
UPPTÄCKAREN  
PÅ CYKEL

Utforska Skellefteå 
genom våra lekplatser!
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Moröbacke Takdroppsgatan
Takdroppsgatans lekplats bjuder på utmaning i olika 
svårighetsgrader i en lugn och bilfri miljö. Här finns 
bland annat en linbana, flera klätterställningar och en 
liten karusell! Efter buset går det utmärkt att grilla en 
korv i lekplatsens grillring.

Anderstorp Pusselbiten
Pussellekplatsen bakom förskolan Pusselbiten på 
Anderstorp är en ny, modern, rolig och utmanande 
lekplats. Temat är lantbruk och odling.

Nordanå lekplats
Nordanå lekplats är till för alla åldrar och anpassad 
för personer med funktionsvariation. Parken speglar 
Skellefteås historia - gruvor, älven, havet och skogen. 
Där finns berg att krypa i, en miniskog, bryggor och 
ett stort lekskepp.

Sunnanå Videstigen
Rymden är temat för den stora och varierande 
lekplatsen på Videstigen. Vintertid finns också en 
belyst pulkabacke intill med en ny grillplats och 
vindskydd.

Mobacken Kurvstigen
Kurvstigens lekplats är placerad inne i ett härligt 
skogsparti. Här kan du bland annat klättra i en stor 
lekborg, åka linbana eller gunga i någon av de olika 
gungorna.

Centrum Älvbrinken
Lekplatsen vid älvbrinken är något utöver det vanliga! 
Här finns en lång och spännande rutschkana för den 
hugade. Här finns också studsmattor, klätterrep och 
en stor snurrgunga. Allt detta mitt inne i staden och 
med utsikt över älven.

Moröhöjden Myntgatan
Myntgatans lekplats har ett högt lekvärde och är väl 
integrerad i skogsmiljön. Här finns något för barn 
i alla åldrar och en utmanande hinderbana med 
tunnlar, balansbom, klättertorn med mera.

Alhem Alhemsgatan
Alhems lekplats är anpassad så att barn och vuxna 
med olika funktionsvariationer kan använda den. 
Våren 2007 stod lekplatsen klar – den första i sitt 
slag i Skellefteå.

Sjungande dalen Menuettvägen
Menuettvägens lekplats är en gömd pärla i ett 
skogsparti mellan lugna villagator. Här finns möjlighet 
till varierad lek och närheten till skogen uppmuntrar 
till lek i naturen.

Sörböle Liljevägen
Liljevägens lekplats är en lite äldre lekplats men som 
fortfarande erbjuder härliga lekmöjligheter! Här kan 
lekplatsupptäckaren omvandlas till en liten chaufför 
och bjuda på en tur i stockbilen eller kanske hålla 
spana ut över omgivningarna i utkikstornet?

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.

Upptäck Skellefteå kommun 
genom lek!


