
FÖRSLAG TILL 
BEVARANDE OCH UTVECKLINGSPLAN 
FÖR GRUVBERGET

Boden den 28 februari 2022
Diarienummer: KS 2022/130

DIALOG 28 FEBRUARI- 31 MARS
Gruvberget är ett viktigt tätortsnära frilufts- och rekrea-
tionsområde. Området nyttjas frekvent av föreningar och är 
välbesökt av kommunmedborgare. På Gruvberget finns höga 
naturvärden så som exempelvis över 150 år gammal tallskog. 
På norra sluttningen finns en stor källa där orkidéer såsom 
norna och skogsfru återfinns. 

Bevarande- och utvecklingsplanen tar sikte mot år 2030 och 
beskriver en helhetsbild av framtidens Gruvberget. Syftet 
med Bevarande- och utvecklingsplanen är att fortsatt stärka 
och utveckla det rörliga friluftslivet samt bevara naturvärden 
på Gruvberget.

Förslag till Bevarande- och utvecklingsplan finns tillgänglig 
på kommunens hemsida: www.boden.se/kommunen/hall-
bar-utveckling/bevarande-och-utvecklingsplan-for-gruvber-
get. Förslaget finns även tillgängligt på Stadsbibliotektet och 
Stadshuset (medborgarservice visar var förslaget finns). 

HAR DU FRÅGOR ELLER VILL FÅ MER 
INFORMATION?
För mer information om planen, kontakt:

- Alf Wennskog, Avdelningen kultur, fritid och ungdom, 
E-post: alf.wennskog@boden.se Tfn: 0921-623 18

- Emma Lundqvist, Fysisk planering, 

E-post: emma.lundqvist@boden.se Tfn: 0921- 624 14

VAD HÄNDER NU?
Ambitionen vid framtagande av Bevarande- och utveck-
lingsplanen är att i nära dialog med föreningar och kom-
munmedborgare skapa en gemensam målbild för Gruvber-
gets bevarande och utveckling. Förslag till Bevarande- och 
utvecklingsplanen ska ses som ett första förslag utifrån det 
som inkommit i föreningsdialoger och en digital enkät under 
hösten 2021. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget samt ytterligare tankar och idéer. Förslaget till 
Bevarande- och utvecklingsplan kommer sedan att revideras 
utifrån inkomna synpunkter. Planen godkänns slutligen av 
kommunstyrelsen. 

HAR DU SYNPUNKTER?
Om du har synpunkter på förslaget ska dessa ha kommit in 
senast 31 mars 2022. Märk gärna skrivelsen med 

”Gruvberget”. Synpunkterna skickas till:

- Bodens kommun, Fysisk planering

961 86 Bodens kommun

alternativt till

fysplan@boden.se

Till förslaget finns även en digital karta där du kan skicka 
in dina synpunkter. Du hittar denna på: www.boden.se/
kommunen/hallbar-utveckling/bevarande-och-utvecklings-
plan-for-gruvberget.
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