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översiktsplan skala 1:5000, 
vindkraftverken bildar ett landmärke som syns från alla väderstreck.  

DANS 

NATURALIS

Naturen och de ekologiska principerna kan vara 
något roligt och lekfullt. Dans Naturalis visar hur. 
Dans Naturalis är en lek med växter och djur, 
skog och vatten. 

Välkommen hit - I varje väderstreck finns en entrézon med stolpar som tydligt 
visar att man kommer in i parken. Dessa knyter ihop hela området och återkommer 
i form av en stolplabyrint i mitten utav parken. 

Vattnets väg - Små vindkraftverk driver en pumpanläggning som pumpar upp och 
magasinerar vatten från dammen i en vattencistern. Från botten på cisternen droppar 
vatten ut och bildar ett konstant regn under vattencisternen. Vattnet landar i en 
grund bassäng. Från bassängen rinner vattnet vidare i rännor nerför ett terrassytem 
av trädäck. I en bassäng på vattnets väg nerför terrasserna står vattenfontäner 
som drivs med pumpar som i sin tur drivs av barnens lek på vippgungor – ju mer 
barnen gungar, ju mer sprutar vattnet ur fontänen. Halvvägs nerför backen leder 
vattenrännan ut på en akvedukt. Akvedukten går över gångvägen och utöver en del 
av lekanläggningen där befintlig lekutrustning har återanvänts. Vattnet faller fyra 
meter ner i en grund plaskdamm. Vattnet rinner sen vidare ner i en ränna över några 
terrasser för att slutligen via ett vattenfall återbördas till den befintliga dammen.

Plats för många - Terrasserna skapar ett häng för alla oavsett ålder. Här finns 
förutom vattenleken, en scen, ett sittdäck för publik, grillplats och sandlåda. Varje 
trädäcksnivå är en halvmeter lägre än den förgående så att ett stort antal sittytor 
skapas. Trädäcken består av olika träslag för att visa på den variation som finns i 
den inhemska skogen. Trädäcken övergår till ett bryggsystem som gör att det går 
att gå över dammen och via en trappa nå en plattform. Med hjälp av så kallade 
ljudparaboler kan barnen prata med varandra från land och ut till ön. På kullen finns 
de små vindkraftverken som också blir ett landmärke för parken. För att binda ihop 
parken på ömse sidor om dammarna finns det också vindsnurror i labyrinten.

Här bor djuren - När man kommer in till parkens centrala gräsmatta har man på 
sin högra sida kaninkullen. Här bor kaninerna. Besökarna kan gå in i en tunnel i 
kullen och sticka upp huvudet i plexiglasrör för komma i ögonhöjd med kaninerna 
och bokstavligen titta kaninerna i ögonen. Här får barnen verkligen en känsla av 
hur det är att vara kanin och bo i hålor i marken. En fårhage slingrar sig in genom 
parken, och trots att det finns ett stängsel blir det som om barnen verkligen leker 
bland får och kaniner. Bortanför fårhagen finns kohagen som också slingrar sig in i 
parken, dessa djur rör sig dock lite mer i bakgrunden. Det finns en gångväg i kanten 
av fårhagen som leder till besöksladugårdar. 

Massverkande växter - För att göra de inhemska växterna mer synliga för barn 
och ungdomar föreslår vi att de planteras så massverkan uppnås. Kring den större 
dammen planteras fågelbärsträd. Ekbacken kompletteras med fler ekar. På ett annat 
område planteras en skog av klibbal. En liten skog med rönn och en annan med 
vildpäron. Ett bryn får en kraftfull sälgplantering. På vissa strandpartier i dammarna 
anläggs så kallad strandmatta med kabbeleka, starr, svärdslilja, fackelblomster med 
flera.  Även äng anläggs mot den centrala gräsmattan. Ängen anläggs så att någon 
ängsart dominerar till exempel vallmo, prästkrage eller smörblomma.

Utmaning - I parken finns också en bana för mountainbike i så kallad north shore 
stil. Vi tycker att det är viktigt att betona att vi faktiskt är barn tills vi är arton år 
(se barnkonventionen) och att lekparken ska kännas välkommande och utmanande 
även för de äldre barnen. Det kanske allra mest spännande för barnen är att kunna 
se och ta del av, utan att direkt delta, vad de äldre barnen gör. För att inte tala om 
vad spännande ungdomarnas aktiviteter kan vara för småbarnsföräldrarna.

Från Linköping kommer besökaren först till stadskvarteren och sen till bondgården. 
Vi föreslår att lekparken representerar nästa steg i linjen från staden mot naturen. 

Vi vill utforma en park där allt flätas samman: barn och djur, fartfyllda aktiviter med 
stilla häng, vattenlek och skogsupplevelser, ungdomar och småbarn, parkpromenader 
och mountainebike, blomdofter och vattenstänk.
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En park där allt flätas samman: barn och djur, fartfyllda aktiviter med stilla häng, vattenlek och 
skogsupplevelser, ungdomar och småbarn, parkpromenader och mountainebike, blomdofter och vattenstänk.
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