
Evenemangskalender Universileks Parken Linköping 2014

Parken är till för nyfikna i alla åldrar

Barnen kommer hit under veckan med skola och da-
gis eller på helgen med kompisar och familj. 

Om man studerar på universitetet kan man komma 
förbi med cykel och badar i sjön eller deltar i någon 
av universitets-evenemangen. 

Om man är äldre tar man kanske en promenad 
genom parken och läser på förklaringarna till parkens 
experiment och får eventuellt man igång idéer till nya 
lösningar.

Det valda temat energi har som mål att göra de dagliga fenom-
en som vi har omkring oss synliga. 

Barnen kan här se effekten av sin egen energi. Temat har valts så 
att det är intressant oberoende av  ålder, vilket gör att föräldrarna 
är med i leken.

Programmet innehåller fem områden med experiment som repre-
senterar olika förnyelsebara energikällor: sol-, vind-, geotermisk-, 
biomassa- och vatten-energi.

Den förnyelsebara energin är ett central tema inom universitets-
världen och ger identitetsmässigt en stark länk till det aktuella 
samhället och det närliggande universitetet. 

Används alla veckodagar  

Lekparken används under hela veckan, under 
veckodagarna av skola i undervisningssyfte och 
under helgerna av familjer som utflyktsmål. 

Nyfikenheten ligger i människans natur och är 
bästa motorn för att lära sig mer. Temat anknyter 
till Gamla Linköping och Valla Gård, genom män-
niskans försök till att förstå sin omgivning och vil-
jan till att förenkla vardagen.
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Ny enkel teknologi
Mjärdevi Science Park

Skridsko och kälkåk 

TILLGÄNGLIGHET

Parken växer och förändras över tid. 

Lekparkens grundstruktur återfinns i stigen och de fem olika ex-
periment områdena om energi. 
Den södra dammen grävs ut för att ge en badplats till de boende 
i området.
Schaktmassan används för att bygga en kulle norr om dammen. 
Betongrör läggs ut innan för att skapa ett enkelt tunnelsystem, 
vilket också visar den geotermiska effekten. 

Evenemangskalendern gör att aktiviteterna är föränderliga under 
året, samt att nyheter om parken kommer ut till en större publik.

 Vissa byggda experiment från universitetet kommer att ställas ut 
i parken. 
Klasser från olika skolor träffas och har tema arbeten om fysik 
kemi och biologi. 
De olika verkstäderna i Gamla Linköping är med och tillfverkar 
lekredskap under hantverks veckan, med hjälp av bl. a repslagare, 
träsnidare, plåtslagare. Fenomenmagasinet i Gamla Linköping 
har möjlighet att ställa ut ytkrävande experiment i parken.
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