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Inledning

Inledning.
Skellefteå kommun har beslutat att upprätta en ny fördjupad översiktsplan
för Boliden. Tanken är att planen ska spegla den framtida utvecklingen
och Bolidenbornas behov, och på så sätt gynna den bostadstrend att
människor värderar boende, byggande och företagande på landsbygden.
Så, välkomna till Boliden! En av Skellefteå kommuns tätorter med
småstadskaraktär. Här kan du bo nära historien med en flexibilitet vad
gäller både boende och företagande.

En ny fördjupad översiktsplan
Det är viktigt att planera användningen av mark och vatten så att den
framtidsbild och vision som eftersträvas även förverkligas. En översiktsplan
är ett viktigt kommunalt planeringsinstrument som ligger till grund för
kommande samhällsplanering och möjliggör en god dialog mellan kommun,
stat och medborgare.

Vad är en fördjupad översiktsplan?
En fördjupad översiktsplan har en högre
detaljeringsgrad och täcker ett mindre område
än den kommuntäckande översiktsplanen. En
fördjupad översiktsplan ger därför tydligare och mer
inriktade förslag på kommande samhällsplanering
och är mer anpassat efter de förutsättningar som
finns på platsen. Förslagen ska verka för en hållbar
framtid både socialt, ekonomiskt och ekologiskt
och ska ta hänsyn till både riksintressen, allmänna
intressen, strandskydd och andra aspekter i
plan- och bygglagen samt miljöbalken. Exempel
på förslag som kan presenteras i en fördjupad
översiktsplan kan handla om kommunikationsleder,
förslag till bebyggelseutveckling, hur grönstråk och
rekreationsområden kan utvecklas, turism och
verksamhetsutveckling samt vilka områden som bör
bevaras och skyddas.

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande
men ska tas hänsyn till och ligga i grund för den
efterföljande detaljplaneringen inom området,
bygglovsprövningar, tillståndsgivning och andra
beslut som rör mark- och vattenanvändning.
När kommunen tar fram en ny fördjupad
översiktsplan följs en väl definierad planprocess
som regleras i Plan- och bygglagen. Under arbetets
gång finns möjlighet att ta del av planförslaget och
ge synpunkter för att på så sätt skapa god insyn
och ett bra beslutsunderlag. För att veta mer om
planprocessen finns information på Boverkets
hemsida.

Här är vi nu

En förenklad illustration över planprocessen för FÖP Boliden.
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Syfte och roll

Skellefteå kommun har beslutat att upprätta en
fördjupad översiktsplan för Boliden och ersätta
den idag gällande “generalplanen för Boliden” från
1987. Syftet är att ta fram en framtidsvision utifrån
önskemål, behov och förutsättningar och presentera
förslag på långsiktigt hållbar tätortsutveckling.
Den generella målsättningen med översiktsplanering
är att arbetet ska bedrivas kontinuerligt för att
bibehålla en aktuell framtidsbild. Regeringen har
därför beslutat att översiktsplaner som antagits
före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla efter
2025. Detta ger ytterligare en anledning till varför
en ny fördjupad översiktsplan för Boliden bör
framarbetas. Det skapar även bättre förutsättningar
för att tillgodose nya miljökvalitetsnormer,
riksintressen och andra viktiga samhällsintressen
som har tillkommit under senare år.
I den fördjupade översiktsplanen för Boliden ska en
långsiktigt hållbar tätortsutveckling uppnås genom
att:
• Redovisa en huvudstrategi för utvecklingen
av Boliden där förtydliganden kommer ske
gällande vilka möjligheter som finns och vilken
hänsyn som måste tas.
• Förtydliga vikten av varierande livsmiljöer samt
belysa vilka kärnvärden som går att finna i
Boliden.
• Ge förslag på utvecklingsområden och nya
bostadsområden samt ge förslag på hur ökad
trygghet och trivsel ska uppnås.

Processen

Arbetet med att ta fram ett utkast till planförslaget
inleddes med insamling av material både genom
dialog och genom analys av befintliga rapporter och
styrdokument. Underlag samt relevanta befintliga
mål och riktlinjer samlades in från kommunala,
regionala, nationella och internationella direktiv,
strategier, rapporter och planer, se Politiska
styrdokument. Det insamlade materialet om
riksintressen och allmänna intressen har legat till
grund för planförslagets målbilder, riktlinjer och
plankarta.
I detta steg för vi dialog med Bolidens invånare för
att inhämta tankar, idéer och synpunkter. I nästa
steg kommer kommunen att uppdatera utkastet och
ha ett samråd där berörda kan lämna in synpunkter
på planförslaget. Efter revideringar kommer en
granskning att ske där berörda ytterligare igång
får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter kan mindre justeringar göras och sedan
antas i kommunfullmäktige.
Tidigare har lagstiftnigen krävt att översiktsplaner
ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. Från
och med valet 2022 ersätts aktualitetspröningen
med krav om att ta fram en planeringsstrategi varje
mandatperiod. Avsikten med en planeringsstrategi
är att den ska vara mer framåtsyftande än
aktualitetsprövningen i och med att kommunens
fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara
i fokus.

Avgränsning

Den fördjupade översiktsplanen är begränsad till
Boliden tätort.
Fokus ligger på att konkretisera målbild och
markanvändning inom planområdet. Tidshorisont för
planen sträcker sig till år 2040.

Länsanvisningar

Utöver det inledande kapitlet består den fördjupade
översiktsplanen av tre delar som beskrivs nedan:

•
•
•
•
•
6

I kapitlet Målbild framkommer Skellefteå
kommuns ambitioner och framtidsvision för
Boliden.
I kapitlet Önskad utveckling ges en bild
av nuvarande förhållanden och Skellefteå
kommuns riktlinjer för utveckling av tätorten.
De infällda flikarna är utdrag från
utvecklingsstrategi Skellefteå 2030.
Till planen finns dessutom en handlingsplan
som tydliggör hur målbild och riktlinjer bör nås
genom åtgärder.
En miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras
och redovisas i bilaga.

Geografisk avgränsning av fördjupad översiktsplan för Boliden
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Kommunvisionen
Skellefteå - en framsynt och jämställd tillväxtkommun,
attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000
invånare år 2030.

Skellefteå kommuns vision är att vara en framsynt
och jämställd tillväxtkommun som det ska vara
attraktivt att bo och verka i. Det ska vara ett
samhälle som attraherar såväl stor som liten och
vara vida känt för entreprenörskap och företagande.
Näringslivet ska vara i ständig utveckling för att
skapa fler arbetstillfällen och goda resultat. Ett
övergripande mål med visionen är att vi ska vara
80 000 invånare år 2030. För att nå dit krävs ett
stort arbete av oss tillsammans med flera viktiga
byggstenar som skapar det Skellefteå vi vill ha.
En spännande trend i samhället är att fler människor
värderar boende, byggande och företagande utanför
centrala stan. Skellefteå kommun vill uppmuntra
denna typ av boende och ser ett stort värde i att
bibehålla dagens spridda befolkningsstruktur. En av
byggstenarna för att nå 80 000 invånare 2030 är att
utveckla kommunens tätorter, då en förhoppning
är att minst 1000 personer ska bosätta sig utanför
Skelleftedalen.

Politiska styrdokument

Den fördjupade översiktsplanen ska stötta både
nationella, regionala och lokala ambitioner. På så
sätt ska en hållbar utveckling främjas med goda
möjligheter att uppnå rådande miljökvalitetsmål.
Nedan redovisas vilka styrdokument som denna
FÖP speciellt har tagit i beaktning.
Skellefteå 2030, utvecklingsstrategi
Den fördjupade översiktsplanen för Boliden bidrar
framförallt till att främja två av utvecklingsstrategins
fyra områden:
•
Hållbara och varierande livsmiljöer
•
Överbryggande avstånd.
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Boliden i sitt sammanhang
FÖP Boliden kommer särskilt bidra till följande mål
genom att:
• Skapa möjligheter till ökad trivsel genom att
belysa kärnvärden i Boliden och utveckla
befintliga mötesplatser.
• Forma utvecklingen till nästa generations fördel
genom att redovisa Bolidens möjligheter och
förutsättningar.
• Gynna enklare etableringar genom att främja
samhörighet och skapa en flexibilitet i boende.  
• Skapa enklare resor genom att rusta upp
huvudstråk för cykel.
Skellefteås miljömål
De svenska miljömålen beskriver de kvaliteter som
är nödvändiga för en ekologiskt hållbar naturoch kulturmiljö. Visionen är att kunna överföra
ett samhälle till nästa generation, där de stora
miljöproblemen är lösta. Skellefteå kommun
har brutit ned de 16 nationella miljömålen till 4
fokusområden; leva och bo, frisk luft utomhus,
levande vatten, natur i balans. Tanken är att
dessa ska lösas etappvis fram till år 2025. För att
veta mer om Skellefteås miljöarbete återfinns
miljöprogrammet på kommuns hemsida.
Övriga styrdokument
Globala mål för hållbar utveckling
Sveriges miljömål
Barn och ungdomspolitiskt program
Översiktsplan för Skellefteå kommun (1991)
Generalplan Boliden (1987)
Cykelplan för Skellefteå kommun (2011)
Fördjupad översiktsplan för Skellefteås
landsbygder, samrådshandling (2018)
• Folkhälsopolitiska programmet i Skellefteå för
år 2015-2025 (2015)

•
•
•
•
•
•
•

Fördjupningen av översiktsplanen omfattar
tätorten Boliden som ligger 32 km nordväst om
Skellefteå centrum. Samhället växte fram 1926
då malm började brytas i området och arkitekt
Tage William-Olsson ritade stadsplanen för
orten. Det som tidigare var väglösa skogs- och
myrmarker blev istället ett samhälle utvecklat
och präglat av gruvindustrin. Idag finns ingen
gruvbrytning på orten men Boliden Mineral AB har
anrikningsverksamheten kvar.
Boliden har idag ungefär 1640 invånare (2019).
Efter nedläggningen av gruvan 1960 följde en
nedåtgående befolkningstrend men sedan
millennieskiftet har antalet stabiliserats och på
senare år har en svag, positiv utveckling kunnat
skönjas.
Samhället har både fysiska och upplevda samband
med sin omgivning och samspelet mellan orten
och omlandet har ett stort värde för den framtida
utvecklingen. För invånarna är bra tillgång till
offentlig service viktig. Tätorten är dessutom en
viktig nod för boende i det direkta omlandet, både
vad det gäller tillgång till kommunikation och
service. Landskapet som angränsar till Boliden
består av vidsträckta barrskogar med inslag av
många myrar och sjöar. Skogslandet i Boliden
definieras som kullig skogsbygd.

Bolidens lokalisering i kommunen

Näringslivet består till största delen av tillverkningsoch utvinningsindustri. Många av de som bor i
Boliden arbetspendlar till Skelleftedalen, samtidigt
som det sker en stor andel inpendling från
Skelleftedalen till Boliden. Möjligheten finns att
fler arbetstillfällen tillkommer samt omfördelas i
framtiden genom industrietableringen som är en
växande trend i Skellefteå kommun. Distansarbete
kan också komma att påverka omfördelning av
arbetstillfällen, förhoppningen är att fler kommer
kunna ha möjligheten att arbeta i närheten till
hemmet om så önskas.
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Det här är historien om Boliden!
Boliden har en speciell historia som ett gruvsamhälle
vilket byggdes från grunden under 1900-talets
första hälft och som än idag är starkt präglad av
gruvindustrin.
1926 gick startskottet för samhället Boliden då
malmbrytningen på Fågelmyran påbörjades. Innan
gruvan fanns på plats bestod området endast av
väglösa skogs- och myrmarker. Samma år fick
Boliden sin stadsplan upprättad och utvecklingen
av samhället kom att bli nära bundet till gruvan.
Gruvan stod för samhällets underhåll ända fram till
år 1965 då Skellefteå kommun tog över skötseln.
Gruvbrytningen i Boliden avslutades år 1967 och
sedan dess har istället anrikningsverksamhet
bedrivits på platsen. Idag är det gamla gruvområdet
med de tidigaste byggnaderna och dagbrottet miljöer
med industrihistoriskt värde. En av dessa byggnader
är gruvans första kontor.
När Boliden växte fram fanns en oro att samhället
skulle bli en så kallad kåkstad med ovälkomna sociala
konsekvenser såsom alkoholism och kriminalitet.
Idén var att genom social ingenjörskonst undvika
detta och skapa förutsättningar för en ordnad
samhällsbildning där familjen var en central enhet.
Trädgårdsstaden var en del i denna idealbild där
skapandet av villaträdgårdar och parker var en
hygienfråga för samhällsbyggandet under denna
tid. Boliden planerades som ett mönstersamhälle
och fick under denna tid stor uppmärksamhet i
media för sin välplanerade stadsplan i form av en
solfjäder. Tittar man på stadsplanen idag är den
tydliga solfjäderformen bevarad. Bolidens gatunät
har därför ett unikt kulturarv, med spår från
1920-talets idealstad. Skellefteå museum menar att

samhällets kulturella värdekärna ligger i gatunätets
genomtänkta finesser där nya vyer skapas genom
turbinkorsningar och brutna perspektiv. Huvudaxeln
som går i nord-sydlig riktning, Finnforsvägen, är den
enda gatan med långt perspektiv vilket illustrerar
gatans funktion som koppling till omvärlden. Den
öst-västliga huvudaxeln illustrerar istället samhällets
maktstruktur och hierarki. Högt beläget i öster ligger
disponentbostäderna medan arbetarbostäderna
ligger lägre ner i väster. Skolan är placerad i mitten av
samhället där kyrkan annars brukar placeras, detta
på inrådan av Boliden AB vilket arkitekten fick rätta
sig efter.
Skellefteå museum har också pekat ut de utökade
trottoarytorna längs med Storgatan som värdefull
kulturmiljö. Flera gatorna har även så kallade
platsbildningar där förgårdsmarken tagits i anspråk
av gatumark för att skapa mer plats för stadslivet
utanför skyltfönsterna. Dessa var dock tydligare
förr, när tomterna avgränsades med staket. Den
enhetliga placeringen av husen efter gatorna ger
också ett välordnat intryck i samhället. Vissa specifika
byggnader med välbevarade och karaktäristiska
drag är dessutom utpekade som viktiga kulturobjekt.
Några av dessa är exempelvis disponentbostaden,
skolan och det stora radhuset, idag kallat “Färglådan”.
I Boliden centrum finns “Margaretaparken”, vilken
fått sitt namn av den kvinna som sålde den malmrika
marken till Boliden Gruv AB år 1924 och därtill såg till
att gruvan i första hand anställde lokal arbetskraft.

Bolidens ursprungliga stadsplan från 1929 >
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Detta händer just nu!

Boliden Mineral AB planerar för
två nya rekreationsområden

Boliden Mineral AB ska göra om
sin mark

Boliden Mineral AB planerar att återställa och skapa
rekreativa värden i det gamla sandmagasinet vid
Gillervattnet och det gamla dagbrottet. Gillervattnet
ska få en skogskaraktär och dagbrottet en
parkkaraktär. En medveten gestaltning skulle kunna
skapa estetiska och pedagogiska värden och höja
samhällets attraktionskraft som boendemiljö.
Stadsplanen utreds
som riksintresse

Badhuset renoveras

Badhuset ska renoveras och tillgänglighetsanpassas.

Stadsplanen utreds som
riksintresse

Badhuset
renoveras

Boliden planerades som ett mönstersamhälle och
fick under denna tid stor uppmärksamhet i media för
sin välplanerade stadsplan i form av en solfjäder. Idag
utreds stadsplanen som riksintresse.

Northvolt

Vid skrivandet av planförslaget pågår etablering av
Northvolt, en stor batteriindustri i Skelleftedalen.
Northvolt beräknas ge omkring 3000 nya
arbetstillfällen i kommunen, vilket kommer att kräva
viss omflyttning av kompetens och även nyetablering
av fler industrier. Ytterligare 3000 nya arbetstillfällen
beräknas också komma att uppstå till följd av
etableringen av Northvolt.
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Karta som visar pågående projekt i Boliden
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Målbild

Målbild.
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Skellefteå kommun vill växa och det primära målet är att bli 80 000
invånare år 2030. En av byggstenarna för att nå 80 000 invånare 2030 är
att utveckla och stärka tätorterna på landsbygderna, då en förhoppning är
att minst 1000 personer ska bosätta sig utanför Skelleftedalen.
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Det innebär att ta vara på Bolidens starka sidor - att bo i en ort med
sammanhållen småstadskaraktär och unik historia.

Välkommen till Boliden 2040!

Året är 2040 och Boliden växer med ledorden mångfald och gemenskap i
fokus. Känslan av öppenhet visar sig inom offentliga rum där alla känner
trygghet och hälsas välkomna. Barn såväl som vuxna och äldre har en mening för samhället och tillsammans skapas gemenskap.

Boliden - platsen med närhet, trygghet och utveckling.
Skolområdet är fyllt av liv och rörelse. Barnen utvecklar kunskap och skapar nya vänskapskontakter. På
fritiden träffas vänner på Sidtjärnsområdet där en
badar, sportar eller bara umgås. På vinterhalvåret är
pulkabacken och skidspåret populära aktiviteter. Vid
Margaretaparken, mitt emot Färglådan, har nya uteserveringar åter öppnat. Närheten till mötesplatserna gör det enkelt att umgås och rekreationsområden
finns lättillgängligt för alla åldrar.  

De nybyggda bostäderna förstärker tätortens småstadskaraktär och charm. Boliden andas kulturhistoria från 1920-talet vilket är väl synligt och påtagligt
när man strosar runt. Siktlinjer som en gång funnits
har återskapats och kulturhistoriska byggnader är
välbevarade.

Industrietableringstrenden i Västerbotten har tagit
sig till Boliden. Det är guld värt för bygden! Arbete
finns i närheten till hemmet samtidigt som pendlingen går smidigt med hjälp av de goda kollektivförbindelserna. I centrum finns nyetablerade verksamheter
som erbjuder handel med lokal prägel.
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Målbild

Hållbar utveckling
Kommunen ser ett stort värde i att bibehålla
dagens spridda befolkningsstruktur och vill skapa
möjligheter för dem som önskar bo och verka på
landsbygden. Det växande intresset för de värden
som landsbygderna ger till Skellefteås stadsbor
och besökare ska tas till vara. En hög välfärdsnivå
eftersträvas men kommunen vill samtidigt hushålla
effektivt med de offentliga resurserna. För att behålla
ett varierat service- och arbetsmarknadsutbud spritt
över kommunen är det viktigt att ett nät av större
orter över kommunen finns kvar. För att lyckas
med denna vision krävs en hållbar och långsiktig
planering. Målet i den fördjupade översiktsplanen är
att arbeta hållbart där alla tre dimensioner prioriteras
- Social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Fokusområden
Med utgångspunkt i vision och mål tillsammans med
medborgardialog, platsbesök och analys har ett
antal fokusområden identifierats och diskuterats.
Fokusområdena har sedan varit vägledande i
planarbetet för Boliden.

En plats att leva på

Önskan är att skapa attraktivitet i tätorten genom att
visa den potential och livskvalité som finns i Boliden.
Detta ska få invånare att vilja bo kvar på orten och
fler att vilja bosätta sig där. I framtiden kommer
Boliden att fortsatt fungera som en ort med serviceoch boendekvalitér och upplevas som tryggt och
familjärt.

Förstärka identiteten

Visionen är att Bolidens väl sammanhållna
karaktär ska bevaras och förstärkas. Närheten och
gemenskapen i samhället är några av Bolidens
värden. Den lokala stoltheten och identiteten ska
vara självklar. Den historiska lokalkännedomen blir
ännu tydligare och stärker Boliden som varumärke.

Planera med trygghet i fokus

Målet är att trygghet ska vara vägledande i all fysisk
planering såväl som gestaltning. Boliden ska vara en
trygg tätort där alla människor har samma tillgång
och vistas under samma villkor på offentliga platser.
Boende och besökare ska ha möjlighet att mötas
och kunna känna sig säkra i alla typer av miljöer.

Utveckla mötesplatser

Bolidens goda tillgång på mötesplatser utvecklas i
framtiden. Målet är att de fysiska tillgångarna ska
skapa mötesplatser med funktioner som används
av både nuvarande och kommande generationer.
Det ska finnas aktiviteter som alla har möjlighet att
uppleva och delta i, året runt.

Befintlig bebyggelsestruktur
Önskad bebyggelsestruktur
Omvandlingsområden
Befintlig industri

Skellefteå 2030

”En trygg och attraktiv livsmiljö utgör grunden för
välmående. Här lever och utvecklas människor i
natursköna och hållbara omgivningar.”

Önskad industri
Grönstruktur
Huvudvägnät
Huvudentré

Framtidens Boliden. Så här ser den önskade utvecklingen för tätorten ut fram till 2040.

16

17

Önskad utveckling

Önskad
utveckling.
I detta kapitel redogörs för den framtida användningen av mark- och
vattenområden i Boliden. Kapitlet visar bland annat förslag till nya
bostäder, verksamheter, utveckling av det gröna samt trafikåtgärder i
samhället.
Bolidens karaktär och kärnvärden som tidigare identifierats har varit
vägledande i planarbetet. Hänsyn har tagits till platsens förutsättningar
samt invånarnas behov och önskemål.

Perspektivbild över framtidens Sidtjärn >
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Önskad utveckling

Befolkning

Näringar

År 2020 hade Boliden ca 1640 invånare i tätorten.
Gruvan i Boliden lades ner i slutet på 60-talet och
efter det minskade befolkningen kraftigt. Sedan
dess har invånarantalet stabiliserats och även
återhämtat sig något. Boliden uppvisar en regressiv
befolkningspyramid med låga födelsetal och en hög
andel äldre, vilket är vanligt i glesbefolkade områden.
Könsfördelningen i Boliden är tämligen jämn
fram till vuxen ålder varefter männen generellt
är fler än kvinnorna i samma åldersgrupp. Bland
de äldre (80+) finns dock fler kvinnor än män. En
del av befolkningen har kommit till Boliden som
asylsökande och skapar en mångkurturell ort.
Målet i Boliden är att ta vara på den stabiliserade
befolkningsmängden och vända den till en positiv
trend. Visionen är att fler personer flyttar in och
att man ska vilja stanna kvar på orten. Den sneda
åldersfördelningen ska begränsas genom att belysa
Bolidens kvalitéer och planera för den kommande
generationen. Jämställdhet och jämlikhet ska
prioriteras genom satsningar på flera olika typer av
aktiviteter för att skapa en känsla av tillhörighet och
trygghet på orten.

öppningar för de som bor i Boliden med möjligheter
att arbeta nära orten och på så vis förenkla valet att
bo kvar.
Två möjliga framtidsscenarier har skapats då
Bolidens befolkningsantal beror mycket på rådande
trender och förutsättningar, vilka är svåra att
förutspå. Den ena framskrivningen är baserat på
senaste årens befolkningsutveckling medan den
andra är baserat på en möjlig befolkningsökning
av +1% per år. Detta skulle kunna vara ett möjligt
scenario vid händelse av en större befolkningsökning
i kommunen. Resultatet av de två framskrivningarna
skulle ge en svagt positiv befolkningsökning fram till
år 2030. Målet är att den positiv befolkningsökningen
ska ske genom både ett positivt flyttnetto och
födelsenetto.

Riktlinjer
• Planera för en kommande generation
• Planera för både yngre och äldre
• Ledord som mångfald och integrering ska vara i
		vägledande

Genom det ökade antalet arbetstillfällen i kommunen
kan omflyttning av arbetskompetens skapa nya

Ett blomstrande näringsliv gör att ortens identitet och
sammanhållning stärks. För att uppnå ett hållbart
näringsliv som klarar konjunktursvängningar är det
viktigt att skapa ett mångfacetterat lokalt förankrat
näringsliv. I Boliden dominerar arbetstillfällen inom
tillverkning och utvinning då det utgör ungefär 55
procent av de totala näringarna på platsen. Vård och
omsorg kommer strax därefter på XX %. De största
arbetsplatser är, förutom skolor och äldrevården, xxx
och xxx. Boliden har en större inpendling än utpendlingen som dels sker från orter inom kommunen men
framförallt från Skelleftedalen. Ungefär 15 procent av
dagbefolkningen pendlar in från en annan kommun.
Ett större befolkningsunderlag, och en ökad efterfrågan på varor och tjänster, innebär bättre tillväxtförutsättningar för det lokala näringslivet i Boliden.

Handel

Dagligvaruhandeln i Boliden är lokaliserad i samhällets kärna kring skolan, Finnforsvägen och Margaretaparken. Här finns en pizzeria, ICA Supermarket
och ICA extra som är ombud för systembolaget. På
Storgatan finns bensinmack. I anslutning till hälsocentralen ligger apoteket. Boliden har också ett hotell
som i stort sett enbart hyrs av gästarbetare samt i
anslutning till detta en liten camping med utsikt över
Sidtjärn.
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Den största industrin i Boliden är Boliden Mineral
AB som bedriver anrikningsverksamhet. Bolaget hyr
även ut lokaler till andra företag såsom Bergteamet
och GMK AB. Väster om samhället, omgivet av skogsmarker med goda vägförbindelser, finns industriområdet Tjälamyran. Det ägs av företaget Högkammen
Fastigheter AB. Samhället har även flertalet småskaliga industriverksamheter av olika slag, bland annat
åkeri och ett antal mekaniska verkstäder. Det är
viktigt att ha en markreserv för industri men också en
flexibilitet i planerna för att kunna möta den efterfrågan som kan tänkas komma.

Kontor och småföretagande

Kommunen vill uppmuntra etablering av både stora
och små företag i samhället, det är viktigt för tjänstenäringen. Bolidens attraktionskraft bygger på livskvaliteten och på det genuina som platsen står för. Det
är viktigt att ta tillvara på och utveckla Bolidens goda
boendemiljö så att fler kan jobba hemifrån alternativt
arbetspendla till andra orter. Icke störande verksamheter ska premieras i hela samhället.

Riktlinjer

Förväntad befolkningsökning
1850

Industrier

• Flexibla industriplaner
• Flexibilitet för företagare
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Skellefteå 2030

”Förmågan att vara ett starkt alternativ för kvinnor har
visat sig vara särskilt viktigt för kommuner som vill växa.
När det gäller utrikesfödda ska fler som kommer hit välja
att stanna. Skellefteå ska helt enkelt locka fler människor
inom dessa grupper.”
Bolidens gruva >
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Önskad utveckling

Hänsyn
Här beskrivs områden i Boliden där särskild hänsyn
behöver tas. Det berör riksintressen, skyddsområden
och andra särskilda hänvisningar.

Strandskydd

Inom utbredningsområdet i Boliden finns Sidtjärn,
Lillhäbbiktjärnen och ett vattenområde tillhörande
Boliden AB vilket samtliga omfattas av strandskyddet. Strandskyddet syftar till att säkra allmänhetens tillgång till strandområden samt till att bevara
livsvillkoren för djur- och växtliv. Området avser 100
meter från strandkanten och vid eventuell utveckling
av området ska dispens sökas samt prövas enligt
miljöbalkens bestämmelser.

Kulturmiljö

Bolidens samhälle och stadsplan utgör en skyddsvärd
kulturmiljö. Den bebyggda miljön vittnar om platsens
unika historia där gruvverksamhetens behov och
önskemål samt rådande ideal haft stort inflytande för
tätortens stadsplan.
Värdekärnan för kulturmiljön ligger i det ursprungliga
planområdet och pekar vidare på vikten att bevara
gatunätet med förskjutningar, krökta bostadsgator
och avbrutna perspektiv. Vidare finns värdefull bebyggelse där likartade volymer och enhetliga placeringar vid gatan skapar ett välordnat intryck som är
talande för det ideal som ligger till grund för stadsplanen. Utredning pågår även om miljön kan vara
betydelsefull utifrån nationella motiv och i så fall bör
betraktas som riksintresse.

Vattenskyddsområde

Boliden ligger delvis inom Skelleftedalens vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet syftar till att
skydda och säkerhetsställa en god kvalité på dricksvattnet. Vattenskyddsområdet är uppdelat i tre olika
skyddszoner; det primära, sekundära och tertiära.
Området intill Boliden tillhör den tertiära skyddszonen där det saknas särskilda skyddsföreskrifter.
Syftet är ändå att säkra att vattenskyddsområdet som
helhet och skydda mot mark- och vattenutnyttjande
som negativt kan påverka vattenförekomsten och
vattentäkten i ett längre tidsperspektiv.

Riksväg 95

Nordöst om Boliden passerar riksväg 95 som går mellan Skellefteå och norska gränsen. Riksväg 95 är av
riksintresse för kommunikation och ska skyddas mot
åtgärder som kan hindra expandering eller utnyttjandet av vägen.

Riktlinjer
• Framtida exploatering ska placeras i strategiska
lägen med hänsyn till riksintressen,
kulturminnesmärkningar, säkerhetsavstånd och
skyddsområden.

Skellefteå 2030

”I Skellefteå ska vi ta vårt ansvar för att utveckla
hållbara livsmiljöer som blir bättre för varje kommande
generation.”
Hänsynskarta
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Önskad utveckling

Samhällsviktiga funktioner
Service

Bolidens tätort har ett fungerande utbud av offentliga
funktioner. Skolan som finns intill Boliden centrum
har elever från förskoleklass upp till årskurs nio samt
fritids och utgör en av kommunens största utanför
centralorten. Här går cirka 370 elever i åldersindelade
klasser som berikas av olikheter från världens
alla hörn. Årskurserna F-6 och 7-9 är uppdelade
i olika byggnader som renoverats mellan 2016
och 2017. Den ursprungliga skolbyggnaden är av
kulturhistoriskt värde. I skolans lokaler finns Bolidens
bibliotek och fritidsgården Karat. På skolområdet
ligger också badhuset med simbassäng och sporthall.
Det finns fyra kommunala förskolor i samhället med
ungefär 110 inskrivna barn. I hela Skellefteå kommun
ser skol- och kulturkontoret över sina lokaler och
en omvandling till större förskoleenheter sker
succesivt. Vid en förskoleomvandling i Boliden bör
skolområdets strategiska läge samt de funktioner
som finns i närheten tas i beaktning och styra
placering.
En av de befintliga förskolorna, Granitens förskola,
ligger längs med Skolgatan och är en tillfällig
modullösning. Idag är förskolan placerad så att
den utgör en visuell barriär för den historiskt
viktiga siktlinjen mellan disponentbostaden och
skolan. Skolgården, som tidigare kunde ses från
Margaretaparken och fyllde ett centralt syfte för
den ursprungliga stadsplanen, göms idag bakom
förskolemodulen. Modullösningen har stått i snart
fem år och föreslås ersättas med en permanent
lösning. Gården mellan skolan och förskolan Graniten
är i undermåligt skick och bör rustas upp. Det är
viktigt att barn och ungdomar får ta plats i samhället
och för att kunna göra detta på bästa sätt bör de vara
delaktiga i utvecklingen av denna plats.
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Det är viktigt att orten få behålla sin offentliga service
såväl idag som i framtiden, både för boende i Boliden
och dess omnejd. Det är även viktigt att fortsätta
arbetet med att attrahera nya invånare och skapa
en befolkningstillväxt för att behålla det varierade
serviceutbudet samt skapa förutsättningar för
tillkommande serviceverksamheter.

Teknisk försörjning

E
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”Kunskap och kompetens utgör grunden för utveckling.
Här väcks barnens kreativitet, nyfikenhet och tekniska
kunnande i tidig ålder i en skola som rustar varje elev för
en föränderlig framtid.”

Anrikningsverksamhet

Avfall
Avfall hanteras enligt kommunens
renhållningsordning. Tätorten har en
återvinningscentral som ligger längs med
Finnforsvägen.
Vatten/avlopp
Vid ny föreslagen bebyggelse finns tillgång till
kommunalt dricksvatten. Vattenförsörjningen
i Boliden är baserad på grundvattentäkten i
Skelleftedalen. Vattentillgången är tillräcklig för den
framtida föreslagna exploateringen. De åtgärder som
görs, grävarbeten, utsläpp av dag- och avloppsvatten
eller andra utsläpp i mark eller vatten får inte leda till
en försämrad vattenkvalitet. Vattnet vid Sidtjärn bör
hålla samma goda kvalité som det gör idag.
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Boliden har också en öppen förskola, belägen i
församlingshemmet. Längs med Finnforsvägen
delar Hälsocentralen och Folktandvården lokaler
med Skogsbackens vård- och omsorgsboende.
Boendet har lägenheter och gemensamma inom- och
utomhusutrymmen.

Skellefteå 2030

Där bedrivs aktiviteter tillsammans och det finns
också en restaurang som är öppen för pensionärer
som inte bor på Skogsbacken.

Idrottsplats

Simhall
Busstation
Skola
Kyrka

Margaretaparken
Disponentbostad

Industri

Hotell
Sidtjärn

Fjärrvärme
I Boliden finns XXX abonnenter som är anslutna
till fjärrvärme. Vid exploatering i kommunal
regi förespråkas fjärrvärme eller annan
förnyelsebar energikälla. Riktlinjerna i kommunens
hållbarhetspolicy skall följas. När exploatören
är annan än kommunen så ska information om
miljöanpassade energisystem utdelas.

Äldreboende och
hälsocentral
Återvinningscentral

Dagvattenhantering
Skellefteå kommun strävar i dagsläget efter att nå
en hållbar dagvattenhantering. I Sverige använder
vi allt för mycket vatten och behöver bli mer
långsiktigt hållbara och mer resurssnåla vad gäller
vattenförsörjningen.

Riktlinjer
• Omstrukturering av förskola och skolgård

Lokaliseringskarta
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Önskad utveckling

Kommunikationer
Kollektivtrafiknät

Boliden har bland annat bussförbindelser med
centrala Skellefteå. Under tider då många reser till
och från skola och arbete går det ungefär en buss
i timmen och restiden är mellan 35 och 50 minuter
enkel väg. Det finns också bussförbindelser med
Norsjö och Lycksele.
Busstationen ligger intill skolan på en relativt central
plats men upplevelsen är ändå att området känns
otryggt. Entrén till byggnaden är placeras längs
baksidan av skolan där få personer vistas och upplevs
vara gömd från andra välbesökta, offentliga rum. Då
buss är ett hållbart färdmedel som bör prioriteras
är det viktigt att personer känner sig trygg såväl intill
busstationen som förflyttning till och från platsen.
Genom att öka den upplevda tryggheten kan effekter
som att fler personer väljer att åka buss uppnås. En
omgestaltning av busstationen föreslås.

Sidtjärn. Cyklister och gående bör prioriteras för att
inte påverkas negativt av biltrafiken.
För att uppnå en säker kommunikation är det
av vikt för såväl bilister som gång- och cyklister
att övergångsställen är tydligt markerade. Att se
över dessa och deras vägmarkeringar bör därför
prioriteras för att öka trafiksäkerheten.  

Entré

Bolidens entré vid riksväg 95 kan förbättras genom
relativt enkla medel. Idag är infarten från riksväg
95 skyltat med ortsnamn men saknar en trevlig
välkomstskylt. Vid en eventuell ombyggnation
av vägkorsningen till en cirkulation finns goda
möjligheter att skapa en fin skulptur i mitten av
cirkulationen som belyser Bolidens karaktär och
kärnvärde.

Gång- och cykelvägnät

Huvudcykelstråket i Boliden täcker en stor del av
samhället och kopplar samman viktiga målpunkter.
Dock upplevs dessa cykelstråk inte mer prioriterade
eller märkbara än övriga vägnätet.
Bolidens gaturum utgör även en viktig aspekt
för kulturhistorien. Detta eftersom trottoarerna
fungerade som en social funktion vid Bolidens
begynnelse, främst längs Skolgatan som då var
en butiksgata. Att värna om gatuutrymmet värnar
således även om det kulturhistoriska arvet.
Gående och cyklister i Boliden hänvisas till trottoarer
som löper längs med bilvägen. Vid en framtida
upprustning av gaturummet ska huvudcykelstråk
prioriteras.

Biltrafiknät

Boliden har goda förbindelser via riksväg 95 som
löper mellan Skelleftedalen och norska gränsen.
Riksväg 95 har ett relativt högt trafikflöde och
korsningen vid infarten till Boliden är olycksdrabbad.
På sträckan färdas också mycket tung trafik då
Bolidens industri ligger i närheten. Med anledning
av detta föreslås en säker korsningspunkt så att
trafikanter kan färdas tryggt. Ett alternativ för att öka
säkerheten är att byta ut den nuvarande korsningen
till en cirkulation.

Fortsättningsvis in mot samhället passerar vägen
trädridåer och grönska. När vägen passerar Boliden
Mineral AB finns risk att deras skyltning uppfattas
som en välkomstskylt och besökare kör in till
deras verksamhet istället för samhället. Genom att
förtydliga vägen in till Bolidens centrum minskar
risken att köra fel.
Vid framtida industriverksamheter norr om Boliden
i närheten av riksväg 95 är det viktigt att beakta
placeringen så att industribyggnaderna inte drar ner
den visuella upplevelsen och det första intrycket av
Boliden.

Riktlinjer

• Se över trafiklösning vid korsningen Finnforsvägen/
En viktig nord-sydlig genomfartsled i samhället är
		 Riksväg 95
Finnforsvägen. Vägen upplevs dela av samhället och
• Omgestaltning av busstation
utgör en fysisk barriär i samhället. Om trafikflödet
• Upprustning av gaturum
ökar i framtiden finns risken att barriäreffekten blir
• Tydligare entré vid riksväg 95
mer påtaglig än vad den är idag. För att motverka den
effekten är det viktigt att planera för tydliga och säkra
överfarter, speciellt till välbesökta målpunkter såsom

26

Planförslag kommunikation
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Önskad utveckling

Bebyggelse
I Boliden finns mycket av den ursprungliga
bebyggelsen och stadsplanen som uppfördes under
ortens framväxt fortfarande bevarad. Bebyggelsen
är tät och låg samt logiskt uppförd kring det
solfjäderformade gatunätet med krökningar,
förskjutningar och brutna perspektiv. Bebyggelsen
är samlad i kategorier och ger ett välordnat intryck
med sina likartade volymer och formspråk, samt
de enhetliga placeringarna vid gatan. Till öster
om Finnforsvägen ligger disponentbostaden
monumentalt placerad på en höjd omgiven av några
större bostäder. Här finns exempelvis brukshotellet.
Följer man siktlinjen från disponentbostaden löper
den genom Margaretaparken rakt mot skolan, som
idag tyvärr skyms av en tillfällig modulförskola.
Denna siktlinje har tidigare haft en viktig roll för att
tydliggöra bebyggelsens struktur och underlätta
orienteringen. Viktiga knutpunkter och stråk finns
i samhällets kärna: Margaretaparken, skolan,
busstationen och livsmedelsbutiken.
Bostadsutbudet i Boliden domineras av privatägda
småhus. Detta sätter prägel på samhället och
dikterar vilka typer av bostäder som är lämpliga
att förtäta orten med. Längs Finnforsvägen ligger
kvarter med flerbostadshus som byggdes av
gruvbolaget. Dessa ägs idag av det kommunala
hyresbolaget Skebo som totalt har 266 stycken
bostäder i Boliden, varav de flesta är utförda
med två eller tre rum och kök. Söderut ligger ett
bostadsområde som kallas “Nya Bjurliden”. Här
är nyare villabebyggelse förlagd längs separata
villagator som saknar egentlig kontakt med det
ursprungliga planområdet.
Vissa byggnader i de centrala delarna är övergivna
och i dåligt skick, vilket drar ner det generella
intrycket av platsen. Det finns hus som står
tomma och om fastighetsägaren väljer att riva så
ska kommunen uppmuntra fastighetsägaren att
redovisa hur fortsatt gestaltning av tomten kan se
ut. Det är viktigt att tänka estetiskt och långsiktigt
för att skapa ett trevligare intryck för boende och
besökare. Avveckling kan också innebära utveckling.
I Boliden finns idag en större efterfrågan på
bostäder än under tidigare år. Det saknas framförallt
lägenheter för de äldre som vill sälja sina hus, vilket
i sin tur försvårar för en generationsväxling. En
möjlig påföljd av den planerade industrietableringen
i Skelleftedalen är ett ökat bostadstryck i hela
kommunen, vilket gör planeringen av flerbostadshus
än mer angeläget.

Planförslaget pekar ut befintliga detaljplaner
som idag är outbyggda och fyra nya områden för
bostäder. Ambitionen i planeringen är att förtäta
och hålla samman strukturen i tätorten för att
kunna nyttja befintlig infrastruktur och service.
Genom att använda de kvalitéer som redan finns på
plats, som exempelvis närhet till skola, lekplatser
och rekreationsområden, skapas nya attraktiva
bostadsområden. Villaträdgårdarna är ett viktigt
karaktärsdrag i Boliden som man bör ta hänsyn till
vid ny bebyggelse.
I dagsläget är industrier huvudsakligen placerade
i nordvästra Boliden. Det finns också ett mindre
industriområde öster om Finnforsvägen centralt
placerat vid Sidtjärn. Området i nordväst utgör
en barriär och begränsar utvecklingen av orten
västerut. Med tanke på den expansiva fas som
Skellefteå kommun befinner sig i och Bolidens
pendlingsvänliga avstånd till Skellefteå centrum
föreslås områden för ny industri.
Kring Bolidens tätort finns goda markförhållanden
för en industriexploatering med redan befintlig
infrastruktur i närheten. Markreserv för framtida
industri placeras intill den befintliga industrin i
nordväst och intill väg riksväg 95. Marken närmast
riksväg 95 står idag oanvänd och skulle kunna
ge plats för etablering av nya verksamheter/lätt
industri. Viktigt här är dock att lämna en buffertzon
mot Finnforsvägen för att behålla den trevliga
trädridån längs vägen. Båda utpekade markreserver
är placerade på så vis att tung trafik i samhället
undviks.
Tre omvandlingsområden pekas ut i Boliden.
Busstationens och skolans utformning ses över. En
utredning kring vad Kyrkparken bör användas till
föreslås.

Riktlinjer
• Exploatera outbyggdadetaljplaner i första hand
• Uppdatera befintliga detaljplaner för mer
flexibelt byggande
• Användningsområde för Kyrkparken utreds
• Markreserv för industri

Planförslag markanvändning bostäder och industriverksamhet
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Önskad utveckling

Outbyggda detaljplaner

Många av de obebyggda fastigheterna i Boliden
har gällande detaljplaner. Detaljplanerna anger
vilken bostadstyp som får bebyggas på fastigheten;
fristående enplanshus, fristående tvåplanshus
eller flerbostadshus. En möjlig anledningen till att
fastigheterna förblivit obebyggda är att det inte har
varit ekonomiskt genomförbart. En annan anledning
kan vara att detaljplanens bestämmelser inte är
i enlighet med önskemål hos dagens potentiella
villaägare och exploatörer. En mer flexibel detaljplan
kan ge en större variation i husens utförande
utan att ändra områdets karaktär eller skala.
Detaljplanerna föreslås därför att ses över och
uppdateras.

Fristående enplanshus
Det finns elva fastigheter med detaljplaner för en
våning med sadeltak och inredd vind.

Fristående tvåplanshus
Det finns totalt fem fastigheter som med
befintliga detaljplaner möjliggör för tvåplanshus
med sadeltak, oinredd vind och utan källare.

Flerbostadshus
Det finns två fastigheter med detaljplan för
flerbostadshus.

Karta som visar obebyggda tomter
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Önskad utveckling

Grönstruktur
Boliden är placerat i de västerbottniska skogarna
och omgärdas av högrest tall och vacker natur. Som
ett samhälle framväxt tack vare naturens tillgångar
är det omkringliggande landskapet en viktig del
av platsens identitet. Då Boliden är skapat som en
trädgårdsstad består grönstrukturen i huvudsak
av villaträdgårdar och strukturerad bostadsnära
grönska. Grönstrukturen förser tätorten med olika
typer av funktioner, i huvudsak rekreativa, som
exempelvis lekplatser, promenader och idrott.
I grönstrukturplanering är det viktigt att ta tillvara
på befintliga kvalitéer och värna om områden
och stråk som redan finns i samhället. Parker och
grönområden är viktiga stadsbyggnadselement
som bidrar till attraktiva boendemiljöer och
ekosystemtjänster. Ambitionen vid upprustning
och planering av grönområden bör vara att
grönstrukturen ska bevaras och förbättras
genom ökad tillgänglighet för att stärka Bolidens
attraktivitet, människors välbefinnande och
den biologiska mångfalden. Bolidens placering i
landskapet påverkar tätortens klimat. Halvårsvis
har samhället låga temperaturer och är täck av snö.
Därför är vit infrastruktur som avser de offentliga
vinteraktiviteterna, minst lika viktiga som de gröna.
Boliden har idag gott om planerad grönska som
varierar i storlek och utförande. För att skapa
jämställda och inkluderande miljöer behöver
olika gruppers behov och önskemål tillgodoses
när det offentliga rummet planeras. I Boliden
ligger fokus framförallt på de sociala aspekterna
som grönstrukturen kan bidra med, eftersom de
ekologiska inte påverkas i samma utsträckning på
en liten yta.
Grönstrukturen som ﬁnns i Boliden är formad av
den stadsplan som togs fram år 1926, där arkitekten
inspirerats av de idéer som kom från England
om trädgårdsstaden. I Boliden har man nära ut
till naturen, eftersom bebyggelsen är inramad av
skogsmark. Vegetationen i området är koncentrerad
till kanterna av samhället och består till större delen
av barrskog.

Hög växtlighet och en modulförskola blockerar idag den
ursprungliga siktlinjen mellan skolan och disponentbostaden.
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Grön och blå infrastruktur

I Boliden finns det gott om planerade offentliga
grönområden i relation till tätortens storlek. Ett av
dem större grönområdena är Sidtjärn. Området
är centralt placerat och har ett högt socialt
värde för invånarna. Sidtjärnsområdet består
av ett vattendrag med omkringliggande natur.
Vattendraget har två inströmningsområden och
tre utströmningsområden vilket gör vattnet möjligt
att bada i. Intill Sidtjärns västra kant finns idag
en liten badstrand och runt hela sjön finns också
en hårdgjord gångbana. Gångbanan är placerad
nära sandstranden och begränsar dess storlek.
Promenadslingan runt Sidtjärn är utrustad med två
vindskydd och grillringar. Sydöst om området finns
även ett elljusspår som är 3,5 kilometer långt, med
delspår som sträcker sig uppemot 17,5 kilometer.
Elljusspåret skulle kunna få en tydligare entré och
röjas från sly.
Vid Sidtjärn, i väst, finns en äldre bollhall som idag
endast är parkering vintertid. Den tar upp stora ytor
och bedöms dra ner den visuella upplevelsen av
platsen. I samma lokal finns även en utbyggnad med
toaletter.
I tjärnen planteras ädelfisk in varje år och för
den som vill fiska är det fritt fram.  Området är
idag välanvänt och har stor utvecklingspotential.
Bland befolkningen finns önskemål om ytterligare
funktioner och upprustning av platsen. Sidtjärn
föreslås utvecklas och förbättras för att bli en ännu
tydligare målpunkt i orten.
Ett annat centralt grönområdet i Boliden är
Kyrkparken. Grönområdet är placerat mellan
kyrkan och Skolgatan med närhet till skolan. Idag
består platsen av högvuxna träd, enstaka bänkar,
en stig och discgolfkorgar. Parken upplevs som
otrygg under kvällar och vinterhalvåret och är i för
stor skala, Platsen hade behövt utredas och få en
tydligare funktion och identitet.
Ännu ett parkområde i Boliden är Margaretaparken
som anlades 1946 på den plats där torget tidigare
hade legat. Parken ligger centralt i samhällets kärna
och är den mest välskötta parkmiljön i Boliden.
Parken har en relativt öppen karaktär med diverse
perennplantering och grus- och skiffergångar, en
liten anlagd damm placerad i mitten och två stycken
pergolas. Parken är en viktig del av en historisk
siktlinje mellan skolan och disponentbostaden, som
tyvärr störs av växtlighet. Parken föreslås rensas
från sly och växtlighet för att öka tryggheten och
återuppta den historiskt viktiga siktlinjen.
Planförslag grönstruktur
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Önskad utveckling

intresseföreningen Framtidsgruppen.

Vit infrastruktur

Vintertid finns de självklara utomhusaktiviteterna för
ett samhälle i det västerbottniska inlandet på plats.
Boliden har gott om skoterleder i omgivningarna
och längdskidor åker man längs elljusspåret vid
Sidtjärn. Intill Wesslaugatan finns pulkabacken
Guldbacken, som tillkommit på initiativ av

Malmbacka IP har förutom ishallen med
konstfrusen is också en 400 meter lång isbana runt
fotbollsplanen där man kan åka skridskor. Sidtjärn,
som sommartid är ett populärt rekreationsområde,
har inga uppenbara funktioner på vintern. Här
föreslås en utredning om utökade möjligheter till

Riktlinjer
Skellefteå 2030

” Inbjudande fysiska miljöer är anpassade till människors
behov och önskningar. […] Dessutom ska de fysiska
miljöerna vara trygga, tilltalande och tillgängliga.”

• Behåll de kulturhistoriska värdena i parkerna
• Utveckla Sidtjärn som besöksmål under alla
		årstider
• Kyrkparkens funktion utreds

Kultur och fritid
Sammanhållning har alltid varit viktigt i Boliden.
Det levande föreningslivet skapar gemenskap i
samhället och invånarna engagerar sig i idrott,
kulturella aktiviteter och samhällsutvecklande
frågor.
Det finns många ideella föreningar i tätorten, bland
annat Boliden Folkets hus som har funnits sedan
1926. Än idag bedriver föreningen en mötesplats
med funktioner som filmvisning, danslokal,
pubkvällar, föreläsningar och kunskapsvandringar.
Flera föreningar på orten är delaktiga i vad som
kallas Framtidsgruppen där utvecklingsfrågor för
tätorten drivs. Det har bland annat skett arbeten
med läxläsningshjälp och att förbättra utbudet på
fritidsaktiviteter utomhus med pulkabacke och
discgolfbana. Framtidsgruppen har också varit
aktiva i att driva fram rivning av förfallna byggnader
i centrala Boliden. Många föreningar är även
delaktiga i den årliga Bolidendagen.
Idrottsföreningen i Boliden heter BFFI och på
idrottsplatsen Malmbacka är det framförallt fotboll
och hockey som utövas. Under sommaren lockar
matcharenan för fotboll med både gräs- och
grusplan medan ishallen drar besökare under
vintern. Ishallen, vid namn Malmhallen, är en fullstor
anläggning med konstfrusen is under vinterhalvåret
som främst används av lokala hockeyföreningar och

Skellefteå 2030

” Skellefteå ska bli ännu mer händelserikt och
mångsidigt.”

Skellefteå konståkning. Under vissa tider är hallen
öppen för allmänheten vilket lockar besökare ända
från Skelleftedalen. Sommartid används hallen för
utställningar, mässor och idrottsevenemang. Det
finns dessutom en 400 meter lång isbana som går
att nyttja under vintern.
Det populära Sidtjärnsområdet erbjuder förutom
en liten badstrand också beachvolleyplan, utegym,
tennisplan och en pumptrackbana. Intill området
ligger elljusspåret som vintertid används till
skidåkning.
Bolidens golfbana drivs av den ideella föreningen
Bolidens Golfklubb och är belägen en knapp
mil utanför samhället, intill sjön Bjurvattnet. På
skolområdet ligger badhuset där man förutom
att bada, simma och basta också kan styrketräna.
Fritidsgården, som nu huserar i samma hus som
högstadieskolan, spelar också en viktig roll.
Boliden har en god potential att utvecklas som besöksmål. Tack vare industrietableringen och gruvans
framgång är Boliden redan ett tydligt varumärke
men intresset av att besöka platsen behöver bli
större. Detta skulle kunna genomföras med tydligare
informationsskyltar, temalekplats och upprustning
av gamla dagbrottet. Förhoppningen är att det ska
stärka platsens historia och tätortens identitet.

Riktlinjer
• Fler ungdomsaktiviteter
• Utveckla park- och aktivitetsområden

Rekreationsområdet Sidtjärn >

34

35

Fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommun
DITT FRAMTIDA BOLIDEN
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