
BYGGLÅDAN

Lill-Valla ska bli Linköpings häftigaste lekpark och väcka internationellt intresse! Vi vill 
skapa en innovativ och interaktiv park genererar nyskapande idéer. Parken har inspiration 
av både nytt och gammalt och ämnar bli en social plats där generationer kan mötas. Hit 
kan studenter gå för att äta lunch eller hänga vid vattnet, barn i alla åldrar har kul och 
leker, så väl bemannade som obemannade dagar och möjligheten för vuxna och äldre att 
släppa fantasin lös genereras. 

Konceptet Bygglådan, består av två bärande idéer, idén om parkens uttryck, 
GESTALTNINGEN, och idén om parkens innehåll, AKTIVITETEN. Gestaltningen inspireras 
av typiska element för omgivningen; så som färger, formspråk och material och utformas 
sedan med en modern tolkning. 

Parkens innehåll, aktiviteterna, laddar lekparken med fantasi, gränslöshet och frihet 
och utgör parkens liberala identitet. Aktiviteterna inspireras av moderna teorier inom 
miljöpsykologi, lek och pedagogik och grunden är att barnen själva får utveckla och bygga 
upp sin lek och sin egna värld. Det är barnen som är experter på att leka.  Konceptet 
Bygglådan innebär att platsen förses med delvis fasta föremål och lekredskap men även 

med lösa okonventionella material. Barnen får då verktygen att bygga upp och skapa sin 
egna lekvärld som ibland är temporär och ibland adderar till platsens uttryck på längre sikt. 
För en praktisk genomföring föreslås att parken är delvis bemannad. Bemanningsmässigt 
uppmuntras ett samarbete med fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola, som ligger 
granne med Lill-Valla.

En grundtanke i konceptet Bygglådan och idén om att barnen bygger upp och för att 
sedan riva ner sin egna lekvärld. Denna värld och process står för föränderlighet.  Tanken 
om förändlighet gör lekparksutformningen till en process där skapade element hela tiden 
adderas av de som använder parken, vi kallar det “lager på lager”. Det ger ett tidslager 
till gestaltningen som skapar en berättelse som användarna själva skriver. Små tillägg, 
som exempelvis kan jämföras med besökslapparna på Moderna museet, adderas till 
lekparken och med tiden bildar de små tilläggen konstverk genom pålagring av färger, 
former och mönster. Genom tidsbestämda teman kan exempelvis färg eller material 
bestämmas. 2013 är temat rött, 2014 gult, 2015 sten, 2016 betong osv. och utgör den 
röda tråden genom det specifika årets aktiviteter. Det gör att platsen får tydliga tidslager 
och interaktionen ger barnen en starkare koppling till platsen.

Ljusgestaltning är välgenomarbetat på platsen och ger ytterligare en tidaspekt och 
är ett identitetsskapande element till lekparken. Området förses med en stomme av 
grundljus med lägre ljusnivå och en relativt jämn ljusfördelning. Med en teatral belysning  
accentueras sedan väl valda objekt för att kontrastera till grundljuset. Med hjälp av 
ljuslekar skapas en interaktivitet för platsens besökare. Genom att leka med färg, form, 
skuggor och kontraster kommer barnen på ett pedagogiskt vis själva förstå ljuset som 
fenomen.

Slutligen vill konceptet Bygglådan förmedla en plats som är i ständig utveckling och 
framför allt ger möjlighet till utveckling och möjligheten till att bygga sin drömvärld 
tillsammans med sina vänner oavsett ålder. 

Vision

Koncept “lager på lager”

En gårdsstruktur föreslås som bas 
för aktiviteterna i Lill-Valla. Där 
hittar besökarna de faciliteter 
som kan behövas för att kunna 
vistas i området under en hel dag. 
Lunchrestaurang, café, WC, ett 
bemannat aktivitetscenter och 
kultur för vuxna så som utställningar 
eller danskurs.

Huvudindelningen på området 
kretsar kring de tre miljöer som 
finns på platsen idag och inspireras 
av miljöerna runt omrkring 
Lill-Valla: Skogen, vattnet och 
Lantbruket. Skogen är utmanande, 
vattnet rogivande och lantbruket 
inbjuder till djurhållning och “fält” 
där aktiviteterna skiftar.

Aktivitetscentret ska vara 
bemannat och till det kan t ex. 
studenter från folkhögskolans 
fritidsledarutbildning tillvara tas. 
Mest aktivetet beräknas vara 
kring den bemannade stationen 
och fälten som erbjuder olika 
utmaningar beroende på säsong. 
Fast utrustning som gungor, 
rutchkana och klätterlek föreslås i 
anslutning till fältet.

Två huvudentréer föreslås, 
en i nord och en i syd, så nära 
parkeringarna som möjligt. Vid 
entréerna hittas information om 
aktuellt tema, schema för vad som 
händer den närmaste tiden och 
vilka tider som aktivitetscentret 
är bemannat. I framtiden ser vi en 
möjlighet att öppna en tredje entré 
i sydost för att möta besökare från 
de bostadsområden som kommer 
växa fram i Vallastaden och 
Djurgården.

Fotomontage över de öppna fältet som kan liknas vi ett åkerlandskaps lapptäcke. Markmaterialet för 
ytorna är variernade och aktiviteterna som tar plats på de olika ytorna beror på tema och besökare. Det 
är brukarnas aktivitet som sätter prägel på platsen vilket resulterar i ett föränderligt uttryck.
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Lantbruket
Flexibla lekytor av konstgräs, 
sand, trätrall etc som präglas 
av öppenhet och flexibilitet, 
en canvas för skapandet. Vid 
gården hittas sittmöjligheter, 
samlingsplats, information, 
mat och faciliteter.

Vattendraget möjliggör lek där 
olika material blandas. Dusch 
och bad/plask möjligheter kan 
kopplas till Vattendraget.

Sitt- och grill-
möjligheter, 
samlingsplats

Klätterlek

Gunglek

Aktivitetshus

Öppen lokal
Faciliteter
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Skogen
Spännande, upptäck-
arkänsla, nyfikenhet, 
farligt

Djurhagar och stallar 
med möjlighet att gå in i.

Skogsdunge med 
motorik-övande lek 
för de yngre barnen.

Kulle med rutchkana

Nordlig entré med 
information om 
tema och aktiviteter

Sydlig entré med 
information om 
tema och aktiviteter

Illustrationonsplan
Skala 1:500

Fågelön

Vattnet
Parklik, rekration 
och lugn plats

Lekparken är uppdelad i tre karaktärsområden: Lantbruket, Skogen och Vattnet. 
Områden har sitt ursprung i de olika element och miljöer som finns i parkens närområde 
samt inom parkens gränser. Utifrån de olika karaktärsområdenas förutsättningar är de 
fyllda med olika innehåll och aktiviteter. 

LANTBRUKET

Lantbruket är Lekparkens centrala punkt, med ett aktivitetscentra och den öppna åkern 
med de flexibla ytorna. Platsen utgör en canvas för skapandet och byggandet. Områdes 
präglas av öppenhet och överblickbarhet men med en variation och ett uttryck som 
förändras av brukarna.  

Aktivitetscentrum är inspirerat av en kringbygd lantgård. I aktivitetscentrum inrättas 
faciliteter som toalett, barnvagnsuppställning, en restaurang, inriktad på kravmärkt och 
närproducerat, som serverar lunch och fika åt såväl barnfamiljer som studenter samt en 
redskapsbod där byggmaterialet finns att tillgå. Aktivitetscentrat kan även utökas med 
”vuxenlek” så som drejning, danskurser etc. 

Den stora öppna delen av parken har en variation av markmaterial som kan liknas 
vid åkerlandskapets lapptäcke. Ytorna utgörs av varierande markmaterial så som; 
gummiasfalt, bark, sand, gräs och dessa ytor kan variera under en säsong. Exempelvis 
kan en trätrall flyttas runt som ändrar ytornas utbredning eller att exempelvis asfaltsytan 

målas med vattenfärg som sedan regnet tvättar bort.  Ytorna öppnar för olika lekar och 
aktiviteter så väl när parken är bemannad som när den är obemannad. Små höjdskillnader 
skapas för rumslighet för barnen men med en möjlighet till uppsikt för föräldrarna. Från 
skogen, genom den öppna åkern och ner till vattnet slingrar sig ett vattendrag där barnen 
med egen kraft kan pumpa runt vatten och som kantas av vattenlek. Vattendraget knyter 
ihop de tre karaktärsområdena som är stommen i parken. Höjdskillnaderna på åkerfältet 
skapar ett böljande landskap där vattendraget hamnar i en sänka som bitvis är omgärdad 
av sand så att barnen kan utforska mötet mellan materialen sand och vatten. 

SKOGEN

Skogen utgör en mystisk plats som uppmanar till äventyr och upptäckter. Området 
ligger längst bort från aktivitetscentrat, och är en plats som attraherar de modigaste 
och självständigaste barnen. Barn som söker avskildhet för samtal med en vän kan krypa 
in i en av trädkojorna och äventyrssinnet kan stillas i form av klättring eller genom en 
upptäcktsfärd längs skogsstigarna. I skogen placeras även, förutom källan/pumpen till 
vattendraget, en robust klätterställning som ser ut som ett skogsfälle. I brynet mellan 
den öppna åkern och skogen finns naturlika gungor mellan trädstammarna. Gungorna 
inbjuder så väl små barn, stora barn och vuxna till kontemplation och samtal men även 
äventyr och den hissnande känslan av att man flyger. 

Den bortre halvan av skogen föreslås vara i ett relativt snårigt och ostört tillstånd för att 
avskärma lekområdet med inslag av lövskog och sly, tillskillnad från skogdelen vän mot 
åkern som domineras av barrträd med hög stamhöljd för en visuell överblick.

VATTNET

Vattnet är en lugn plats för ro med parklik karaktär. Runt dammarna, anläggs ett lugnare 
strövstråk som ger möjligheter till avskildhet och kontemplation. Sittplatser placeras 
även ut längs strövstråket med utblickar mot såväl vattnet som mot åkern. På strategiska 
platser vid dammarna anläggs bryggor, som soldäck och för att komma närmare vattnet 
och det djurliv som finns i dess anslutning. Områdets lugna karaktär kompletteras 
med viss vattenaktivitet så som pappers- och radiostyrdsbåts race på sommaren och 
skridskoåkning på vintern.  

På strategiska platser i parken finns grillplatser och regnskydd för de som önskar en mer 
lugn plats än aktivitetscentrets närmiljö samt för de som vill äta medhavd matsäck.

Förslag  Aktivitet<>Gestaltning
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ÅRSTID>>
LEKAR>>

VÅR SOMMAR HÖST VINTER

SAGOSTUND I SKOGEN
SKRIDSKO
”HUR GÖR DJUR?” - EN VANDRING
ADOPTERA EN HÖNA
NATUR- OCH UPPTÄCKARVANDRING
JOLLERACE
BYGG DIN FÅGELHOLK
HYR EN KOJA
LÖK- OCH PERENNPLANTERING
BARNTEATER
KONSTUTSTÄLLNING I LADAN
SKÖRDEFEST
DANSKVÄLL
UTOMHUSBIO
MARKNAD
LUCIATÅG
SPÖKVANDRING
LJUSREFLEXLEK
BYGG EN IGLO
BYGG MED BETONG
HÄRMA EN FÅGEL
VARFÖR FLYTER ISEN?
EN BJÖRK ÄR EN BJÖRK MEN OCKSÅ ETT TRÄD

Lill-Valla är en del av ett friluftsmuseum och det är viktigt att kopplingarna till omrgiv-
ningen är tydlig för att skapa en helhel av området. Vi har inspirerats av närmiljön;

Koloniträdgårdar/Östgötaslätten

Odlingens skiftande uttryck och sässongsbetonade verksamhet är grundtanken i försla-
gets koncept.

Gamla Linköping

Sten, trä och slamfärger är material som vi inspirerats av och föreslår även i Lill-Valla 
för ett enhetligt uttryck i hela friluftsmuséet, men med ett modernt uttryck i Lill-Valla. 

Universitetet

Kreativitet och utforskande kopplar samman aktiviteterna på campus med Lill-Valla.

Vallastaden och Gärdet

Nya stadsdelar växerfram i anknytning till Lill-Valla. Det förmanar om en robust 
stomme och ett gediget koncept som klarar trycket från ytterligare besökare framöver.

En interaktiv hemsida som berättar det senaste nytt om Lill-Valla

BelysningInspiration
Ett av Lill-Vallas tyngre värdeord är det ”föränderliga rummet”. Belysningen förstärker 
den förändliga karaktären genom att följa års- och dygnrytmen och genom olika ljuslekar 
för barnen. Belysningen kan variera och agera i symbios med platsens förutsättningar, 
exempelvis kan en trädkrona förstärkas eller modifieras med hjälp av ljus. 

Grundbelysningen i förslaget tar vara på konceptet och tanken om nytt och gammalt.  
Förslaget väljer att återuppliva formspråket  i den klassiska “Byhatten”. Redan på 50talet 
utvecklade Thorn Lighting denna armatur som skulle komma att spela en väldigt stor 
roll för den svenska landsbygden. Med sitt karaktäristiska formspråk fick den ett uttryck 
som påminde om en hatt. Därav kallades lyktan i folkmun för just, byhatten. Armaturen 
samordnades ofta med placeringar för luftburna telefonledningar. Därför var det 
väldigt vanligt att en landsväg eller ett villaområde på femtiotalet kunde prydas av fina 
trästolpar med denna byhatt som stolptopp.

Liksom med byggnadernas föreslagna uttryck blir lyktan den moderna varianten av 
en traditionell armaturserie, helt tillägnad Lill-Valla. Denna nytappning behåller dom 
karaktäristiska linjerna från den gamla byhatten och monteras på trästolpe men 
bestyckas med modern teknik och kommer i en hel familj av armaturtyper. Dels som 
stolptopp monterad armatur och dels som pollare. Armaturens formspråk återkommer 
även i andra element i olika delar av parken.

ÅRSTID>>
LEKAR>>

GRÄS TRÄTRALL SAND GUMMIASFALT KONSTGRÄS RABATT VATTEN BETONG SKOG GÅRDSPLAN

RÖRIS/DANS TILL MUSIK
SKRIDSKO
BYGG
SAMLA MATERIAL
SPELA FOTBOLL
JOLLERACE
BYGG DIN FÅGELHOLK
SNICKRA PÅ EN KOJA
LÖK- OCH PERENNPLANTERING
BARNTEATER
SKÖRDEFEST
DANSKVÄLL
UTOMHUSBIO
MARKNAD
LUCIATÅG
SPÖKVANDRING
LJUSREFLEXLEK
BYGG EN IGLO
BYGG MED BETONG
HÄRMA EN FÅGEL
VARFÖR FLYTER ISEN?
EN BJÖRK ÄR EN BJÖRK MEN OCKSÅ ETT TRÄD


