
LEK MED NATUREN

eitthvað geðveikt!! kannski skógur og klifur??? eða bara 
flottasta collage-ið :)

Projektet inspireras av områdets naturliga omgivning och skapar, i samspel 
med den, en ultramodern utgångspunkt för lek och upplevelser i Lill-Valla. 
Lekparken är en mångsidig och hållbar temalekpark som uppmuntrar barn till 
lek på varierande sätt, och stimulerar deras sinnen. Projektet kopplar till naturen 
– gräsplanen, vattnet och skogen. Omgivningens natur framhävs och används 
som tema för projektet. Därför kommer Lill-Valla fortfarande fungera som traktens 
naturlekplats. Lekar av många olika slag, olika former och miljöupplevelser 
inkorporeras i parken.
Lill-Valla kommer att vara en mötesplats där människor i alla åldrar kan träffas för 
nöjes skull, delta i utomhusaktiviteter och njuta av naturen. Den nya lekparken 
kommer på så sätt förstärka stadsdelen och därmed hela Linköping.

Lekparken kommer fortfarande ha en koppling till Valla Gård, men kommer till 
skillnad från den representera nutiden och vara modernt formad. Lekparken är 
uppdelad i tre olika lekområden, med olika miljöer och egenskaper. De tre delarna 
kopplas ihop med ett enkelt nät av stigar som anknyts till samlingsområdet i 
hjärtat av parken. Stigarna ansluter till de existerande stigarna runt parken och 
förenar den med närområdet; idrottsområdet och Universitetsparken i sydväst, 
Vallaskogen och Gamla Linköping i öst, och Valla Gård i norr.
Parkens enkla uppdelning och nätverk av stigar gör det lätt att hitta runt i 
parken, och delarnas olika karaktär förstärker detta ytterligare. Vid varje korsning 
återfinns mötesplatser, någon slags multifunktionella torg, som erbjuder en 
plats för vila eller evenemang, och som ramar in området. De tre torgen har olika 
karaktär, ett är nedsänkt, ett annat upphöjt och det tredje överbyggt. De har 
dock fortfarande samma arkitektoniska uttryck.

De tre lekplatserna, skogen, vattenområdet och gräsplanen är olika och 
inspireras av den naturliga omgivningen, och erbjuder varierande typer av lekar. 

Vi vill betona omgivningen genom att arbeta med de element som är i kontrast 
till naturen.
Vid gräsplanen fokuserar vi på jorden som element. Där har vi skapat en 
sandgrop och tillsatt gummikullar, där oregelbundna former tränger upp genom 
jorden och bildar sandfyllda sänkor i mitten, med rutschkanor och klätterväggar 
i utkanten. Där kan barnen springa och röra på sig eller leka lugnt i sandgropen. 
Gräsplanen kännetecknas av det horisontella och därför fokuserar vi på starka 
färger och välvda former som bryter mot omgivningens plana mark.  
Vid vattenområdet lyfter vi fram vatten, och dess egenskaper, som element. 
Där har vi skapat en vattenmaskin där barn kan experimentera med vattnets 
egenskaper, kretslopp och tyngdkraftens påverkan på det. Därutöver leder broar 
och stigar ut i vattnet, från vilka gäster kan komma i kontakt med vattnet, ta del 
av dess karaktär, och uppleva floran och faunan från olika vinklar. Vattenmiljön 
består av organiska linjer och därför kommer parkdelen betona skarpa och 
vinkelrätta linjer i kontrast till naturen, för att lyfta fram den.
I skogen riktar vi in oss på kroppen, instinkten att klättra och en uppåtgående 
rörelse. Träden genererar ett sug efter att klättra, därför har vi utformat en 
klättermaskin som skrider fram mellan träden. Där kan barnen klättra, hänga 
och gunga, eller ligga i ett nät och titta upp mot trädkronorna. Skogen utmärks 
av det vertikala, alltså ligger koncentrationen på skarpa och lysande former som 
ringlar mellan trädstammarna, både upp, ner och diagonalt. På så sätt skapas en 
tydlig motsats till skogens rena, vertikala linjer.
Picknickområdet finner man mellan de tre lekplatserna. Den är avslappnad och 
består av mindre stigar som slingrar sig runt små kullar som bildar sänkor där 
familjer kan finna sig en plats i lugn och ro och ha en picknick. Där finns toaletter 
och grillfaciliteter, samt ett överbyggt område för olika slags aktiviteter.

Lill-Valla kommer vara en mötesplats i Linköping, där stadens invånare och 

gäster kan träffas och tillbringa tid tillsammans. Projektet fokuserar på social 
hållbarhet och främjar integrering mellan olika åldrar och grupper. Till exempel är 
alla lekplatser utformade så att alla åldersgrupper ska kunna roa sig tillsammans. 
Där är vattenmaskinen ett idealt exempel på hur äldre barn kan leka med yngre 
och arbeta mot ett gemensamt mål. Området är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning, nätverket av stigar kommer även ha bra tillgänglighet 
och lekplatserna är utformade för allas deltagande. 

Lill-Valla lekpark uppmuntrar barn i alla åldrar till lek och rörelse, och stimulerar 
deras sinnen. Området präglas av kreativitet och mångfald där färgsprakande 
och roliga former eggar fantasin och hjälper barnet upptäcka omgivningen 
genom lek.
Djur kommer fortfarande spela en viktig roll i Lill-Valla, men på grund av allergirisk 
kommer de hållas i parkens utkanter. Varje del av parken har plats för olika djur, 
häster og getter vid gräset, höns och kaniner i skogen och fåglar och fiskar runt 
och i vattnet. Där kan barn närma sig djuren och leka med dem.
Lill-Valla kommer vara en aktiv park hela året runt. Det kommer finnas möjlighet 
till att erbjuda bemannade aktiviteter, men lekparken kommer även fungera 
utmärkt utan personal. De olika årstiderna erbjuder olika slags aktiviteter, till 
exempel segling på sommaren och skridskoåkande på vintern. Sandgropen kan 
omvandlas till en pulkabacke eller ett fält för snöbollskrig. Klätterställningen i 
skogen fylls av löv på hösten och får en annan nyans när vintern kommer, löven 
faller och himlen blir synlig ovanför trädkronorna igen.

Den nya Lill-Valla lekpark består av arkitektur av högsta kvalitet, med en 
modern och originell formanvändning. Parken kommer bli en mötesplats för 
alla, en spännande besöksmöjlighet i Linköping och en attraktion för turister. 
Lill-Valla gör Linköping till en roligare stad att bo i och besöka.
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Stigarna ansluter till de existerande stigarna 
och förenar parken med närområdet.

Vid varje korsning återfinns mötesplatser, 
någon slags multifunktionella torg.

Tre lekområden kopplas ihop med stigar 
som anknyts till samlingsområdet i hjärtat 
av parken.

Starka färger och välvda former bryter mot 
omgivningens plana mark og är i kontrast 
til naturen.

Stigar från de tre lekplatserna slingrar sig 
runt små kullar som bildar sänkor med 
lugn och ro i picknickområdet.
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Vattenmiljön består av organiska linjer 
och därför kommer parkdelen betona 
skarpa och vinkelrätta linjer i kontrast till 
naturen.

Koncentrationen ligger på skarpa och 
lysande former som ringlar mellan 
trädstammarna, på så sätt skapas en tydlig 
motsats till skogens rena, vertikala linjer.

Oregelbundna former tränger upp genom 
gräsplanen och bildar sandfyllda sänkor.

Vi lyfter fram vatten som element. 
Barnet kan experimentera med vattnets 
egenskaper, kretslopp och tyngdkraftens 
påverkan på det.

En klättermaskin som skrider fram mellan 
träden hvor kan barnen klättra, hänga 
och gunga, eller ligga och titta upp mot 
trädkronorna.
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