
Nomineringen sker i kategorin: 
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling 
 
Namn 
Bro Boulder /Bohusläns Klätterklubb 
 
Motivering till nomineringen 
På ett föredömligt sätt gett nyanlända ungdomar en ny mötesplats för träning och intergation. 
 
Konkreta resultat 
Klubben har bidragit till att ett flertal nyanlända ungdomar getts möjlighet till en fritidssysselsättning 
på landsbygden. Ungdomarna har tillgång till en ny mötesplats där människor träffas, umgås och 
tränar tillsammans. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Området är känt för sina klippväggar och den röda graniten. Detta har gjort att klättrare sökt sig till 
området, och några valt att bosätta sig här. Bohusläns Klätterklubb är den lokala föreningen för dessa 
och den bedriver sen flera år tillbaka traditionell träningsverksamhet i Rimnershallen i Uddevalla. Så 
man ville utveckla verksamheten med en Boulderhall och den ville man då placera i området där 
klipporna fanns och där flera klättrare bodde. Engagemanget i klubben drevs av dessa medlemmar 
och de såg stora möjligheter i en ny hall för att utveckla barn och ungdomsverksamheten. Under 
2018 flyttade ett tio tal ungdomar till Kyrkans fastighet på orten, dessa erbjöds att få prova på 
bouldering. Idag har man även ungdomar som bor utanför orten som kommer till hallen. Och prova 
på klättringen har blivit en regelbunden verksamhet. Men också en mötesplats, där man träffas och 
kan få hjälp och råd i andra saker är klättring. En plats människor integreras, inkluderas och möts. 
Barn och ungdomsverksamheten har blivit större än förväntat och man har idag 5 grupper/vecka. 
Även antalet vuxna i området som klättrar och som tränar i hallen har ökat. 
 
Geografisk täckning 
Brodalen, Lysekils kommun i Västra Götalands län 
 
Tidsperiod 
17:e december 2016-1 juni 2018 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Leader Bohuskust 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Klubben har skapat unika förutsättningar att ge unga och barn en fritidssysselsättning på 
landsbygden. Där man skapat möjligheter för nyanlända ungdomar att kunna delta. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Hugo Hermansen 070 245 41 67 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Monica Andersson, Bro Samhällsförening (Hela Sverige ska Leva Fyrbodal) 
 
Din e-postadress 
m.t.andersson@telia.com 

mailto:m.t.andersson@telia.com

