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Aktiviteter och sevärdheter

Fiske
Gavleån bjuder på ett fint fiske mitt i centrala Gävle och 
fiskekortet är gratis om du fiskar nedströms Strömdalens 
kraftverk vid Boulognern. Fiskekort skrivs ut från www.gavle.se/
gavlean eller hämtas hos Berras sportfiske, Gävle Fiskredskap, 
Najc eller Medborgarkontoret.

Konst
Gävle är en skulpturstad som stoltserar med en mängd 
offentliga konstverk från olika tidsepoker och av olika 
konstnärer. Konstverken finns placerade på många av våra 
torg, längs viktiga stråk och i parkerna. Några av konstverken 
finns nämnda i texten om parkerna men det finns många fler. 
Vill du läsa mer om den offentliga konsten i Gävle finns boken 
”Konsten mitt ibland oss” utgiven av Gävle Konstcentrum.  

Frisbeegolf (Discgolf)
Gävles Discgolfbana ligger vackert beläget vid Stora Vall, granne 
med Boulognerskogen och Högskolan i Gävle. Banan har 18 hål. 
Är du nyfiken på discgolf kan klubben bland annat anordna 
företagsevenemang och intoduktionsdagar för skolklasser.
Mer information finns på www.geflefrisbee.com.
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Det här är en guide till dig som vill hitta till våra vackra parker 
i Gävle. Här finns ett trettiotal parker och deras innehåll 
markerade på en stadskarta. Några finns dessutom beskrivna 
med en kortare text. Vill du ha mer utförlig information hittar du 
det på www.gavle.se/parker. Vi hoppas att just du kommer att 
upptäcka nya favoritparker.  

          Valls Hage
Valls Hage började anläggas 1956 och är en 10 hektar stor 
skogsbotanisk park, ett arboretum, med omkring 200 olika 
svenska trädarter. Arboretet är unikt för Sverige med sin 
samling av olika bestånd med trädsläkten såsom björk, al, tall 
med flera. Utöver träd kan du under sommartid också uppleva 
en väldof-tande rosenträdgård, ett rosarium. En höjdpunkt med 
skogskaraktär för dig som är växt- och naturintresserad där 
du också kan grilla på de anvisade grill-platserna vid något av 
vindskydden.

          Boulognerskogen
Denna gröna oas är tillsammans med Stadsträdgården en av 
Sveriges största stadsparker. Boulognern karakteriseras av 
högvuxna tallar, ängsmarker och närheten till Gavleån. I parken 
kan du njuta av solen på stora gräsytor eller ta det lugnt vid 
det strömmande vattnet. Grillning, beachvolleyboll, bangolf, 
servering, utescen med konserter och evenemang - här finns 
någonting för alla.

          Stadsträdgården
Gävles äldsta park anlades som en promenadpark redan på 
1840-talet. Stads-trädgården består av flera olika delar som 
binds samman av ett system av gångvägar. Ta en promenad på 
de träbroar som leder ut till och sammanbinder de små öarna, 
Prostholmarna, mitt i Gavleåns spelande vatten, eller njut av 
ängsmarkerna och de prunkande blomsterplanteringarna. 
Här finns också Gävles största lekplats där det alltid är liv och 
rörelse. 

          Stora Vall
En herrgårdsmiljö som anlades i mitten av 1800-talet. Parken 
har stora gräs-ytor, vindlande gångar och läget nära Gavleån 
erbjuder många vackra vyer över det stilla strömmande vattnet. 
En äppellund skänker ro till besökaren. Till dig som söker mer 
aktivitet erbjuds frisbeegolf eller ett pass i utegymet.

          Regementsparken
En anläggning med raka gångar, alléer och den Pinetska 
Danspaviljongen ritad av arkitekten Ferdinand Boberg. Parken 
anlades i anslutning till Hälsinglands regementes etablering 
i Gävle år 1909. I dag är det många som promenerar genom 
parken längs Hälsans stig. Sommartid används paviljongen för 

konserter och danstillställningar. 

          Rådhusesplanaden
En av de esplanader som anlades efter stadsbranden 1869, 
ett vackert parkrum som också fyller funktionen som 
brandgata. Rådhusesplanaden uppfördes 1873-1875 med 
inspiration från barockens stilideal med strikta former och 
symmetri. Parken är en oas mitt i staden med prunkande 
sommarblomsplanteringar, porlande fontän och flera 
skulpturella inslag inom både arkitektur och konst. Varje år 
planteras de för Gävle kända stamfuchsiorna ut som en stomme 
i planteringarna – några av dem är över 50 år gamla. 

          Storvetas park
En fickpark i Gamla Gefle med vackra perennplanteringar 
och centralt läge bakom biblioteket. Parken binder samman 
det gamla och det nya Gävle och har fått sitt namn efter 
bibliotekarien Anna-Lisa ”Storveta” Hillbom som arbetade på 
biblioteket mellan 1958-1977.  Anna-Lisa fick sitt smeknamn 
från sin medverkan i frågesportprogram på tv där hon blev känd 
som ”Storveta” med hela svenska folket. En stillsam plats för en 
stunds vila eller kanske för den medhavda lunchen?

          Brunnsparken
Här fanns tidigare en handelsträdgård som hade verksamhet 
fram till 1920-talet. Den ersattes under 1940-talet av den park 
vi ser idag. Parken är uppde-lad i två nivåer, på den övre finns 
en lekplats och en kulle med en belyst alm, i den nedre delen 
en stor gräsmatta omgärdad av träd. Brunnsparken är en grön 
tillflykt för boende i området.

          Nobelparken
Anlades 1961 i hjärtat av det nya Söder som växte fram. Parken 
är långsmal och utformad som flera rum med olika funktioner. 
Här finns gamla vårdträd att beundra, rum för avkoppling, 
perennplanteringar, boule och en liten pul-kabacke för de allra 
minsta.

          Navigationsparken
Ligger på den plats där Navigationsskolan låg fram till 1957. 
Parken, som tidigare fungerat som en passage, byggs 2013-
15 om av Gävle kommun tillsammans med Polhemsskolan. 
Den nya parken är en mötesplats för både unga och gamla. 
Åt norr finns platser för vila med en bågformad sittmur, grill 
och vackra planteringar. Mot Polhemsskolan i söder skapas en 
aktivitetspark med parkour. 

          Jungfruparken
Anlades 2008 i samband med att Gävle Strand växte fram. Här 
är nära till både centrum och havet. Parken är väl använd och 
fylls ofta av solbadande gävlebor under varma sommardagar.  

Kanalen som löper genom parken och vidare ut till havet 
erbjuder både vattennära sittplatser och ett fint abborrfiske. Här 
finns också en stor lekpark och Gävles skatepark ”Tonys plaza” 
där det råder ständig aktivitet. 

          Galvaparken
I anslutning till Jungfruparken ligger Galvaparken med 
blommande perenner och vattennära läge. En trappa leder ner 
till Gavleån där du kan sitta nära det vattnet och bara ta det 
lugnt.

          Södra Skeppsbron
Där Gavleån närmar sig havet låg förr fartyg längs med kajen 
och last lossades och lastades vid magasinen. I slutet av 
1800-talet fanns ett badhus och en badhuspark i området. I 
mitten av 1990-talet byggdes kajområdet om från en asfalterad 
parkeringsplats till ett avlångt parkrum. Idag finns ett 
trivsamt promenadstråk som sträcker sig från Islandsbron till 
Alderholmsbron.

          
          Stenebergsparken
Brynäs stadsdelspark och den naturliga mötesplatsen för 
många brynäsbor. Parken ritades av arkitekten Lars Israel 
Wahlman och anlades på 1920-talet. Wahlmans ursprungliga 
ritningar blev aldrig genomförda i sin helhet men många 
av hans idéer färdigställdes. Formen påminner nästan om 
en barock-trädgård med sin tydliga struktur och indelning 
i kvarter. Här finns plask-damm, lekplats, bangolf, öppna 
gräsytor och möjlighet att spela boule i skug-gan av de mäktiga 
träden. 

          Herrgårdshagen
Är en rest av den utemiljö som tillhörde Brynäs herrgård 
som låg på platsen fram till 1960-talet. Området har också 
använts av militären och här finns rester av de skyttevärn som 
använts. Idag ingår parken i T-uddens naturreservat. Utöver 
skyttevärnen syns rester från herrgårdens engelska park i form 
av gamla alléer samt enstaka krolliljor. 
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