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Dialog om Rimbo
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2.

Bor

Övrigt
4 %

Omnejd
31 %

Rimbo
65 %



3.

Sysselsättning

Övrigt
5 %

Pensionär
16 %

Studerar
9 %

Arbetar
69 %



4.Rimbos identitet



Omgivningarna - naturen - läget

5.

Tvetydligt
1 %

Dåligt
1 %

Blandat
10 %

Positiva
88 %



”Geografiska läget är toppen. 

Omgivningarna har helt klart 
förbättringspotential”

5.



”Naturen är fantastisk, jag älskar 
motionsspåren & friluftsområden 

som näset. 

Centrum i Rimbo är dock nedgånget 
och skulle behöva ett lyft. ”

5.



”Fin natur perfekt läge. 
Lantligt småskaligt, nära till kulturutbud 

i Norrtälje, Stockholm och Uppsala. ”

5.



”Ganska bra, mer skyddade skogar vore 
önskvärt.”

5.



”Helt ok, 
dåligt med kommunikation till sthlm ”

5.



”Eeeh… vet inte…bra i guess?”

5.



”Dåligt för att det behövs jobb för att fixa 
utseende och ta bort fallande träd.”

5.



”Det är lugnt område 
och många känner apan.”

5.



Är du aktiv inom föreningslivet?

Båda
1 %

Nej
62 %

Ja
37 %

6.



7.

Kultur

Teater
Arrangör

Hembygdsförening

PRO

Kulturskolan

Idrott

Orientering

Ridning

Rimbo IF

Löparklubb

Övrigt
Friluftsfrämjandet

Motorcross

Speedway

Handboll

Equmeniakyrkan

Partipolitik

Företagslivet

Golf

Frivilligorganisation



8.

Vad tycker du om kulturlivet?

Vet inte
15 %

Dåligt
4 %

Sådär
31 %

Bra
49 %



”Den nya kulturscenen är en OTROLIG 
möjlighet att sätta Rimbo på kartan. Det finns 

inget liknande i Sverige vad jag vet. 

Att ha kulturskolan i nära anknytning är ett bra 
sätt att jobba vidare på det Svenska 

musikundret.”

8.



”Vi har mycket 
- typ konst, musik, tolvmansgården, 

evenemangen i centrum, 
idrott etc etc 

det är bara att kulturen ska synas mer - typ.”

8.



”Rimbogalan, Alla Barns Dag, Rimbodagen, 
Rimbostämman, Chocolate, 
Kulturskolan i Rimbo m.m. 

- Bra kulturutbud tack vare starkt lokalt 
engagemang!”

8.



”Med rätt kultur och fritidsnämnd och 
förvaltning kan det bli riktigt bra!”

8.



”Vår nya Kultursen kan i bästa fall bli ett 
uppsving i kultur livet. Men som Rimbobo får 
man oftast veta vad som hänt. Inte vad som 

kommer att hända.”

8.



”Vilken kultur? Rimbo är ganska dött…”

8.



Vad annat skulle du önska fanns i Rimbo som 
inte finns idag?

9.

Kultur och fritid
Lokaltrafik

Näringsliv, affärer och uteliv
Politik & medborgarförslag



Kultur och fritid

9.



 ”En stor yta med grönområde med lekplatser, 
skatebana, boulebana, grillplatser, kanske en 
utescen där man kan ha picknick-konserter/

teater/allsång. 

En liten scen i centrum, där man kan ha 
lördags/söndagskonserter, bio kanske? 

Dansverksamhet som jazzdans, barndans mm”

9.



Kultur och Fritid

Bättre 
öppettider badhuset 

ffa sommartid.

Rolig 
lekplats

Bio Ett fint trevligt 
centrum. Trevligare 

badstrand.

Fungerade 
attraktivt badhus med 

utomhusbassäng 

Platser för 
spontana möten

Mer 
barnaktiviteter 

som inte är 
sport 

Kultur liv, restaurang 
vid sjön typ, bio, 

Mer kultur 

Lokaler för ungdomar 
med motorintresse.

Lekland

Orkesterförening
Minigolfbana

Barndans, inte 
bara dyra tillfälliga 

kurser

Utomhusscen

Mer för 
ungdomar 

En 
ordentlig och bra 
organisation runt 

Kulturscenen

Att man tar tillvara närheten till 
sjön. Promenadstråk längs sjön med 

belysning och rensning av vass, nu ser man 
ju inte att man går längs en sjö på 

sommaren. Rejäla bänkar o bord i st för 
de värdelösa "solstolarna". 

9.Ridled 
Roslagen som även 

kan användas för 
vandring, cykling, 

löpning mm



Lokaltrafik….

9.



Lokaltrafik
Vet ej. Möjligtvis en 

vänthall. 

Jag skulle önska tåg 
till Norrtälje men annars så 

finns det inget som behövs i 
Rimbo 

Tågförbindelse. 

Nu är den bara en stor 
busstation och inget fint alls. 

Det behövs renoveras. Bort med 
lastbilarna genom Rimbo. 

Vet ej riktigt, fler 
bussavgångar och stop, nån till 

närbutik mer än i kärnan av 
rimbo

Tåg till 
Stockholm. 

Vänthall för 
bussen 

Tåg till nj och 
stockholm 

Mer välkomnande 
infarter och rakning av 
centrums buskar & träd 

Belysning 

Tåg 
Tågförbindelse. 

Rondeller 

Tåg till 
Stockholm

Tåg mot 
Stockholm.

Ännu mer utbyggda 
cykelstråk där man utnyttjar 

gamla banvallarna. 

En bussinje inom orten så 
de som inte vill eller kan behöver 

ha bil.

9.



Näringsliv, affärer och 
uteliv

9.



Näringsliv, affärer och uteliv

Mer butiker

Klädaffärer, 
skoaffärer, djuraffär, 

bokhandel, 
fiskeaffär Shopping

Levande 
stadskärna

Restauranger

De stora billiga 
butikerna.

Detaljhandel

Barer

Torghandel

Restaurang 
vid sjön

Affärer

Vegansk restaurang eller 
café

Mer caféer

9.



”Jag är uppvuxen här och tror inte man ska ha 
för höga tankar om att Rimbo kommer bli ”nästa 

Norrtälje”. Det kommer det aldrig bli. 

Man bör inte satsa på att öppna massa butiker 
etc men möjligtvis göra centrum trevligare för 

restauranger och uteserveringar. 

Möjligtvis en butik med saker från lokala gårdar. 
Rimbo är en sovstad och bör förhålla sig till det”

9.



”Bokhandel, skoaffär, fiskaffär, men inser att 
kundunderlaget och konkurrensen med stora 

köpcentrum gör det omöjligt.”

9.



Politik och 
medborgarförslag

9.



”Att man fortsätter satsa på orten. 
Och slutar motarbeta. 

Värna den natur som finns i och kring Rimbo. 
Det viktigaste är att förvalta det som redan 

finns. Tillåt orten växa långsamt. 

Busslinje inom orten så de som inte vill eller 
kan behöver ha bil.”

9.



Politik & 
medborgarförslag

Politiker som 
brinner för Rimbo.

En 
gymnasieskola med 

kulturprofil

Öppen förskola.

Lokalt förankrad 
driftsorganisation för kultur- 

och fritidsområdet

Ett fantastiskt 
centrum, med grönytor 

trevligt torg och uppiffade 
hus

Ta tillvara på 
närheten till sjön

Heltids-polis, 
fältassistenter som 

aktivt samarbetar med 
förskola, skola och alla 

oss andra.

Fler hyreslägenheter 
till en kostnad som våra 

unga har råd att hyra.

9.

 Promenadstråk 
längs sjön med 

belysning och rensning 
av vass



Är du nöjd med hur Rimbo utvecklas som ort?

Båda
9 %

Nej
44 %

Ja
47 %

10.



Är du nöjd med den information som finns att få 
om det som händer i Rimbo?

Båda
5 %

Nej
47 %

Ja
47 %

11.



Hur får du information om lokala evenemang 
och händelser? 

12.



Tidningar

Nej
81 %

Ja
19 %

12.



”Efteråt i Norrteljetidningen”

12.



”…Norrtälje tidning gör inte sitt jobb 
gällande Rimbo längre. 

Det är extremt viktigt att man enas om en 
informationskanal som når alla oavsett 

ålder och teknik. 

Det finns många främst äldre som inte nås 
gällande samhällsviktig information ”

12.



Sociala medier

Nej
31 %

Ja
69 %

12.



Nätet

Nej
22 %

Ja
78 %

12.



Kommunens hemsida

Nej
96 %

Ja
4 %

12.



Vad i Rimbo känns roligt att visa upp 
för någon som är på besök?

13.



”Vägarna ut från Rimbo. 

Med tanke på att Rimbo är en öde håla 
så finns det inget att visa upp.. 🤷”

13.



Känner du att du har möjlighet att påverka 
Rimbos utveckling?

Båda
2 %

Nej
67 %

Ja
31 %

14.



15.

Skapa 
stadskänsla

Förbättra 
centrum

Värna och upprusta 
grönområden



Förbättrade 
kommunikationer och 

tåg

Flera 
mötesplatser samt 

arenor för kultur och 
idrott

15.



”Jag skulle vilja att man flyttat busstationen och byggt 
en till gata där stora parkeringen är idag och sedan 

tagit en del av gamla stationen till parkering. 

På gamla parkeringen bygger man bostadsrätter med 
lokaler i botten och ett till litet torg där café och 

restaurang kan ha trevliga uteserveringar. Dessutom en 
upprustning av badhuset. 

Men generellt ett trevligare centrum där butiker kan 
klara av att bestå. För att det ska gå behövs en 
inflyttning till orten vilket kräver nya bostäder.” 

15.



”Helt nytt centrum
 

RIV HELA Arkadien, sälj till förmån för bostäder, 
samt annan kommersiell verksamhet

Flytta all sportverksamhet till en plats dit alla kan 
komma med bil eller allmänna kommunikationer. 

Nytt tag med andra ord, 
inte göra som vi alltid har gjort.” 

15.



”Utvändig upprustning och renovering av 
gamla slitna fasader

 
Fler grönområden parker liksom det som 

planeras vid skarsjöplan. 

Förhoppningsvis minskad tung genomkörande 
trafik. ” 

15.



”Kul att ni driver fram utvecklingen, och drar 
kommunens blick mot Rimbo.”

16.



”Gör inget förhastat utan låt allt ta tid 
och bli bra.”

16.



”Rimbo borde inte ha något slags 
lillebrorskomplex till Norrtälje 

eller andra större orter. 

Pendlarläget här är perfekt, finns bra 
barnomsorg, vårdcentraler, tandvård. 

Bra frilufts- och idrottsliv. 

Paketerat i en vänlig atmosfär, här hälsar man 
på varandra.”

16.



”Det är viktigt att Rimbo växer, men också att 
det inte växer för fort.”

16.



”Ni som engagerar er i dessa enkäter 
och Rimbo's framtid är otroliga”

”Ni gör ett kanonjobb som drar framåt”

”Bra initiativ att genomföra undersökningen!”

16.



TACK!

Elina Widnersson  
2022-06-15


