Parkområde
Nya gång- och cykeltunneln.

Trafiksäkert
Svartövägen får en ny cirkulationsplats i korsningen
med Kronbacksvägen. En ny gång- och cykelport
ersätter den gamla, i ett läge med bättre sikt.
En refug med fiskeinspirerade pennflöten leder
fotgängare och cyklister rätt. Den öppna och ljusa
porten blir väl belyst.
Det nya parkområdet sträcker sig 100 meter längre ut än nuvarande strandlinje.

Störningar och buller
Vi är glada över att få bidra till Luleås utveckling,
men behöver ditt stöd.
Det kommer att vara mycket buller, damm och andra
störningar under anläggningsarbetet. Möjligheten
att ta sig fram i området kan också begränsas. Vi ber
om överseende och hoppas att slutresultatet ska vara
värt besvären.

Nya parkområdet
Vi bygger för ett vackrare Luleå. För en attraktiv och trivsam stad till glädje för Luleåbor
och besökare.
Nya ledningar
Vi bygger också för att Luleå ska växa. För att
kunna bli fler invånare behöver vatten- och avloppsnätet byggas ut. Projektet är ett av de största som
någonsin gjorts i staden och består av ett stort antal
planerade etapper. Etapp 4A är den etapp vi valt
att visualisera först. Den planeras vara klar hösten
2017.
Mera park
Arbetsområdet ligger huvudsakligen längs Skurholmsfjärdens östra strand. Populära Hälsans stig
går här. Nu adderar vi fler aktiviteter och attrak-

tioner. Den nygamla parken ska bli ett vardagsrum
för alla. Här samsas lek och spel med motion och
rekreation. Inredningen ger dig valmöjligheter soffa eller trädäck. Bro eller brygga. Lugn gångväg
eller snabb cykelväg. Lä eller blåst.
Där området är som smalast idag lägger vi till 13
000 kvadratmeter park. Starka geometriska landformer och höga, långa vallar i skarpa vinklar
tar plats. Njut av rönn i dungar för höstfärg och
strandrosor för doft. Gång längs strand och trappvägar ger närkontakt med vatten.

Läs mer om Östra länken på
www.lulea.se/ostralanken

Kronan
Här är du

Burströmska gärdet
Skurholmsfjärden

