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Områdesinformation

Grubbe

Välkommen till Grubbe - en samling anrika kvarter där människor har bott länge. 

Förr var Grubbe en by i Umeå landsförsamling, men numera är de gamla kvarteren en naturlig del 
av Umeå stad. Här blandas gamla stall med moderna radhus och flerfamiljshus under storväxta 
trädkronor. 

Extra gott mår du nere vid älven eller längs de fina promenadstråken utmed älven och Tvärån. På 
Grubbe bor du stadsnära, men ändå lantligt. Området angränsar till Grisbacka i öster, Västerhiske 
och Umedalen i väster och kantas av Umeälven i söder. Dessa områden, som förr var byar, ligger så 
tätt att det under historien och fortfarande är svårt att dra någon skarp gräns dem emellan. 

Här ligger villaområden och hyreshus bredvid vidsträckta åkrar och gamla gårdar, närheten till älven 
och skogsområden gör att den norrländska naturen aldrig är mer än ett stenkast bort. 

På Grubbe hittar du dessutom ett bra urval av skolor och förskolor. 

I området finns det gott om plats för motionsaktiviteter och naturliv. Närheten till Umeälven gör att 
du har nära till bad eller fiske, och på grusvägarna och stigarna som leder kors och tvärs bland 
gamla gårdar och åkermarker kan du njuta av promenader och löprundor. På Grubbe finns 
möjligheter till aktiviteter för hela familjen. Förutom allt vad naturen har att erbjuda finns här också 
bland annat pulkabacke, skateboardpark och en fotbollsplan med konstgräs. Någon kilometer bort 
ligger Iksu spa där du kan gymma, gå på gruppträning, boka spa-behandlingar och njuta av 
solterapirummet under årets mörka månader. Här finns även restaurangen Bistro Le Garage.

Grubbe/Grisbacka har ett bra utbud av faciliteter i närområdet. 

Dagligvaror finns på Coop Grisbacka (600m) och på Ica Kvantum (1000m) där finns även 
postombud, apotek och bensinstation. 

Grisbackakyrkan ligger inom lämpligt promenadavstånd (600m) och förskola, låg-, mellan- och 
högstadieskola ligger inom några hundra meter. På grubbeskolan ligger grubbebiblioteket som är 
öppet mellan 06:00 och 22:00.

Vi har flertalet pizzerior och även Westside (kvarterskrog) inom promenadavstånd. Inom 400 meter 
finns både Nordendahls blommor och Blomsterlandet Grubbe. 

När utbudet inte räcker till i närområdet är det ca. 200 meter till Ettans busshållplats som trafikeras 
när den går som tätast var 5:e minut.  Goda bussförbindelser till och från centrala Umeå, Umeå 
universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Gång- och cykelavstånd till centrala Umeå.

Inom en kilometer så når du både Rödbergets och Umedalens elljusspår. Vill du ströva eller springa 
i en vackermiljö så har du bara några hundra meter ned till Umeås strandpromenad.
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