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FÄRGCIRKELN / VELODROMEN

Fart och färg! Släntens lutning blir en naturlig förutsättning 
för Velodromen. En attraktion som lockar till att utmana 
gravitationens lagar och den egna förmågan. Här kan 
småttingar öva att gå på den mjuka gummiasfalten. Större 
barn hjular, åkar sparkhjuling och springer i kapp på löpar-
banan. I mitten fi nns 2 studsmattor i olika storlek och runt 
dem en mjuk zon för säker landning.

Uptat. Gue magna 
dolore feugue magna feugue dionsequam zzril enim do-
lobore molobore velit verci bla facinim iure magnisit iustisl 
iusto euissis nit init volore ming ea feuguer illuptat. Am ilisi.
An venibh el inisci ex ecte ea am, quissed etuercin et nul-
lamcore faccummy nit ullum init volore eum velisiscip er si 
tate eriureetum dolor alit utetuero dolore tat nosto digna 
facipit duis adiam ad ming etuer ip eugiam nos alit ipit, ven-

Översikt?
dolore feugue magna feugue dionsequam zzril enim do-
lobore molobore velit verci bla facinim iure magnisit iustisl 
iusto euissis nit init volore ming ea feuguer illuptat. Am ilisi.
An venibh el inisci ex ecte ea am, quissed etuercin et nul-
lamcore faccummy nit ullum init volore eum velisiscip er si 
tate eriureetum dolor alit utetuero dolore tat nosto digna 
facipit duis adiam ad ming etuer ip eugiam nos alit ipit, ven-

KOMETEN KOMMER 

Entréerna markeras sommartid 
med planteringar. Ett klotformat 
planteringskärl  som svämmar 
över av gula och röda blommor. 
Förrymda lökar lämnar ett ring-
lande spår, en färgsprakande 
svans efter kometen.

OBSERVATORIET• 

BOULE• 

LILLA • 
DANSBANAN

STORA MOLEKYLEN• 

LILLA MOLEKYLEN• HÖNSGÅRD• 

VATTENLEK• 

FÅGEL • 
    FENIX

PICKNICK-GLÄNTA• 

FRAMTIDA • 
BESÖKSLADUGÅRD

LABYRINT• 

LABORATORIET• 

LÖPBANA• 

STUDSMATTOR• 

FÄRGCIRKELN/• 
  ( VELODROMEN )

 TROLLKARLENS HATT• 
        ( KANINBURAR )
   

SOLSYSTEMET• 
 

FABELFISK• 

RWC• 
SKÖTRUM• 

STRANDCAFÉ• 
   GULDKLIMPEN

 KOMETEN KOMMER• 
        -NORRA ENTRÉN
   

 KOMETEN KOMMER• 
        -SÖDRA ENTRÉN
   

 FÅGELDAMMAR• 
   

gummi-asfalt
löparbana

befi ntliga träd
bevaras
stammen kvistas

befi ntlig slänt

mjukare landningszon
med galonkuddarstor studsmatta

liten studsmatta
gångväg

bef. labyrint

studsmatta

löparbana

Laboratoriet

TEKNISKA VERKENS MUSEUM• 
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SOLSYSTEMET / cyckelkarusell

Runt Solen kretsar himlakropparna. Länge 
trodde vi att Solen var centrum i hela univer-
sum...
Varje planet har en egen omloppsbana men 
vem är egentligen snabbast? Välj rätt planet 
och utmana hela familjen!

TROLLKARLENS HATT / kaniner

Någon har tappat sin hatt och kaninerna får 
nya hus. Någon har även tappat sin trollstav...

En Alkemist var en vetenskapsman eller en 
trollkarl, kanske både och. Det största tricket 
som alla kämpade efter att lyckas med var att 
förvandla olika substanser till GULD.

LILLA MOLEKYLEN 

Alkemister experimenterade vilt 
med olika ämnen och substans-
er. Ämnenas egenskaper styrdes 
av mystiska samband. Med tiden 
utvecklades vetenskapen Kemi.

Lilla Molekylen är mjuk klätter-
ställning med runda former och 
starka färger för de minsta. 

LABORATORIET

Ett leklaboratoriekök med stora arbetsytor.
Här kan man slabba med vatten, baka sand-
kakor i ugnen, tända och släcka lampor och 
prova olika robusta manicker. Arbetsytan 
är utformad med tanke på rullstolsburna. 
Marken mellan borden är täckt med gum-
miasfalt som går lätt att köra på. Samtidigt 
mjukt att landa på om man hoppar ned.

sand

vatten

manicker

Vallaskogen

Alkemisten gränsar till friluftsområden 
med skog, ängar och pulkabackar.

Gamla Linköping

Friluftsmuseér och stort 
besöksmål.

Linköpings Universitet

Forskningsmiljö

A L K E M I
MAGI OCH VETENSKAP

Alkemi är ett tydligt och starkt tema som innehåller många spretiga 
element. Olika tankesfärer och förställningar samlade under ett 
paraplybegrepp. Den gemensamma nämnaren är upptäckarlusten, 
nyfi kenheten och drivkraften att defi niera tillvarons beståndsdelar. 
Då med ett ben i vetenskapen och ett i en magisk verklighet. Med 
kreativitet, galenskap och mycket möda lades grunden till alla de 
vetenskaper och kunskaper vi tar för givna idag. 

Utforskandet av verkligheten går vidare. Den som är liten har sam-
ma upptäckarlusta och iver att testa och utmana nya områden. 
I leken samsas inlärning av nya moment som snart blir självklara 
och magiska ögonblick som vi bär med oss livet ut.

Lekparken Alkemisten ligger i ett naturskönt område, strategiskt 
placerad mellan Friluftsmuseerna/Gamla Linköping, Vallaskogen 
med stora friluftsområden och Linköpings Universitet med 1000-tals 
studenter. Ett ben väl förankrat i det förfl utna och i på forskningens 
framkant, på gränsen mot det okända. 
Att bygga en legendarisk lekpark behöver få ta tid. Det här är en 
fantastisk möjlighet att bjuda in till samarbeten som får växa med 
tiden och hitta sin naturliga form. Då kan vi bygga en lekpark som 
fortsätter att engagera och utvecklas med tiden.

Ett aktivt samarbete med Friluftsmuseerna och de olika institu-
tionerna på Universitetet kommer placera Linköpings nya Lekpark 
Alkemisten på den internationella kartan!
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FÅGEL FENIX & FABELFISKEN

Skogsdungen i områdets högra del har en mer 
naturlig skogsprägel som bevaras. Hönsen fi nns 
kvar som nu men platsen kompletteras med en 
picknickstation. Mellan träden skymtar ett konstigt 
djur, det är fågeln Fenix. Äldre tiders berättelser 
var fulla av fabeldjur, goda som onda. Vissa lever 
vidare i folkminnet och tar sig nya former. Fågel 
Fenix skymtade senast i Harry Potter...

Fabelfi sken möter besökaren som kommer från 
Söder. Kanske med en vattenkaskad?

I VATTENKANTEN

Strandkanten vid Guldklimpen och vidare mot Södra 
entrén utvecklas till en säkrare och roligare lekmiljö 
med en långgrund, delvis hårdgjord strand och klivs-
tenar för en promenad ut en bit i dammen. Kanske 
kan man mata fåglarna?
Motstående strandkant får högre vattenväxter som 
en naturlig barriär för snabbfotade barn och på sam-
ma gång ett vackert blickfång från strandcafeèt.

STRANDCAFÉET 
GULDKLIMPEN

Alkemistens eviga dröm och gis-
sel, det svårfångade guldet + en 
lång dags färd mot fi kastunden 
och det svarta guldet. Vid strand-
kanten vilar det lilla caféet som 
hägring, klätt med eloxerad alu-
minium. Här fi nns även Skötrum 
och RWC.

OBSERVATORIET

På kullen på andra sidan 
Fågeldammarna ligger 
Observatoriet. Härifrån kan 
man spana på fåglarna och 
undersöka optiska fenomen.
Passar för alla åldrar!

STORA MOLEKYLEN

Ett klätterlandskap av rostfria moduler smyger sig in 
mellan trädstammarna och uppför slänten. Det är en 
stor struktur med stark konstruktion. Himmelen och 
lövverket refl ekteras i alla delar.
Molekylen är en unik miljö för undomar och vuxna. 
Balansera, klättra, träna akrobatik eller styrketräning. 
Eller bara fi losofera. 
(barn i vuxet sällskap). 

caféééééfé


