
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 19/10 2018 

Plats: Alex Gastronomi, Riverside

Närvarande: 32 st varav egna samt 1 gäst, Stefan Björling

Dagens ämne: Uddevalla Samhällsbyggnad  ”Nu lyfter vi centrum”

Föredragshållare: Stefan Björling, Centrumsamordnare på Uddevalla kommun

Nästa vecka 26/10:  ”Min Lyxdag” från Smartbojen utbildning AB med Margareta Lunde-
Martinson. 

Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard veckans möte som informerade kort om 
vår inbjudan ”Ny i Rotary” då någon känner sig ny och vill åka med så meddl. Richard för 
mer info. 
Rolf meddelade att vi nu är 46 st anmälda till Rotary 40 årsfest och att önskemålet är över 
50 st då tänkt lokal på Bohusgården kan användas. Så om 

du inte anmält dig, så snabba på nu…..!! 
Vi fick också en tredje sponsor till vår årliga jullunch, Tack! 

Stefan inledde med att påpeka att planerna för centrum har tagit tid för att det bl a varit 
svårt att nå fram politiskt och att det tagit tid att få besked, av olika orsaker…. 
Centrumplanen stod klar 2016. Planeringen bygger på att bevara Uddevallas historia, vår 
kultur och handeln i centrum. 

Kungsgatan – lagt in fiber, installerat ny el och nytt avloppssystem. Det är viktigt för handeln 
och restaurangerna att det blir en modern och trivsam gata. Vid restaureringen har det 
hittats arkeologiska fynd,  500 år gamla. Torget ska vara klar till ”gammaldags jultorg”.  
Stefan berättar att han testat på att vara arkeolog och fann en gammal råtta som han har 
hemma i sitt fönster. Hur gammal den är sa han dock inte. Han har även provat att lägga 
gatsten ”knott” och det tyckte han var mindre roligt.     
Kungstorget mot Hasselbacken blir förhoppningsvis klart någon gång 2019/2020. Det ska bli 
ett fyrkantigt torg som det var för 500 år sedan. Den gamla stilen från den tiden ska de 
försöka efterlikna med gatubelysning, möbler, fasad etc för att bevara kulturen.  
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Drottninggatan – Delar av N Drottninggatan (mellan N Hamngatan och Lagerbergsgatan)
kommer att påbörja ombyggnad våren 2019. Gatan ska ha  samma material (Bohuslänsk 
granit) som Kungsgatan och lika möbler. Det ska bl.a. bli ledstråk för synskadade och en 
ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder. Det planeras att ev sätta upp en scen 
vid Hallmans hörna. Träden (Lindarna) ska bevaras och kommer att flyttas runt under tiden 
ombyggnaden pågår.  

Kvarteret Sundberg:  Startar våren 2019 ihop med Uddevalla Hem. Nya trottoarer,
cykelvägar, säkrare passager och nya gatumiljöer. 

Årummet: Som är Norra och Södra Hamngatan – broarna och vattnet kommer 
förhoppningsvis att starta sin ombyggnad våren 2020. Det ska bli ett sammanhängande rum 
som det var 1846. Work-shop start till veckan med politikerna. Vill i första hand få bort all 
trafik förutom cykel och gående.  

Och sen då? Kilbäcksgatan, inkl Hultmans gränd är prio insats för cykelstråk, nya trottoarer,
belysning mm. Möjlig byggstart år 2021.  
Södergatan o Norra centrum där Södergatan sjunker, trottoarerna i uselt skick, insatser för 
cykel på S Drottninggatan. Möjlig byggstart år 2021-22. Stadsparkerna får individuella 
skötsel- och utvecklingsplaner inkluderar tre stadsberg. Frågor om fickparker, gröna väggar, 
biologisk mångfald ingår. Insatser av ” mindre” karaktär…offentlig konst, omsorg om det vi 
har, stadens entréer, skyltning m m  

Tack för mig och ha en fin vecka! 
Annelie 




