
Under sommaren kommer bland annat
följande projekt att utföras

Påbörja arbetet med Gällivares nya lekmiljöer
Vårt mål är att inom en 4 års period ska Gällivare ha 15-17 stycken lekmiljö-
er med olika teman och tillsammans utgöra en lekplatssafari. Idag fi nns det 
över 30 lekmiljöer på Gata och Park i varierat skick.

Det första vi behöver göra är att demontera de lekplatser som i dags-
läget är i dåligt skick eller inte uppfyller de krav som fi nns, samt ta bort de 
lekplatser som inte kommer att fi nnas kvar. På de platser där dagens lek-
platser försvinner kommer marken att iordningställas och i några av fallen 
utformas till en gemensam yta för området. Under sommaren kommer vi 
även påbörja uppbyggnaden av nya lekmiljöer i liten skala för att fortsätta 
arbetet 2019. 

Vi strävar efter att lekmiljöerna ska vara intill en gång- och cykelväg, för att 
på så vis säkra vägen till och från samt tillgängliggöra lekmiljön för alla. Vi 
strävar även efter närhetsprincipen och vill att så många barn som möjligt 
ska ha närhet till lekmiljön, där av kommer lekmiljöer i ytterkant att tas bort 
om det inte är av särskild anledning de är placerade där.

Under hösten 2017 hade vi en öppen Workshop för medborgare om 
”Lekmiljöer i Gällivare”, underlaget från workshopen ligger till grund för det 
kommande arbete, vi vill återigen tacka de deltagare som deltog och har 
bidragit i arbetet.

DiscGolfPark på Tippsta
Vi kommer den närmsta tiden att röja buskar och träd, klippa gräs och 
montera korgar för Discgolf på Tippsta. Till hösten kommer DiscGolfParken 
att invigas. Om väder och vind tillåter kommer även slänten under renen 
brännas med hjälp av räddningstjänsten.

Bortforsling av ris och grenar
Grenarna och rishögarna från tidigare
röjningsarbete inne i samhället
kommer att plockas bort.

Sommarpark
På grund av byggnationer 
i centrumkärnan kommer 
vi att öppna grönområdet 
vid Östra Kyrkallén och 
Lasarettsgatan. Bord, bän-
kar och blommor kommer 
att placeras ut, där kan ni 
bland annat ha picknick, 
spela boule och kula.

Varmt välkomna!
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