
    

     
   

    
     

           

Stadsnära parker 

Stadsnära parker 

Parkerna är en nödvändig och betydelsefull miljö för alla. 

Träd, buskar, perenner och sommarblommor ger skönhetsupplevelser, 

rogivande lummiga platser för enskildhet eller inbjudande aktiviteter, 

t ex lek för de små. 


Parker i Piteå stad och dess 
närmaste omgivning 
Piteå har flera parker av olika 
karaktärer med varierande stor
lek och utformning. De fyller 
en viktig funktion för alla som 
besöker dem. Vi vill på detta sätt 
visa vilka parker som finns i vår 
stad och några av de parker som finns i stadens närhet. I många av 
våra parker får besökaren se ett utökat sortiment av växter. Vi har 
en ambition att få träd och buskar anpassade för växtzon 3 och 4 att 
etablera sig i våra planteringar. 

Kultur Fritid 

Stadsparken 

2008
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Stadsnära parker 

1 Badhusparken
 
Badhusparken, Piteås största park, 
belägen vid Strömsundskanalen. 

Parken restaurerades år 1985 då 
bl a caféet och dansbanan byggdes. 
Loppis, auktioner och parkkväl
lar är en del av de aktiviteter som 
arrangeras under sommaren. 

Fontän, bäck, prunkande blom
mor och rikligt med lekutrust
ning bidrar också till att parken 
är mycket välbesökt. 

Lejongap 

Loppis 

Lek 

Parken är en mötesplats för unga 
och gamla. Den nyttjas också till 
solbad, picknick i det gröna och 
spel. 
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Stadsnära parker 

2 Belonaparken
 
Belonaparken, en park i en histo
risk miljö, belägen vid Furunäsets 
företagsby. 

Parken anlades i slutet av 1800
talet. Den restaurerades 1991 då 
en del gamla träd fälldes och er
sattes av nya, men stora ståtliga 
lärkträd står kvar. 

Även under senare år har träd i 
dålig kondition fällts. Nya plan
teringar av perenner har anlagts 
vilket förstärker parkens skön
het. 

Kransveronika 
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Stadsnära parker 

3 Bergets park
 

Bergets park vid Nygatan 

Vindpinade tallar, buskar och 
perenner pryder den kuperade 
parken. Besökare kan i denna oas 
blicka ner över en del av centrala 
stan. 

Under sommaren 2006 färdig
ställdes ett stenparti med många 
tuvbildande rikblommande väx
ter. 

Bergenia 
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Stadsnära parker 

4 Cecilparken
 

Cecilparken vid busstationen 

Cecilparken är en liten park som 
fått sitt namn efter det konditori 
som tidigare fanns i området. 

En park som passeras av många då 
den ligger intill busstationen. 

Löjtnanshjärta 
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Stadsnära parker 

5 Hotellparken
 

Hotellparken vid Stadshotellet 

En centralt belägen park mellan Stadshotellet och Sundsgatan. Där 
kan man finna vila och avkoppling, trots att man befinner sig mitt 
i stadens pulserande liv. 
Växter av olika arter finns att titta på och beundra. Parkens träd ger 
skugga, blommorna utgör ett skönt blickfång. 

Fingerborgsblomma Vårkrage 
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Stadsnära parker 

6 Konstparken
 
Konstparken, konstnärlig utemiljö 

Konstparken bjuder, med sin 
närhet till Strömsundskanalen, 
Norra Hamnen med Fiskestugan 
och den pittoreska bebyggelsen 
på Norrmalm, en välkomnande 
miljö för både sjöfarare och 
landkrabbor. Den gamla Norra 
Hamnsparken har renoverats och 
här har skapats en konstnärlig 
utemiljö. 

Här ges främst regionala, men 
även andra konstnärer, möjlighet 
att ge uttryck för kreativt ska
pande med anknytning till kust, 
fiske och hantverk. 

Häckar avgränsar utställningsytor 

Perenner i Konstparken 

Drakskepp 

Nytt konstinköp planeras på årlig 
basis och detta gör att parken 
ständigt förändras och förnyas. 
Förutom den permanenta kon
sten kan här också arrangeras tids
begränsade konstutställningar. 
Parkens uppbyggnad med natur
liga utställningsytor omgärdade 
av häckar är exempel på dessa 
intentioner. 
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Stadsnära parker 

7 Källboparken
 

Källboparken vid Källbogården 

En lummig park med träd, buskar, häckar och perenner belägen 
mellan Storgatan och Prästgårdsgatan. 

Bollpilar, gamla aspar, näverhäg
gar, rönnar och en liten damm 
med vattenväxter gör att parken 
erbjuder en rofylld vistelse. 
För unga besökare finns lekut
rustning. 

Informationsskyltar berättar om växterna 
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Stadsnära parker

8 Pocketparken
 

Pocketparken vid Djupviksgatan 

I korsningen Olof Palmes gata och 
Djupviksgatan ligger Pocket
parken, en liten park med vackra 
planteringar. 

Spireablad i höstfärger 
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Stadsnära parker 

9 Solanderparken
 

Foto Ivar Gustavsson 

Solanderparken i Öjebyn 

Solanderparken invigdes den 
1 juli 2000 och skapades för att 
hedra minnet av Linné-lärjungen, 
botanisten och världsomseglaren 
Daniel Solander. Han föddes den 
19 februari 1733 i Kaplansgården 
som låg alldeles intill den plats där 
parken är belägen. 

Parken ligger i kyrkstadsområdet 
i centrala Öjebyn. 

Rosenskära 
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Stadsnära parker

10 Stadsparken 

Stadsparken vid Strömsunds
kanalen. 

Stadsparken restaurerades under 
senare delen av 1800-talet av Lars 
Adam Ringius efter en brand som 
ödelade det gamla lasarettet och 
som tog med sig en del av träd
gården. 
1999 gjordes parken om. Gamla 
uttjänta träd fälldes och ersattes 
med nya, fasta sittplatser ersatte 
lösa parkbänkar, nya stora peren
na planteringar anlades. Skyltar 
på växternas namn är ett upp
skattat inslag. Parken har en ro- 
fylld miljö, något för vår tids 
stressade människor. 

Rudbeckia 

Funkia 
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Stadsnära parker 

11 Södra Hamn
 
Södra Hamn, nära centrum 

1991 påbörjades den första etappen av denna park. Träd, buskar, 
perenner och blomfat pryder parken. Här finns en kaj för turbåtar, 
gästhamn, fin strandpromenad som många nyttjar, för de unga finns 
lekredskap. En välbesökt park nära centrum. 

Nässelfjärilar 

Gästhamnen 

. 
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Stadsnära parker

12 Uddmansgatan
 

Uddmansgatan, en central mötesplats 

Uddmansgatan är en bilfri oas. Byxtorget med parkbänkar och många 

blomfat är en populär mötesplats för alla åldrar mitt i centrala
 
Piteå. 

Gågatans pulserande liv går genom detta torg. 


Parkens utformning bär tydliga spår från den tid då sjöfartshandeln 

gav karaktär åt stadsbilden. De höga masterna med sina segel och 

stenläggningen som visar landhöjningen är exempel på detta.
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Stadsnära parker 

13 Öjeparken 

Öjeparken i Öjebyn 

En liten park vid Öjagatan som 
renoverades 2003. 

Sortimentet av träd, buskar och 
perenner utökades, väl skyltade 
med både det svenska och latinska 
.namnet. 

Rosenstav 
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