Nomineringen sker i kategorin:
Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Bro Boulder – nybyggnation av klätterhall i Brodalen
Motivering till nomineringen
Bro Boulder har fått barn och vuxna att tillsammans utöva sporten som en gemensam aktivitet året
runt. Hallen har fått större besöksantal än förväntat och bidragit till en positiv utveckling där främst
Brodalens unga tillsammans med nyanlända fått en ny mötesplats och medverkat till en ökad
bosättning i området.
Konkreta resultat
Konkreta resultat: Vad blev det konkreta resultatet av satsningen? Vad ser man för effekt av
satsningen på sikt? Norra Bohuslän är känd för sina unika granitklippor bland klättrare från hela
värden. Resultatet av projektet är att invånarna i Brodalen , med de kringliggande kommunerna i
Norra Bohuslän har fått en inomhus klätterhall som ger invånarna ett lättillgängligt erbjudande att ta
del av klättersporten. Ett år efter öppning av boulderhallen är det 5 grupper med 10-20 barn och
unga i varja grupp som deltar med ledare ledda träningstillfällen var vecka. Nyanlända får klättra
gratis tillsammans med betalande medlemmar som klätterklubbens gästar. Detta har resulterat i att
varje onsdag klockan 18 har mellan 10 och 30 nyanlända killer och tjejer har kommit till klätterhallen
för att klättra och umgås. Flera utav bygdens unga och vuxna har börjat klättra i hallen, och har redan
tagit del i de möjligheterna som naturen i Bohuslän bjuder på av naturliga granitklippor till ett aktivt
friluftsliv. Boulderhallen har ledd till att flera unga vuxna samt barnfamiljer har valt att bosätta sig i
området permanent. Boulderhallen ger en möjlighet att bedriva klättersport genom hela året, också
när västkusten våta väder gör utomhusklättring till en omöjlighet, Semesterboende klättrare har
utökat ”säsongen” som de ändvänder sig av boende, och har investerat/renoverat sin sommarstuga
för att kunna använda sig av boende en längre del av den kyligare delen av året. Det är också flera
semesterboende som har investerat i boende i området på grund utav Boulder hallen. Området
lockar till sig besökande klättrare från hela värden som besöker området för en längre eller kortare
period. Dagar med regn och dåligt väder har tidigare ledd till att dessa har åkt vidare. Nu finns
möjligheten att klättra inomhus på dagar med dåligt väder, och dessa gäster bor kvar flera dagar en
vad som har varit tillfället förut. Detta resulterar återigen at de betalar för boende, och köper mat i
lokala mataffären, som troligen är den enda livsmedelsbutiken i Sverige som har klätterutrustning
som en del utav sortimentet.
Bakgrund och målgrupp
Bakgrund och målgrupp: Varför gjordes satsningen? Vad hade gjorts inom området innan denna
satsning? Vilka var engagerade i satsningen? Vilka gynnas av den och på vilket sätt har de gynnats?
Har projektet nått målgrupper som inte var tänkta från början? Syftet med projektet var att skapa en
tillgänglig mötes- och träningsplats i Bohuslän, för klättrare i alla åldrar. Med klätterhallen vill vi bidra
till en aktiv fritid, och ge fler möjlighet att introduceras till klättringen. Bohusläns Klätterklubb
kommer kunna utveckla och utvidga sin barn- och ungdomsverksamhet, som idag huvudsakligen är
baserad i Rimnershallen i Uddevalla. Med placering i Brodalen kommer hallen vara lätt tillgänglig från
både Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Tanum – med bil eller kollektivtrafik. Klätterhallen kommer att
erbjuda träningsmöjligheter fullt jämförbara med de man finner i större städer. Vi vill därmed skapa
en kreativ träningsmiljö, och en attraktiv mötesplats över generationsgränserna. Bouldring är
inkluderande - man tränar tillsammans, oavsett ålder eller kunskapsnivå. Problemen man klättrar
löper bredvid varandra på väggarna, och yngre och/eller mindre erfarna klättrare kan få råd och
uppmuntran från de mer erfarna. Detta skapar en mycket positiv träningsmiljö, där människor från
olika bakgrund och med olika förutsättningar kan mötas. Bouldring är också enkelt – man behöver en
introduktion och genomgång av grundläggande säkerhet, ett par klätterskor och lite krita till
händerna. Det är därför lätt för nybörjare, barn- och ungdomar att komma igång. Klippklättringen i

Bohuslän är av hög internationell klass, och området besöks regelbundet av klättrare från hela
Europa. Den högsta koncentrationen av klippor ligger i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums
kommuner. Brodalen ligger centralt i klätterområdet, där man inom en radie av ett par kilometer når
flera av de bästa klipporna. För klättrare är Brodalen redan en naturlig mötespunkt, och med
projektet hoppas vi kunna förstärka detta. Med Villa Bro, Klättercampingen på Häller, KlätterTorpet,
Tempo och övriga lokala aktörer bidrar det till att skapa en attraktiv mötesplats för lokalt
företagande och friluftsliv, och göra området attraktivt att flytta till. Vi måste ärlig erkänna att
satsningen har varit mer framgångsrik än någon på kunnat förvänta sig. Med 5 barn och
ungdomsgrupper per vecka, och nästan hundra personer som har köpt nyckelbricka för att kunna
träna på eget initiativ i hallen. Det är tre gånger så många som vi hade förväntat. De besökande
kommer från ett mycket större geografiskt område, inte bare de närmaste kommunerna som Lysekil,
Munkedal, Tanum och Sotenäs, men också personer som reser till Brodalen från Uddevalla,
Strömstad, och Tjörn flera gånger per månad för att träna i hallen. Det är flera pensionärer som
tränar i hallen flera gånger per månad. Någon även flera gånger per vecka på dagtid. En utav dessa sa
att nu var han i sitt livs bästa form etter å ha tränat så bra under hela vintern. Under 2018 flyttade
det in ett större gäng med asylsökande killar i prästgården i Brodalen. Flera av klätterklubbens
medlemmar har varit involverade i att stöda dessa. Möjligheten för att nyanlända klättrar gratis i
hallen som klubbens gästar gör att merparten av dessa killar har varit med på träningar i hallen.
Hallen har en liten gymdel som ligger i entréplanet. Flera utav ortens invånare som har varit och
besökt hallen har utryckt stor positivism av att det finns ett gym, så att de kan komma till
klätterhallen för att träna, och inte behöver att flera mil till Lysekils centrum för att träna. Vi hoppas
att vi under sommaren och hösten får utökat tillbudet med flera träningsmöjligheter.
Geografisk täckning
Lysekil, Västra Götalands län
Tidsperiod
17 december 2016 till 1 juni 2018
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Bohuskust och gränsbygd
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
Projektet ansluter till;
c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden,
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. Projektet har medverkat till ökad
inflyttning av i första hand unga familjer med akademisk bakgrund som läkare, lärare och tandläkare
som exempel. Klätterhallen har också blivit en reseanledning där det har skapats en camping och
befintliga boenden har ökad beläggning. Alla hus som säljs har en ökad efterfrågan och får alltid
köpare.
Kontaktperson för nominerat förslag
hugohermansen@gmail.com
Ditt namn och myndighet/organisation
Krister Olsson, Leader Bohuskust och gränsbygd
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