaras och 
sättas i rätt perspektiv och av kraftfullt verkande politiker vägas 
mot allmänhetens behov dess bästa. Det är de politiska 
församlingarnas skyldighet. Utan trovärdiga avvägningar 
uppkommer och förstärks ifrågasättandet av de folkvalda - det 
demokratiska systemet. 
I detta fall; människors tystnad är inte - ja. Däremot uppgivet 
ifrågasättande och groende förakt för att de starka åter ska vinna 
på sin bekostnad.



51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar, Cyklar Skulle det inte vara bra att flytta ned ishallen? Dels att man kan utnyttja 
"spillvärmen" från att kyla isen till att värma upp 
simbassängen/rimnershallen. 
Lokalen uppe på fridhem kan övertas av kommunförådet som ligger vid 
Junogatan. Även renhållningsbilarna kan parkeras där uppe eller vid 
värmeverket.
Då får ni den ytan fri till försäljning/bostadsområde.  

Samt att det finns större beläggning att ha permanent kafeteria på 
rimnersområdet. Dels med mat och fika. Det är många föräldrar som kör 
barnen till träning. Då kan de äta/fika under det att barnen tränar. På det 
viset kanske det blir mindre transporter för att föräldrarna stannar kvar 
under träningstiden.

Rusta upp en terrängbana upp i skogen mot bågskyttebanan. 
Märk upp lederna upp mot bjursjön redan vid rimnersområdet. 

Anlägg även en attraktiv lekpark för de minsta barnen, där föräldrar och 
barnen kan leka när de stora syskonen tränar. 
Gärna lite spännande och utmanande. Kanske med något tema som har 
med uddevalla eller gymnastik.
För det kommer många från andra kommuner och då kan man "ragga" 
nya kommuninvånare som tycker att Uddevalla är intressant. 

Se till att ha bra med parkeringsplatser. Går det att anlägga parkeringar 
mot skyttebanan?
Skyttebanan, skulle inte den gå att flytta till Björbäck där det redan ligger 
en skyttebana. 
Då har ni stora gräsytor att anlägga mera bollbanor.

Behåll dynamitbacken. Det finns många motorintersserade invånare. 
Kanske det skulle kunna göras något med den övre planen på toppen så 
de ungdomar som folk stör sig på vid kampenhof kan vara där. 

Som sagt det ska finnas något för alla åldrar och intresse.

Trygga och trevliga områden. 
Gärna enkla sökvägar på nätet t 
ex. Fb om de olika 
vandringslederna omkring 
Uddevalla och gärna lite historia 
längs lederna om de olika 
platserna.

Ja, nyanlända. Dels att det finns information 
på deras språk. Gärna lite "vett och etikett ". 
Nu menar jag inte stötande. Utan vad som 
är brukligt och informerade på ett trevligt 
sätt.

Ja det skulle de tycka, om det sköts på rätt sätt och 
ni är lyhörda. 
Det är bara att följa de olika flödena. 
Ortsbefolkningen är ganska griniga men ingen vill 
göra något. 
Så parkeringar och kafeteria tror jag är rätt höga 
punkter

Bra upplyst gångstråk från tåghållplatser, 
centrum, skolor och gymnasieskola. 
Bra bussförbindelse
Gott om parkerngsplatser och cyckelplatser 
även platser för bussar och husbilar.
Kanske några laddplatser för elbilar. 
Kanske det skulle gå att ha någon typ av 
landskap för cyckelbatteri...

Jag vet inte vad ni skulle vilja fråga mig, men vill ni kontakta mig 
är det okej.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar

En hållplats för tåg från/till Göteborg /Trollhättan /Strömstad t ex vid bron 
mot nya brandstation.

En kraftigt subventionerat 
kombinerat simhall/friidrottskort 
avseende 12 månader.

Hade varit fint om ett träningskort i Rimnershallen skulle ge 
tillgång/rabatt till badhuset (tänker då särskilt på bastun som 
hade varit fin avslutning efter träning i Rimnershallen).

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

Ett idrottscenter med ett öppet fik där ungdomar från olika föreningar 
möts.

Så många olika idrotter som möjligt. Fler människor i omlopp även på 
kvällarna.

Ungdomar De flesta skulle tycka det blir bra i slutändan. Genom att man har flera olika idrotter och ett 
öppet fik t ex så samlas fler ungdomar och 
ledare vilket gör det tryggare. Bra belysning 
och öppna ytor är också bra.

Bra hade varit att flytta ned ishallen också.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar Gym - både inom- och utomhus
Plats för att ha gympa/yogapass tillsammans i grupp, både utomhus 
och inomhus 
Padeltennisbanor

Både inom- och utomhusaktiviteter ensam/i grupp
Bussar som går fram och tillbaka från centrum

Ovan nämnda förslag Tillgänglighet för alla typer av 
funktionsvariationer

Positivt med mycket samlat på ett område. Bra om 
olika åldersgrupper med olika typer av 
behov/funktionsvariationer möts på ett naturligt sätt

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Jag tycker att man ska bygga en ny ishall i området också. Ett riktigt bra utegym. Mycket bra! Jag tycker man ska utnyttja järnvägen och 
bygga en station vid Rimnersområdet. Så 
tågen kan stanna där. Och man kan köra 
med rälsbussar från centrum. Jag tycker 
även att man ska öppna en väg till området 
som går bakom blomsterlandet. Från 
korsningen vid Kuröd.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

Titta på Kransmossens hinderbana som finns i Borås.
Två likadana banor bredvid varann som folk hade kunnat tävla mot 
varann hade gjort succé . 
Rolig form av motion.

Hinderbana med armgång, ta sig över plank med hjälp av dem, springa i 
däck 
Med mera.

De som vanligtvis inte motionerar. Man 
kanske inte vill vara uppbunden med att 
passa tider och deltaga i någon sport 
frekvent. Då hade en hinderbana varit 
perfekt.

Det hade varit roligt.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Aldrig Jag har inte haft någon 
anledning att besöka 
området.

Utegym. Café. Funktionshindrade. Täta allmänna kommunikationer från 
centrum.

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Konsten Bra lpllektivtrafik krävs Gratis buss till/från Kampenhof Pk efter en tid

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen

Fullt tillgänglig för alla former av rörelsehinder. Fullt Parasport-
anpassad.

Täta allmänna kommunikationer. Parasportarna. Bra, även för oss som bor på annan plats utanför 
centralorten.

51-uppåt Man/pojke Annan kommun Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

Rimnersområdet skall innehålla ett skyttecentrum för trestad 
regionens alla skyttar

En inomhushall för skytteaktivitet. Allt från luftvapen till grovkalibriga gevär, 
handeldvapen och automatvapen.

En inomhushall för skytte 
alternativt att man behåller 
Rimnersområdet i dess 
nuvarande form.

Skyttar Omöjligt att svara på vad Uddevallaborna skulle 
tycka då det bor ca 40000 personer i tätorten. 
Förmodligen skiter de flesta i rimnersområdet.

Att göra det mer tillgängligt för alla är en 
dröm ni har som aldrig gör att uppfylla. När ni 
gör området tillgängligt för en del innebär det 
samtidigt att man stänger ute en annan del.

Tänk på alla människors lika värde oavsett vad de utövar för 
sport.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Promenerar, 
Promenerar med mina 
hundar

Det vore trevligt om någon del av områden kunde användas för oss 
hundägare. Jag tänker då mest på någon form av hundrastgård eller 
hund mötesplats. Det finns en stark önskan från hundägare att kunna 
mötas och ha möjlighet för hundar att röra sig lösa utan koppel en 
stund i ett inhägnat område. Eftersom Rimnersområdet också 
kommer att besökas av många människor som även har sina hundar 
med sig skulle det vara mycket uppskattat.

Att göra området vackert med vackra planteringar och strövområden. 
Gärna olika konstutsmyckningar. Jag tänker inte att det viktigaste är en 
massa aktiviteter utan då hellre att områden runt Rimnershallen och 
simhallen kan bli avkopplande med promenadvägar och bänkar, 
sittgrupper där man kan sitta och fika och umgås. Men gärna nånstans 
lite i utkanten en inhägnad för hundar. Hundägare är ju en intressegrupp 
som också har utbyte av att träffa andra hundägare.

Jag rör mig mest tillsammans 
med mina hundar. När vi hade 
den hundrastgården på 
excersisvägen så blev det ofta att 
vi som träffades där även 
anordnade hundpromenader 
tillsammans. Nu har vi ju splittrats 
upp. Det finns ett stort behov av 
en ny plats för oss att träffas samt 
för våra hundar att få träffas.

Hundägare Ja det finns säkert många som önskar olika saker.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar Idrottscentrum. Flytta dit ishallen också. Ta höjd för 
parkeringsbehovet och trafikintensiteten, d v s tillfarter och tvärtom. 

Tänk även på behovet av privata omklädningsrum för 
funktionshindrade/funktionsnedsatta så att de kan nyttja faciliteterna 
med hjälp av ledsagare.

Se ovan Förståndshandikappade behöver tillgång till 
träning. De är en grupp som normalt inte 
kommer åt träningstider eller lämplig 
utrustning.

Rimligen bra. Bra tillfarter och parkeringar. Ytor och idrotter 
som även handikappade kan nyttja. 
Inbegriper även privata omklädningsrum för 
dessa.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar Ett område där alla sporter finns representerade Skyttet
51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Möten, 

motorsportarrangeman
g

Bygg ett sportcenter. Flytta skjutbanan till ett område på Bulid eller 
Sågebacken. 
Alternativt bygg ett sportcenter bredvid nya värmeverket vid Lillesjö, 
på Skanskas bergtäkt. Nära till värme...

Lätt att komma till och från, bra parkeringar. Kollektivtrafik. Lättillgängliga arenor. Handikappade Positivt Kollektivtrafik. Bra parkeringsmöjligheter.

51-uppåt Man/pojke Annan kommun Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match, Skytte 
träning/tävling

Utöka skyttbanor för fler grenar inom skyttet. Fler olika banor för olika 
skjutgrenar

Jägare & skyttar Bra Bättre belysning

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Promenerar

Tycker det skall innehålla all form av fysisk aktivitet o så miljösmart 
att ha allt på ett o samma ställe.

Att det finns många olika saker att 
göra både inom o utomhus

Barn o Undgomar som är vår framtid samt 
Funktionshindrade.

Bara positivt Med bra kommunikationer från hela 
kommunen

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Ett område som är anpassat efter sporterna som bedrivs där. möjligheter för att bedriva sina sportsliga intressen sett till storlek och 
användare

tänk till och tillmötesgå dem föreningarna 
som har Rimnersvallen som hemmaarena, 
och då tänker jag först och främst på IK 
Rössö.

kan inte se att någon skulle se det negativt. föreningarna som använder planerna 
skänker genom sin närvaro trygghet.



51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Är med som 
förälder eller annan 
vuxen, Är publik

Jag vill att Rimnersområdet ska vara kvar som det är. På 
Rimnersområdet finns idag sportskytteverksamhet av många olika 
slag och som bedrivs av ett flertal olika separata föreniongar. Även 
polisen bedriver träning där.

Vet ej. Det är bra som det är. Se till att inte försämra för de sportskyttar 
som sedan länge bedriver sin idrott där.

Vet ej. Det är redan tryggt, känner ej till att 
våldsamheter nånsin rapporterats från 
Rimnersområdet.

Om ni vill bygga nåt nytt, gör det nånstans där inte vi sportskyttar 
och jägare kommer i kläm. Det finns säkert andra områden som 
går att använda och som inte förstör för nån annan.

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik

En ny konstgräsplan ute, och en hall med konstgräs  fullstor plan 
Möjligt någon form av övernattningsmöjlighet/ matmöjligheter  för 
gästande idrottare vid tävling och läger etc . Simmare fotboll handboll 
mm.
Vintertid , ett liten teknikbacke upp mot Dynamitbacken , skidspår ( 
elljus)

Se ovan Handikapp anpassa Förhoppningsvis får staden ett uppsving i idrotts-
Sverige och att staden blir attraktiv att förlägga läger 
tävlingar i

En väg baksidan Blomsterlandet skulle öka 
tillgängligheten, parkerings platser borde 
ökas om mer folk besöker området

En tidsplan, beslut till handling , annars är risken att 
uddevallaborna säger inte en ny långbänk .

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNågon gång om året Är med som förälder 
eller annan vuxen, Är 
publik, Promenerar

Tycker det skall innehålla all form av fysisk aktivitet o så miljösmart 
att ha allt på ett o samma ställe.

Att det finns många olika saker att 
göra både inom o utomhus

Barn o Undgomar som är vår framtid samt 
Funktionshindrade.

Bara positivt Med bra kommunikationer från hela 
kommunen

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Promenerar För min del kan det se ut som det gör idag. Har inga behov av något 
annat.

Göra bättre promenadstråk med sittplatser. Svar som ovan. Ja absolut. Vi blir fler och fler äldre.. Vi 
behöver områden i närheten av centrum 
där vi 
kan träffas och röra på oss. Det här 
området är perfekt för oss äldre. En 
mötesplats utomhus.

Sedan Rimnerhallen kom till så tycker jag att vi har 
ett jättebra idrottscentrum.

Att det kom till en busslinje, så de som har 
svårt att gå kan ta sej dit.
Att det finns flera sittplatser i området. Varför 
inte ett litet café.

JAg har sagt det jag tycker  Det är ett jättefint område och det 
kan blir ännu bättre om
det inte förstörs av stora anläggningar där bara vissa kategorier 
kan vistas.Och till vilken kostnad ???

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Är med som förälder 
eller annan vuxen

Det är fantastiskt att se alla dessa olika sporter som möts på samma 
plats

Tycker inte badhuset ska ligga där utveckla den så att fler får plats med 
de idrotter som utövas då det är stor lokalbrist för utövande inomhus.

Alla barn som redan finns där utveckla så vi 
får mer barn i rörelse och aktivitet. Fler o 
fler barn blir sittande på nätet satsa på våra 
barn och ungdomar, vår grframtid amtid

Kom till handling gör det!!! Allt är så segt i denna 
kommun.

Satsa satsa allt på barn och ungdomar att få dom i rörelse att 
kunna erbjuda rörelse.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Bedriver 
skyttesport på 
Samneröds skjutbanor

Att skyttet kan få vara kvar/samlokaliseras Är nöjd som det är. Är nöjd som det är Skyttar och jägare som bedriver 
verksamhet på skjutbanorna.
Även Polisen Fyrbodal nyttjar dessa banor 
aktivt.

Ett nytt badhus? Uppsnyggat. Kanske lite mer belysning. 
Iordningställande av stigar, cykelleder.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar, tävlar eller har 
match

En mötesplats för många olika sporter. Öppet fik/matställe Självklart ungdomar men glöm inte de äldre Aktiv personal

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Tränar, tävlar eller har 
match, Är publik

Det kommer bli trångt, mest pg a ökat antal p- platser. Därför avsätt 
yta till Rimnersvallen med mer löparbanor, dämpa ner kraven på 
arenan utifrån fotbollen. Håll div 1 standard då kommer anläggningen 
hålla både för publikmängd och utövare. ( de få gånger något lag 
spelar i Elitserie, så finns en färdig arena i Ljungskile.  På andra sidan 
hallen, där bli simhallen .  Utveckla områdena ovanför " 
Dynamitbacken", gör bra o tydliga cykelleder, rena gångleder och 
försök att i kanten av gångleder, underlätta för att spåra minst 2 
skidspår i då mycket kuperad terräng.

Det kommer bli trångt, mest pg a ökat antal p- platser. Därför avsätt yta till 
Rimnersvallen med mer löparbanor, 
Utveckla områdena ovanför " Dynamitbacken", gör bra o tydliga 
cykelleder, rena gångleder och försök att i kanten av gångleder, underlätta 
för att spåra minst 2 skidspår i då mycket kuperad terräng.

Se ovan Ej bilburna, behövs täta 
stadsbussförbindelser, typ 20 minuters 
trafik

Jag är rädd för att området blir för " trångt"  så redan 
i första frågan försökte jag föreslå begränsningar, så 
det inte blir mindre bra för många.
Därför kan faktiskt utvecklingen av området få 
negativa reaktioner.

täta stadsbussförbindelser, typ 20 minuters 
trafik

Se inte utvecklingen som ett " Kinderägg" utan välj bort sådant 
som kanske var aktuellt för  dryga  60 år. Landskamp i fotboll,  
senaste som jag vet spelades var mot Bulgarien i mitten på 80 
talet. Släpp tanken på en Elitarena, det är så sällan vi i Uddevalla 
kommun har fotbollslag på Elitspels nivå, landskamper kommer 
troligen aldrig bli aktuellt igen. Försök tillgodo se friidrottarna med 
löparbanor och satsa på badet, samt relax delarna i form av 
bastu och avslappningsrum efteråt. Stora , lugna ytor.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är publik Utveckla området med ny ishall, då Uddevalla på sikt måste ha 
ytterligare en hall för att täcka behoven av istider för konståkningen, 
ishockeyn, gubbhockeyn, Uis skridsko skola, skolornas behov och 
allmänhetens åkning

Samla så många idrotter som möjligt på området Mycket bra

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Skytte vid skyttegillets 
område

Det är min förhoppning att Rimnersområdet (där flera bekanta ofta 
tränar friidrott) ska kunna utvecklas utan att möjligheten till skytte 
minskas. Jag skulle till och med vilja förorda att skjutbanorna 
framtidsanpassas med ljuddämpande anordningar (tex torvväggar 
nära skjutplatserna) så att skyttesporten kan samexistera 
tätortsnäramed övriga idrotter.

Ljusföroreningar är problematiskt men lågmäld och nedåtriktad belysning 
längs gångvägar och motionsspår skulle tillgängliggöra området kvällar 
och under den mörka årstiden.

Enligt min fru rör jag mig redan för 
mycket :-)

Ifråga om handikappidrott har skyttet 
mycket att erbjuda vilket är värt att beakta i 
frågan.

Området bör i så fall erbjuda ett varierat utbud så att 
det blir enkelt att prova och utöva olika sporter. 
Lekfullhet är viktigt och bör prioriteras framför 
elittänk. 
I den kommun jag lämnade för att flytta till Uddevalla 
var alla sporter satta på undantag utom fotbollen, 
vilket slukade lejonparten av alla resurser, såväl 
areella, personella som monetära. Tragiskt, då de 
som inte ville leka fotboll ständigt fick kämpa för 
skateboardramper, tennisbana osv. Om man 
betänker alternativet: En miljö där det istället 
verkligen bjuds in till uteliv, motion, idrott osv i alla 
dess former så tror jag det skjutsar upp 
"kundnöjdheten" hos innevånarna.

Redan idag är trafiksituationen suboptimal 
kring Rimnersvallen. Det är ofta trångt och 
en vanlig kväll är parkeringen ganska välfylld 
med bilar med motorn på tomgång, inte 
sällan 15-20 minuter. På vintern för kylans 
skull, på sommaren vill folk köra AC:n. Det är 
nog lättare att ordna bra bussförbindelser än 
att få kommunens alla bortklemade 
syltryggar att lära sig uthärda några 
minusgrader/plusgrader men en snabbfix av 
tomgångsproblemet kunde ju vara en 
förbudsskylt och utfärdandet några saftiga 
böter. Bra sätt att finansiera utvecklingen av 
området dessutom!

Kanon att frågan om utvecklingen gått ut så här brett! 
Guldstjärna!

51-uppåt Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortAldrig Är publik Varför använda de området när vi har Gustavsberg bodele Helt kasst, då vore väl torp området också bättre

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränare och ledare Att ta bort fotbollsplaner för att bygga ett badhus är bland det 
dummaste både jag och tusentals andra har hört. 
Ett badhus på området kunde gärna byggts bortanför kastplan på ytor 
mot Blomsterlandet. Där borta finns mycket ytor som kunde använts 
för att göra hela området till ett idrottscentrum. 
Nu väljer man både en onödigt dyr lösning och att man förstör för 
fotbollen som tvingas in i en flyttkarusell. Kommunen tycks nu bygga 
ett badhus på B-planen oavsett vad detta kommer kosta. 
Tyvärr tror jag ni kommer stå där med antingen ett avbrutet arbete då 
det inte går och då ha förbrukat ytterligare en stor pott pengar och 
kanske totalt lagt ner
100 miljoner på två tänkta placeringar som inte blev av, eller så driver 
ni igenom bygget oavsett kostnader och då har Uddevalla fått sitt 
Arena Vänersborg som ju blev oerhört mycket dyrare. Så är vi kända 
för detta. I mitt resande runt om i landet så hör man vad andra känner 
till om Uddevalla. Förutom en del hemska mordfall är vi kända för 
översvämningar och ett badhus dom aldrig blir klart. 
Varför göra något på ett bra sätt när man slänga pengar i sjön och 
ställa till det. Ja bara ni beslutsfattare vet.

När Rimnershallen byggdes var det en anläggning för träning. Men när 
man bygger badhus skall det vara med tävlingsstandard. Är ju helt rätt att 
bygga så även framtida SM kan gå i det nya badhuset, men bygg det på 
rätt plats och med det innehåll som man nu sagt. 
Vidareutveckla sen området borta vid skjutbanorna med anläggningar för 
andra idrotter som ex Parkor, paddeltennis, eljusspår dom vintertid kan 
användas för skidor. Utomhushockey på spolad rink, ja området går att 
utveckla rejält.

Att inte politiska beslut fattas utan 
stöd av Uddevallaborna. Alla vill ha 
ett nytt badhus och orkar inte 
längre diskutera detta. 

Enkelhet med bra tillgänglighet 
och gott om P-platser och 
kollektivtrafik underlättar.

Personer med funktionsnedsättning Tror nog det flesta ser en utveckling av området 
som positivt, men det är knappast några andra än 
simföreningen som vill ha badhuset där det skall 
byggas och simföreningen vill nog främst ha ett nytt 
badhus och orkar inte fundera mer över platsen det 
byggs på.

En anslutningsväg mot Blomsterlandet skulle 
kunna fördela trafikmängden mot tre olika 
alternativ. 
Bra belysning
Kollektivtrafik som passerar längs området. 
En busslinje som passerar med andra ord.

Tänk vad m och gör rätt.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Cyklar

Gärna friluftsområde då området har fina naturliga förutsättningar. 
Tankegången som ni är inne på, om jag har förstått det hela rätt.

Bullerskydd för 44:an (väldigt otrivsamt med bullret från bilarna, vilket 
också rimmar dåligt med friluftsliv) Ta bort/flytta parkeringen (uppmuntra 
till att cykla o ta bussen dit). Ta bort/flytta skjutbanan (fin promenad väg till 
Bjursjön om man slipper riskera att bli skjuten).

Se ovan. Nej, alla ska inkluderas. Tror jag mycket på! Men helheten måste ses över, 
se ovan föreslagna åtgärder.

Mindre buller, små "parkområden" med olika 
aktiviterer; utomhusgym (kanske flera), 
boulebanor mm gärna med lite buskar och 
så. Bra belysning! Gratis buss till området för 
att minska antal parkerade bilar gör det hela 
mer trivsamt.

Knyt ihop området med Dynamitbacken och vägen upp mot 
Bjursjön. Samt med Snäckskalbankarna och Bohusleden. 
Uppmuntra till att "ta cykel eller gratisbussen till friluftslivet på 
Rimnersområdet" 😊



51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Föreningsmöten och 
utbildningar

Ett sport- och friluftsområde med många samlade hallar och idrotter. Ett badhus tillsammans med ishall är energieffektivt. Fridhemshallen 
räcker inte längre till. Bygg en ishall på rimnersområdet så finns det två i 
kommunen. Gärna anpassad för konståkning som har andra behov än en 
anläggning för hockey. 

En cykel- och vandringscentral som utgångspunkt för leder. 

Det finns redan skjutbanor och bågskytte i området. Integrera dem i 
anläggningsområdet.

Pulkabackar

En yta som är spolar på vintern

Flickor och tonåringar Mycket bra Upplysta gång och cykelvägar från många 
olika håll. 
Kollektivtrafik

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortOftare Fotbolls träning borde 
inomhus och utomhus. 
Styrka och löpning.

En inomhus plan för fotboll (konstgräs).
En vanlig  fotbollsplan gräs utomhus.
En ishall så att man kan utnyttja värme och kyla på en anläggning 
En lekpark inomhus och utomhus.
Ett aktivitets center för pingis,bowling restaurang(er) äventyrs 
bad,Spa 
Ett hotell eller något boende form för aktiva familjer eller föreningar 
som vill hyra och ha en aktiv semester,träningsläger Typ Skagen klit i 
Danmark där finns i stort sett allt för en aktiv och rolig semester.

Ett hotell eller något boende form (stugor) för aktiva familjer eller 
föreningar som vill hyra och ha en aktiv semester,träningsläger Typ 
Skagen klit i Danmark där finns i stort sett allt för en aktiv och rolig 
semester.
På kort och långsikt ha ett samarbete med hotell,camping och 
Vandrarhem och erbjuda anläggningen i detta fall rimnersområdet till 
aktiva familjer och föreningar som vill vara på träningsläger.

Se ovan Olika typer utav föreningar som kan hyra in 
sig och ha ett träningsläger över helg eller 
längre. Familjer som vill ha en aktiv 
semester.Samarbete med alla hotell i 
Uddevalla kommun.

Jag tror att det skulle vara ett lyft för hela Uddevalla 
och dess invånare om man kunde ha allt samlat på 
ett ställe!

Bättre infart och utfart.
Bättre parkeringsmöjligheter.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar, Åker ofta 
förbi

Att man samlar ihop sport hallarna och tänker samordningsvinster 
simhall ishall värme kyla en bra kafeteria som öppen för allmänheten

En bra kafeteria med mat å dylikt så att olika sporter möter varan Lätt tiljänglihet för de flesta en 
busslinje förbi stället

Handikappade Bra ! min uppfattning att de flesta vill se ett samlat 
sportcenter

En bra bussförbindelse Gång å cykelbanor

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Skytte Är ofta på skjutbanorna, det är kattastrof om det försvinner. Skytte är 
en sport för många, låt oss skyttar få ha banorna kvar!! Alla vill inte 
spela fotboll mm.

Mer aktiviteter för skyttar, mer ungdomsverksamhet. Skyttar. Det är många som har det som 
hobby.

Lyssna på Martin Salbring. Han  jobbar och driver 
ungdomsverksamhet, och har jort i många år.

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje vecka Skjuter gevär och pistol Skjutbanor! Fler kan använda skjutbanorna! Fler IPSC-mål! Skyttar! Bra för alla som tycker om sportskytte. Lär alla att skjuta, lär medborgarna 
skjutsäkerhet.

Utveckla skyttet i Uddevalla kommun.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Tränar och tävlar på 
skjutbanorna.

Jag skulle gärna se att man satsar mer på skjutbanorna och att det 
säkerställs att de får vara kvar.

Mer skjutbanor! :) Mer skytte tävlingar. Sportskyttar. Vet inte vad andra tycker men jag tycker det finns 
tillräckligt med bollsporter i stan så kanske något 
annat än fotboll, handboll och hockey?

Upplysta skjutbanor kanske? Satsa mer på att stötta skytteklubbarna i Uddevalla.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Promenerar, Åker ofta 
förbi

Att man samlar ihop sport hallarna och tänker samordningsvinster 
simhall ishall värme kyla en bra kafeteria som öppen för allmänheten

En bra kafeteria med mat å dylikt så att olika sporter möter varan Lätt tiljänglihet för de flesta en 
busslinje förbi stället

Handikappade Bra ! min uppfattning att de flesta vill se ett samlat 
sportcenter

En bra bussförbindelse Gång å cykelbanor

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen

I det nya fina området behöver alla sporter inkluderas. En skatepark 
med ramper mm och parkourpark skulle ge området ett rejält lyft 
samt ge dem som inte håller på med de vanligaste sporterna 
möjlighet att vara aktiva. Detta skulle även fånga upp de barn/unga 
som inte känner sig hemma i bollsporter eller simmar

Se tidigare punkt Bra belysning, fina vägar, bra 
”utomhusverkyg”

Alla som inte gillar 
bollsporter/friidrott/simmar i alla åldrar

Bra

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortNästan varje månad Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar

En pumptrack, grind-hinder, quaterpipe, fun-box, miniramp....? Strövområden och promenad 
vägar

skejtare

51-uppåt Man/pojke Utanför Uddevalla tätortAldrig Är publik Skatepark I Uddevalla nu. Som I övriga Sverige. Betongpark Skatepark betongpark Skapa västkustens centrum för extremsport. Nu är Uddevalla 
kännt för att vara en stad för kriminella.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Deltar i 
friluftsdagar och 
liknande, Idrott med 
skolan, Klättrar

Viktigt att naturen runt om med berg o träd inte exploateras då 
områdets natur används av flera olika sporter och fritidsaktiviteter!
Sporthallens Klätterbitch väggar bör utökas till så stort som möjligt. 
Inomhusklättring är idag kraftigt begränsat men har sedan många år 
ökat lavinartat.

Utöka inomhusklätter hall maximalt. Köer på flera år har skapats för att 
barn o ungdom inte får plats. Klätterhallen hade redan från början behövt 
vara 3ggr så stor för att räcka till och man behöver utveckla ännu mer för 
att tillgodose dagens behov.
Många tvingas åka till Göteborg för att kunna få träna klättring. De som 
köat riskerar vi lämna intresset.

Fortsatta och bättre möjligheter att 
klättra inomhus och utomhus.
Viktigt samarbeta med 
klätterklubben inför utveckling av 
samhälle, byggnad, vägar etc 
Massor av fritids o klätterområden 
förstörs eller håller på att förstöras 
som kunde undvikits om 
samhällsbygg lyssnat och 
samarbetat med föreningar så 
kan fritids miljöer bevaras och inte 
som nu ibland förstöras. Tag 
kontakt i utvecklingsfas med 
klätterklubben tidigt i utveckling 
och se om det är möjligt att 
skydda och spara de bergs sidor 
som klättras på i kommunen.

Klättring har ökat stort som fritidsintresse. 
Hundratals personer flyttar till Bohuslän 
varje år pga dess unika berg och 
klättringsmöjligheter. Det turistar många 
tusentals klättrare till Bohuslän . Området 
är världsberömt och många åker långa 
sträckor för att fåutöva sporten tom från 
Norge , men även Europa , usa och andra 
länder. Det köps många fritidshus pga att 
klättrare vill bo här och tillfälligt boende hyrs 
för boende under sommartid. Respektera 
och låt vara berg och bergssidor och 
naturområden.

Endast väldigt positivt.
Görs det på rätt sätt varsamt men att det verkligen 
satsas på så bör kommunen mer attraktiv. Var lite 
innovativ och våga ha fantasi för framtiden. Bygg 
inte så försiktigt ( men var varsam om den gröna 
fina naturen i kommunen) , så inte Trollhättan 
fortsätter vara den kommun som får alla fördelar i 
väst ( bättre hallar, högskola väst etc etc) Satsa på 
sådant de ej har och som kan attrahera.

Viktigast att ej exploatera natur o 
skogsområdet runt om. Otroligt mycket 
fritidsaktiviteter föregår i naturområdet runt 
om. Skogspromenader, löpning , 
mountainbike, skytte, motorsport, klättring 
och mycket mer så förstör ej naturen mer 
med att asfaltera eller tillrättaläggande som 
ibland klåfingriga tjänstemän o politiker ibland 
gör. Områdena kan då helt 
förstöras.Området känns redan tryggt idag. 
Känns inte som det finns otrygghet i området.

Det föregår mycket mer aktivitet av mindre ouppmärksammade 
sporter inom kommunen allt är inte bara friidrott och bollsport. 
Försök samarbeta med och hjälp även dessa sporter som 
betyder mycket för fler än man tror och kan i framtiden ge 
kommunen attraktionskraft.

51-uppåt Kvinna/flicka Utanför Uddevalla tätortOftare Tränar, tävlar eller har 
match, skytte sport

Att man inte bara ser till de" stora" sporterna, så som fotboll, simning 
mm.
Det finns redan mindre föreningar i området som man måste ta 
tillvara på 
och inte knuffa bort för att andra föreningar ska dit.
Fotbollsplaner finns det väldigt många runt Uddevalla så det behövs 
inga mer.
Vi som håller på med skytte har närmaste anläggning i Trollhättan om 
man funderar
på att ta bort lokaler som redan finns.

Det ska finnas möjligheter för fler olika sporter så det lockar mer 
människor

Oss som redan har föreningslokaler i 
området

säkert bra om det fanns olika sporter att välja mellan

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Oftare Tränar, tävlar eller har 
match, Promenerar, 
Frivilligt, ideellt arbete 
med att underhålla 
skjutbanor och 
målmateriel.

Jag önskar att det även i framtiden ska gå att bedriva 
skytteverksamhet på de utmärkta skjutbanor, som finns på området. 
Kanske anlägga en springskyttebana? Skidskytte är väl inte möjligt på 
grund av osäker tillgång på snö.
Bygg badhuset någon annan stans, varför inte på andra sidan 
motorvägen, där Svevia ligger, (Samnerödsfältet), så kan 
fotbollsplanerna vara kvar mm.

En busslinje och fler parkeringar. Inte bara ungdomar utan även äldre 
behöver aktiveras. Skytte är en sport där 
ung- som äldre tävlar på samma villkor. 
Närhet och tillgänglighet är viktigt.

Jag tror att de flesta tycker det är alltför vidlyftiga 
planer, och dyrbara.

Redan i dag är det många som strövar på 
området, hundägare som tränar sina hundar, 
golfare som tränar utslag mm. När det skjuts 
på banorna flyttar dom på sig. Allt sker i 
samförstånd.

51-uppåt Kvinna/flicka Inne i Uddevalla tätort Nästan varje vecka Är med som förälder 
eller annan vuxen, 
Promenerar, Deltar i 
friluftsdagar och 
liknande, Idrott med 
skolan

Låt fotbollsplanerna vara kvar, simhallen kan läggas bredvid eller 
bredvid nya bradstationen på andra sidan genomfartsleden det är inte 
långt emellan och man kan uppfatta att simhallen ändå ligger i 
anslutning till ett "idrottscentrum". Fotbollsplanerna bör vara kvar mtp 
cuper som behöver närhet mellan fotbollsplaner. .Det är nära till 
Oddevolds planer. Skjutfältet bör också varakvar men det finns ju 
utrymme till en simhall ändå såvitt jag förstår. Bredvid brandstationen 
tror jag att en simhall gör sig bättre än bostäder eftersom boende 
kommer att störas av utryckningssignalerna. Det kommer de redan 
närboende att få erfara.

Man kan även skapa fler p-platser vid brandstationen m simhall där. Ta 
inte bort fotbollsplanerna och friidrottsarenan. Om man har flera barn som 
utövar olika idrotter så blir det enklare med närliggande aktiviteter. Cykling 
till Bjursjön och den nya aktivitetsbanan där samt de nya cykelvägarna 
ska såklart visas med skyltar från "idrottscentrumet". Inga nya bostäder i 
området som jag skrev.

Jag rör mig en hel del redan. Ja funktionshindrade och äldre, 
busshållplats nära simhallen.

Det skrev jag ju redan om ovan. Många städer har 
just idrottscentrum t ex Falköping där jag pluggade 
förra året. Ishallen kommer dock att ligga avsides, 
bör inte flyttas.

51-uppåt Man/pojke Inne i Uddevalla tätort Någon gång om året Är publik Mer som ett friluftsområde för lugn och rekreation. Rusta upp 
Rimnersvlallen till allsvensk standard. Anordna gärna en utställning 
om fotbolls-VM 58 med koppling till anläggningen.

Upprustad fotbollsarena. Läktare på  båda sidor av Rimnersvlallen igen. Positivt om det som finns tas om hand i första hand. Bättre förbindelser ifrån södra delarna av 
stan Direktbuss mellan söder-kampenhof-
rimnersområdet.

Satsa på och utveckla i första det som redan finns.


