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HEM TILL DJUREN 
Program och perspektiv

En skans från nationalromantiken. Lill-Vallas skans med förslaget “Hem till djuren”.

Översikt djurens boning. Perspektivskiss “Valarnas bukt”.

Djurens olika hemmiljö som förebild.

Kompletterande vegetation. Landformer i skala 1:barn. Snäckor i asfalt eller betong . “Valarnas bukt” föreslås bli 
skridskobana om vintern.

Tydliga avgränsningar. Gräns som sittbänk och lekelement. Växtmaterial som karaktärskapande.

Spindelns nät.
Apans djungel.
Eldflugans land.
Bäverns verkstad.
Valarnas bukt.
Kaninens kulle.
Kakaduans skog.
Kängruråttans gångar.

Smådjurens hem.
Örnens näste.

 

Lill-Vallas djur får en ny bondgård som med sitt centrala läge blir 
hjärtat i den nya lekplatsen. Till grannar flyttar djur från hela 

världens hörn in. 

De olika djurens boning får egen karaktär med förhoppningen att 
fungera som scenografi för lek och fantasi.

EN NY SKANS 
I förslaget delas lekplatsen in i tio olika delområden. Varje delområde tar sin gestalt från det djur som namnger platsen 
och som i tanken flyttar dit. Tanken är inte att ge en zoologisk eller geografisk korrekt återgivning av en biotop eller en 
arts levnadsvillkor utan djuret används som verktyg för att ge platsen sin stämning och form. 

Bondgårdens djurgrannar är inte synliga utan anas, lämnar spår eller ljud. I förslaget finns oväntade element för 
att överraska. Hur ser kängruråttans vardagsrum ut eller vad gömmer örnen i sitt näste? Objekt förstoras och skalan 
förvrängs.

Den nya lekplatsen är belägen i vacker miljö med stora kvaliteter. Olika parklika element väver i förslaget samman lek-
platsens olika delar och anpassas till dagens vägnät. 

Ingen lek är specifikt rikad till funktionshindrade utan istället avses alla situationer anpassas en utforming tillgänglig 
för alla i så stor utsträckning som möjligt.

SPINDELS NÄT 
Spindelns nät är den största fysiska utmaningen i förslaget. Till toppen får du klättra genom nättunnlar och broar för att 
landa i det platsanpassade stora nätet. För att rädda sig därifrån finns en linbana att tillgå.

APORNAS DJUNGEL 
Här finns gungor, lianer och behöver du vila finns gott om hängmattor.

ELDFLUGANS LAND 
Under skyddet av stora vingar kan du äta det du grillat i de små vulkanerna. Rök kan puffa och eldflugorna anas som 
nålar i träden om kvällen.

BÄVERNS VERKSTAD 
Där vatten möter strand finns möjlighet till sand- och vattenlek. Påsar och säckar i vattentätt tyg fylls med sand och blir 
mjuka klossar. Några säckar är så stora att de fungerar som saccosäckar för den som vill vila.

VALARNAS BUKT 
I dagens dalgång flyttar blåvalar in. Slumpmässigt sprutar de vatten på förbipasserande. 

KANINENS KULLE 
Kaninerna sticker upp sina öron och åker rutschkana i underjordiska gångar. 

KAKADUANS SKOG 
Här är en slinga där du bara hör och inget ser.

KÄNGRURÅTTANS GÅNGAR 
Om du hittar hit har du fem dörrar att välja på, för den som vill spionera på sina grannar. 

SMÅDJURENS HEM 
Lagårdens djur får extra fint och med utsikt över landskapet. Bonden har glömt sin keps utanför. 

ÖRNENS NÄSTE 
Lite avsides kan du spana ut över omgivningarna. 



HEM TILL DJUREN 
Detaljer

En vägg  hos kängruråttan full av luckor att öpnna, titta eller 
lyssna på.

Rep runt en bädd med utsikt. En labyrint av stänger på spegelgolv. Perforetat tak. Periskåp. Kaninöron

Ägg i gräset. Belysning om kvällen.

Rökmaskin.

Grill. Regn- och solskydd.

Hemma hos getterna.

Bondens keps.

Blåvalen. Ett vattenssytem likt åkerns diken.

Låg relief.

Möjlig vattenlek.

Sandsäckar.

En slinga i skogen med 
rörelsestyrd ljudanläggning

Klättra till spindelns nät

Prefab blandas med platsbyggt.


