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En kvarts miljon besökare till
Rimnershallen och fler hotellnätter
Sedan Rimnershallen öppnades 2011 har den haft cirka 250 000 aktiva
besökare per år. Multihallen har dragit till sig idrottsutövare från hela landet
och Norge och även ökat antalet hotellnätter i Uddevalla.
- Den har verkligen blivit en succé. Rimnershallen är oerhört väl utnyttjad av
både skolor och föreningsliv. Norska handbollsförbundet har velat boka
hallen flera gånger i år, säger Magnus Jansson Dejevik, avdelningschef fritid.
På vardagar nyttjar skolor och föreningar hallen och många tävlingar förläggs

till Rimnershallen på helgerna. I februari hölls ungdoms-SM i friidrott, för
någon vecka sedan en större innebandyturnering, i maj kommer fyra norska
handbollslandslag till Rimnershallen och SM i veteranhandboll anordnas
också i maj. Alla dagar i veckan råder en sjudande aktivitet.
- Kommer man till Rimnershallen en vanlig kväll så brukar det finnas 150200 fysiskt aktiva där. Det är alltid fart och fläkt, säger Bengt Alm, ansvarig
för Rimnershallen.
Rimnershallen som är 8 500 kvadratmeter stor kostade 81 miljoner kronor att
bygga och invigdes i februari 2011.
- Det är definitivt en bra investering både för föreningslivet, andra aktiva och
för Uddevalla. När det är idrottsläger eller andra evenemang betyder det
bokning av hotellnätter och att besökarna spenderar pengar i stan, säger
Magnus Jansson Dejevik.
Den bilden bekräftas av Martin Olsson, vd för Bohusgården.
- Ja absolut, Rimnershallen är fantastiskt bra och positiv för hela näringen i
Uddevalla, idrotten är otroligt viktig för stan. Tack vare Rimnershallen kunde
vi bland annat boka svenska damlandslaget i handboll när de hade
träningsläger här, säger han.
Peter Cedergren, delägare i Hotel Carlia, som också äger Hotell Riverside och
Hotel Gyldenlöwe, är också mycket positiv till Rimnershallen.
- Vi har fått ett flertal bokningar på grund av Rimnershallen. Hallen är en
jättelyckad satsning för Uddevalla där man förenar föreningsnytta och
idrottsturism. Vi tror att idrottsturismen kommer att växa kraftigt, säger han.
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