
Återkoppling på dialog  
med medborgare, föreningar  

och organisationer

Så här  
tyckER ni om 

Rimnersområdet



Föreningsdialog

• Idrottsföreningar (ca 85) 
• Friluftsfrämjandet 
• Funktionsrätt Uddevalla 
• Parasporten 
• Uddevalla Näringsliv 
• Destination Uddevalla 
• Idrottslärare 

• UEIG, lärare och elever 
• Idrottsplatstekniker 
• Föreningsstöd med flera 
• Kommunalråden 
•  Ungdomsfullmäktige och 

ungdomsnavet

Enkät skickades ut till: 



•  Beskriv hur ett fullt utvecklat Rimners kan se ut? 

•  Vilka idrotter eller verksamheter borde passa in där?

•  Beskriv vad det skulle kunna innebära för Uddevalla?

• Era behov önskemål?

• Funktioner tillgängliga för alla?

• Tillgänglighet, tryggt och säkert

• Hållbarhet

• Lämpliga studiebesök?

Vi ville få input om:

• Vad vill föreningarna?

•    Hur är nu-läget? Bokningar och lokalt 

aktivitetsstöd.

• Bra exempel på områden och finansiering.

•  Forskning och utveckling kring ungdomar,  

siffror på idrotterna

• Ta fram fakta

• Flera olika gestaltningar

Uppdraget

Dessa frågor ställde vi



Föreningarna tycker:
”Uddevalla får ett mer levande centrum speciellt om det 

blir mer hopbyggt mot centrala delar, antingen genom 

gångvägar/cykelbanor och/eller genom bra kollektiva 

kommunikationsmedel. Uddevalla får ett samlat idrottscen-

trum som gör det enklare att utöva flera sporter inom 

familjen”

”Att Uddevalla blir känt och erkänt som en stad som satsar 

på idrott för alla”

”Ett livfullt område som är aktivt med idrott, hälsa och 

lärande. Rimnersområdet har stor potential till att bli Bo-

husläns/Trestads ledande idrottsområde. Med de tre stora 

arenor som inom ett par år kommer att finnas på området 

möjliggörs idrottande för många idrotter att samverka och 

ge barn, ungdomar och vuxna chansen till ett mångfaset-

terat idrottande. Det är bra ur ett bredd perspektiv men 

också för att jobba mot en kommande elit för de som vill 

satsa för detta. Att samla många idrotter på samma ställe 

ger en positiv effekt på alla respektive idrottsgrenar”. 

”Med en utveckling av området skapas främst en ”feel-

good” möjlighet för kommuninvånare, ett välplanerat 

område att mötas för idrott som främjar folkhälsa”



”Viktigt att både ha ett friskvårdsperspektiv och idrottsper-

spektiv. Ta ansvar för folkhälsan i kommunen genom att ge 

invånarna möjlighet att träna även med funktions-variatio-

ner”

”En ökad besöksnäring, innebär att invånarna får ta del av 

fler idrotter. Skapar en stimulans och folkhälsa”

”För Uddevalla skulle det säkerligen innebära att vi får fler 

invånare att motionera vilket har både sociala och hälso-

mässiga fördelar”.

”Tillgång till ett komplett utbud av uteaktivitet utifrån områ-

dets placering och omgivande natur skapar en helhet”

”Parasporten ska inkluderas i ordinarie verksamhet och 

lokaler”

”Som en kokande central punkt i staden för alla i kommu-

nen. Där man kan träna, umgås, utvecklas, utmanas”

Föreningarna tycker:



Ett enat Uddevalla

Integration

Stad som satsar på idrott för alla

Tänker nytt

E-sport

Sociala och hälsomässiga fördelar

Tillgängligt idrottsliv för alla

Minskad sjukfrånvaro

Bättre folkhälsa

Ökat välbefinnande

Ökad bättre aktivitet

Fler medlemmar och aktiviteter

Variation för invånare

Vildmark möter staden

Knutpunkt mellan stadsbebyggelse och vildmark

Kombo friluftsliv, motion och idrott

Gynnar centrum

Fler arbetstillfällen

Samarbete mellan idrotterna

Levande centrum

Intäkt till kommunen

Samordningseffekter

Utveckling

Enkel logistik för familjer/besökande

Idrottsstad

Attraktivare kommun

Fler inflyttade

Uddevalla på kartan

Ledande idrottsområde

Uddevalla, centralort för mellersta Bohuslän

Unik som idrottskommun

Känt och erkänt

UEIG utvecklas

Kompetensmotiverande miljö tillsammans med

Högskolan

Lägerverksamhet från Norden

Läger/cuper/tävling/turnering

PR för staden

Bra reklam för staden

Stor attraktionskraft i Idrottssverige

Ökad idrottsturism

Bra för näringslivet

Samverkan idrott/näringsliv

Besökare

Ökad möjlighet för tävlingar/arrangemang

Vad skulle Rimnersområdet kunna  
betyda för Uddevalla?
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Spontanidrott

Folkhälsa

Utegym, hinderbana, lekplats

Friluftsliv, el-ljus

REHAB

Skademottagning

En idrottsstad

Idrottscentrum

Långsiktig plan

Livfullt område

Mångfaseterat område

Generationer

Kollektivtrafik

Gång och cykelvägar

Tillgängligt

Friluftsaktiviteter

Idrott, motion, friluftsliv

Glädje och möjligheter

Friluftsliv

MTB

Bjursjön

Tävling

Träning

Elit

Parasport

Samverkan

Synergi

Kansli

Lärande

Läger och övernattning

Hotell, vandrarhem etc

Läxor

Sociala ytor

Mat

Kultur

Hur kan ett fullt utvecklat 
Rimnersområde se ut?

NYCKELORD



NYCKELORD



Medborgardialog
Enkät öppen för alla 

181 
pojkar/

män

114 
flickor/
kvinnor

8

28
37

44

161

Vilka svarade? Åldersfördelning

7–13 14–20 21–30 31–50 51–



Medborgarna tycker

Området ger stora möjligheter till spontanidrott på egna 

villkor i kombination med vanliga idrottsanläggningar.

Vi är en lägerstad och i området finns det möjlighet för 

enklare boende.

De renoverade och nya idrottsanläggningar som finns sti-

mulerar till fler aktiviteter för såväl bredd som elit.

Det finns ett strukturerat samarbete mellan Idrotten-Nä-

ringslivet och Besöksnäringen.

Det finns stora möjligheter att kombinera idrott och studier 

ända upp till högskolenivå.

Nästan alla var och är positiva till att området 
utvecklats till ett viktigt och centralt område för 

invånarnas aktiviteter, hälsa och friluftsliv. 

Hur ser Rimnersområdet  
ut i framtiden?



Delar av området ger en parkkänsla där det finns bla. pro-

menad/löpmöjligheter, utegym och lekplats för barnen.

Området är utformat så att det finns något för hela famil-

jen, samtidigt! Det ger stora samordningseffekter för famil-

jer. 

Området upplevs som tryggt med bra belysning, stor när-

varo av vuxna och tillgängligt sju till 24. 

Tjejer och killar har fått samma förutsättning att utöva sin 

idrott/motion.

Det finns sociala ytor både inne och ute. Området har bra 

knytning till Bjursjön, Bohusleden och Strandpromenaden .

Rimnersområdet har en funktionalitet  för alla människor 

och har fått flera pris för detta!

Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns trygga gång 

och cykelvägar till och inom området.

Området har utvecklats över tid och det finns olika lösning-

ar på investerings och driftsformer.

Hur ser Rimnersområdet  
ut i framtiden?



För alla

Trygghet

Kollektivtrafik, gång, cykel

Rörelse på egna villkor

Hälsa

Bjursjön

Sociala umgängesytor inomhus och utomhus

Bygger på forskning och utveckling

Promenad-/löpmöjligheter

Fler aktiva/aktiviteter

Idrottsanläggningar

Låga trösklar

Ytor för allmänheten

Tillgängligt och öppet

Äntligen! Det alla har väntat på

Känna stolthet

Hela familjen kan vistas där

Allt på samma ställe

Stora samhällsvinster

Klok investering

Träna, umgås, utvecklas och utmanas 

Integration

Tillgång för Uddevalla

Spontanidrott

Samordningseffekter

Destination

Tillgängligt friluftsliv

Belysning

Icke organiserat

Unikt

UEIG

Anpassningsbart

Marknadsföring

Större möjligheter för skolungdomar

Mer rörelse

För kommunmedborgarna
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Konstutsmyckning

Uthyrning el-scootrar, typ Voi/Lime

Fokus på skolarna och skoleleverna

Multiarena med plats för spontanidrott

Graffittiplats

Hundrastgård

Hotell/spa

Freesbeegolf

Snäckscen likt Margretegärde 

Näridrottsplatser, glöm inte dessa

Västkustens centrum för extremsport.

Grill-/picknickplatser

Fritidsverksamet med inriktning hälsa/idrott

Bänkar, räcken, konstutsmyckning ska vara skatevänliga

Anpassningsbara anläggningar, popularitet varierar över tid 

Gott om sittplatser i området

Bullerskydd mot 44

Pulkabackar

Belysning och trygghet

Något unikt

Klätterverksamhet inomhus, ”Bohuslän en destination”

UEIG, ett sätt att behålla gymnasieungdomar i Bohuslän

Öppna löparbanor för allmänhet på vallen

Lekplats

Information, marknadsföring och hemsida

Allmänheten vill ha:
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Föräldrar

Människor med funktionsnedsättning

Äldre

Psykisk ohälsa

Sjukskrivna

Tjejer

Vanliga människor som ej idrottar i förening

Alla som inte har egen bil

Elitidrottare

Motorsport

staket mot järnväg och buller

Kommersiella företag Kombiträningskort för området

Behåll naturen

Toalett med handfat som nås

Tonåringar

Studenter

Pensionärer

Nyanlända

Besökare

Alla

Föreningar som finns i området idag

Skolverksamhet

Extremsportare

Mindre föreningar

Dom som inte tränar

Dom som har det svårt hemma  

Dom som inte bor centralt i staden

Dom som inte har råd att delta i organiserad idrott

Barnsmåsyskon

Ungdomar

Skyttar

Stödpersoner

Publik

Tänk extra på:
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7–13 och 14–20
Trycker på vikten av vuxennärvaro i området.

Sociala ytor och låga trösklar, billigt att utöva sin idrott. 

21–30 och 31–50 
Familjevänliga aktivitetsytor 

31–50 
”Hyridrott”, möjlighet att hyra banor och utrustning

Äldre 31 och uppåt 
Behålla skyttet

Vad sticker ut i olika  
åldersgrupper?
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