Rinna friluftsområde

Ett utförandeförslag

Bilder på området från Bollebygds Kommuns egen hemsida

Bakgrund:
Bollebygds Kommun infodrar förslag och idéer från invånarna i kommunen,
gällande ett utförandeförslag över det framtida, Rinna friluftsområde
• Rinna friluftsområde begränsas ungefär till Getabrohult i öster, Bollenkollen i väster
motorvägen i söder och Söråns dragning i norr.
• Området innehåller fina naturvärden såsom skogsterräng, ängsmark fina utsiktslägen och Söråns vackra dragning genom i princip
hela området.
• Området inbjuder till vistelse och aktiviteter.
• Redan nu används vägarna och ytor i området av allmänheten, för vandring, löpning, cykling och ibland när det bjuds, skidåkning
på längden.
• Idéer tidigare har varit att anlägga en golfbana i området, just för dess vackra belägenhet och utformning.
• Idrottsplaner för bollsporter har också nämnts att flytta dit från ,det ganska för många otillgängliga, området på Råssa.
• Dessa idéer bör tas tillvara, utarbetas, förändras och expanderas.

En uppfattning
• Det är en uppfattning bland kommunens invånare är att det saknas iordningställda löparslingor. Med vissa delar av slingan belysta, för att kunna
brukas kvällstid vid mörka tider på året.
• Det finns även en uppfattning, att det i Bollebygds kommun, saknas övernattningsboende för besökare till orten.
Bollebygds kommun som har ett unikt läge genom sin placering invid motorvägen mellan Göteborg och Borås och närhet till flera städer i
regionen. Med närheten till både flygplats och färjetrafik, borde kommunen kunna utnyttja sitt läge för att erbjuda både stadsbor i närområdet
likväl som utländska besökare, en attraktiv vistelse med stora naturvärden, inte bara i det tilltänkta friluftsområdet utan även i andra närbelägna
,skogs och sjöområden (med det nya området som ett nav i verksamheten). Således borde kommunen ha möjlighet till att erbjuda både dagsbesök
och övernattande besökare.
• Området bör därför innehålla någon slags erbjudande till övernattning, detta i form av små övernattningsstugor /campingstugor och ett område
för klassisk camping medelst husvagn, husbil eller tält.
• Då området innehåller vackra naturlägen vore det mycket möjligt att hitta platser för stugor och camping (inte nödvändigtvis sammanhållet utan i
viss mån spridda i området så inte det känns exploaterat.
På dessa platser måste emellertid el och vatten etc. erbjudas.
Någon slags byggnad centralt i området ,bör finnas. Som ett sammanhållande nav för camping , boendeverksamheten samt för
idrottsverksamheten i området. Där en reception, information, dusch , omklädning och tvätt ( för campinggäster)etc , finns.

Områdets innehåll
• Campingstugor och campingplats
• Vandringsleder med rastplatser för grill, ev. fiske o.dyl.
• Löparslingor (i viss mån elbelysta) lätt, medel, svår
• Cykel slingor (som kan sammanknytas med Bollenkollen erbjudande om montain biking) lätt, medel, svår
• Utomhus träning (gym)
• Hinderbana i anslutning till bollplaner utmed löpaslingor.
• Bollplaner (i samarbete med BIF och andra ).
• Parkgolf (korta enkla banor eller en driving ranch) eller ex. frisbee-golf eller fotbollsgolf
• Ett utnyttjande av Sörån (någon form av ”Rafting”)
• Ytterst önskvärt vore, om det sedan länge eftertraktade badhuset /simhallen, i Bollebygd kunde realiseras i samband med
friluftsområdetområdet och den byggnad som byggs.
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Åtgärder och utförande
• För att åstadkomma detta måste områdes röjas upp (sly, trädfällning , rensning)
Speciellt invid Söråns kanter och även i själva ån , som på många ställen slammat igen och grumsat upp med sten etc.
Man kan säga att man bör försöka återställa ån till det gamla skick, den en gång var i.
• Med enkla medel skapas löpslingor/vandringsvägar och cykelleder, utan att göra ingrepp i naturens naturliga kupering och
utseende.
• I samarbete med privata entreprenörer och aktörer utformas campingdelen och därtill hörande aktiviteter såsom, utomhusgym,
banor, golf och ev. rafting.( eller en enkel form av kanotering)
•

Och i ett samarbete med BIF och andra idrottsklubbar skapas bollplaner.

•

Kommunens insats begränsas till uppröjning i området och Sörån, vatten och el framdragning samt skapande av löp-vandring-och
cykelleder.

• Hur ett ev. badhus skall finansieras blir en fråga för sig och här måste väl en klassisk utformning som används idag dvs. ett
samarbete med byggentreprenörer som bygger och kommunen som sedan hyr anläggningen diskuteras. Detta av samma upplägg
som diskuteras i Göteborg med ett nytt bygge av Skandinavium och Vahallabad.

Så här kan det bli

• Bifogad kartbild enl. nedan, visas en möjlig disposition av området där:
• De röda prickarna: visar campingstugornas belägenhet,( utsiktslägen invid Örehultsvägen , centralt i Rinna
området, vid bollplaner och aktiviteter , kultur vid Hedebergspark med närhet till centrum samt ev. längs
Sörån.
• De blå prickarna: campingplatsen för husbilar, husvagnar och tält. Naturskönt läge vid Sörån
• De gröna linjerna: löp-vandring och cykelvägar som sträcker sig genom hela området (Getabrohult-Slalomb.)
• Ljusgrönt fält: fotboll-frisbee-park- golf.

De vita linjerna: utspel för fotbolls-, frisbee-park golf

• Gröna rektangel: Bollplaner

Brun rektangel: Utomhusgym samt hinderbana

samt

• Den blåa linjen: Sörån, tillika ”Rafting”-led (kanotering)
• Blått område: återställande av den s.k. ”höljan” i Sörån, där förr i tiden bad idkades och kan så göras igen.
• Violett: Verksamhetsnavet för området (tillika badhus) samt målgång och start, för leder och Rafting.
Även Bollebygds kommuns turistbyrå och naturrum. Enkel livsmedelsaffär för camping och ev. gatukök.

Kartbild över Rinna friluftsområdet
med inritade aktiviteter

Finansiering av projektet
•

Angående den ekonomiska och finansiella aspekten, som väl i mycket styr ett genomförande av projektet, måste olika möjligheter prövas.
Kommunens del i projektet måste prövas mot ett intresse från privata aktörer och investerare för att kunna utföra en någorlunda hel aktivitet.

•

Att bara anlägga ex. 2 km löpslinga föringar hela projektet och utesluter möjligheten att få besökare till området, som tillför en ekonomisk utdelning för kommunen.

•

Även tidsaspekten, gällande genomförandet måste beaktas.

•

Trolikt är, att ju längre man väntar, desto ointressantare blir det, då Bollebygds kommun just nu står inför en befolkningsökning och intresset för kommunen är stort.

•

För att locka hit nya bosättare och definiera kommunen som en ´”besöksort och turistintressant”.

•

Turism är ju nu och framledes, enligt alla bedömare, ett framtidsområde och Bollebygds kommun vill ju framstå som just en framtidskommun, allt leva i och besöka.

•

Således är det viktigt att framkomma med en trovärdig finansieringsplan av projektet, tillika en någorlunda snabb sådan.

•

Den resurs, landet för närvarande har, i form av nyanlända som sitter utan sysselsättning måste prövas att kunnas tillgå, detta projekt som inte konkurrerar med
privata intressen, utan i själva verkes skall gynna den privata företagarsidan måste utan att komma i konflikt, kunna få migrationsverket och arbetsmarknadspolitik att
ställa sig positivt till att aktivera en sådan resurs.

•

Därutöver att kunna nyttja arbetsmarknadspolitiska projekt för att hitta resurser.

•

Och slutligen undersöka om det finns EU fonder att söka ur. Detta har andra kommuner med framgång lyckats med.
EU bidrag till kommuner, för satsningar på besöksnäring, turism och upprustning av kulturområden , finns med största sannolikhet att söka

