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UPPTÄCKAREN
Utforska Skellefteå kommun genom 
våra lekplatser!

1 Jörn Sjögatan
 

2 Boliden Idrottsvägen
 

3 Drängsmark Jaktgatan
 

4 Byske Hyvelgränd
 
5 Kåge Parhusgatan

6 Bergsbyn Rudagatan
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 Skelleftehamn 
 Björkhammargatan 

 Bureå Strandvägen

 Burträsk Björnåkersgatan

 Lövånger Prästgårdsvägen
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Besök lekplatserna och berätta 
gärna för oss sedan vilken lekplats 
du gillade bäst. Mejla in ditt svar 
till kundtjanst@skelleftea.se och 
märk ditt svar med ”Upptäckaren”. 
Ange lekplatsupptäckarens namn 
och adress samt vilken lekplats 
du gillade bäst, gärna med en 
motivering. Alla lekplatsjägare som 
skickar in svar får en fin present.

10 lekplatser har valts ut men i 
Skellefteå kommun finns många 
fler trevliga lekplatser att besöka. 
En karta med alla kommunens 
lekplatser hittar du genom att 
scanna qr-koden:

OBS! Vintertid finns det i stället 
för lekplatserna många härliga 
pulkabackar och grillplatser att 
upptäcka i vår kommun.

Jörn Sjögatan
Sjögatans lekplats speglar Jörns rika historia med 
inspiration från tågbanan och skogen. Här hittar du 
både lokomotiv, ett jakttorn och kommunens kanske 
största hjortron!

Boliden Idrottsvägen
Idrottsvägens lekplats är en gömd pärla i ett 
skogsparti mellan lugna villagator. Här är lekplatsen 
inbyggd i skogen och leken kan flöda ut i naturen.

Drängsmark Jaktgatan
Drängsmarks nya lekplats är placerad i ett skogsbryn 
nära skolan. Här hittar du en lekplats som inbjuder till 
skogsäventyr! Främja upptäckarglädjen och ta sedan 
en paus med korvgrillning i lekplatsens grillplats.

Byske Hyvelgränd
Mellan Hyvelgränd och Kvarngränd i Byske finns 
ett skogsparti med höga tallar. I denna pelarsal av 
stammar hittar du en lekplats med både linbana, 
gungor av olika slag och utmaningar för den som är 
sugen på att klättra.

Kåge Parhusgatan
Lekplatsen på Parhusgatan är en liten lekplats med 
högt lekvärde. Här finns möjlighet till varierad lek och 
närheten till skogen uppmuntrar till lek i naturen.

Bergsbyn Rudagatan
På Rudagatan hittar du en lekplats med utmaningar 
för både små och stora barn. Här finns en båt till 
leksugna sjökaptener och ett tåg till små lokförare. 
Dessutom är lekplatsen inbäddad i härlig skog och 
grönska!

Skelleftehamn Björkhammargatan
Björkhammargatans lekplats ligger i ett trevligt 
grönområde med en stor damm. Här kan du springa 
och leka på stora bilfria ytor och sedan vila benen på 
den coola krokodilbänken!

Bureå Strandvägen
På strandvägen i Bureå hittar du en lekplats som 
passar både stora och små barn. Den är dessutom 
anpassad så att barn och vuxna med olika 
funktionshinder kan använda den. Intill lekplatsen 
finns en belyst pulkabacke för härlig vinterlek!

Burträsk Björnåkersgatan
Stadsdelslekplatsen på Björnåkersgatan i Burträsk 
ligger centralt placerad i samhället nära kyrkan, 
matvarubutiken och vattnet. Här finns varierad 
lekutrustning och stora ytor för spring och lek!

Lövånger Prästgårdsvägen
Tll Lövångers nya lekplats har inspiration hämtats 
från fäbodvallen. Lekplatsen är byggd med naturliga 
material som stockar och stenar. Här blommar 
syrén och schersmin och smultron som växer intill 
lekplatsen.

Upptäck Skellefteå kommun 
genom lek!


