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Förslaget anknyter till omgivande 
natur och bebyggelse genom att låta en del 

av lekparken bestå av skog, dungar och bergknal-
lar. 

I förslaget plockas det småskaliga och idylliska från Gamla 
Linköping upp i de byggda delarna där materialet självklart är trä 

och skalan intim. En lekstugeby kan med fördel byggas med Gamla 
Linköping som förebild. Även för smådjurens lilla “by” kan inspira-
tion hämtas från omgivande träbebyggelse. 

LillValla ska vara tillgängligt. Lekparken kommer att hamna i ett nytt 
läge och med ny bebyggelse i exploateringsområdet i söder. Försla-

get tar inte bort någon av de befintliga entréerna till parken utan 
lägger till ytterligare en entré genom skogen i öster.

Cykelstråket mellan Centrum och Campus och 
Mjärdevi Sciencepark är mycket viktigt och 

det är vanligt förekommande att man 
cyklar till parken. 
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Kulört belysning gör kvälls-
promenaderna trevligare!

I “Miniköping” får barnen en egen liten stad...

...där man kan leka affär och mycket annat.Att bygga kojor och klättra i träd är något av 
det bästa som finns. I Lillvalla finns fin skog 
att leka i.

LillValla är en vacker 
plats, placerad med närhet till 

stora natur-, kultur – och historiska up-
plevelser. Det tar vi fasta på men adderar också 

en ny robust struktur som fylls med lek för alla ål-
drar. Vi sparar och tillgängliggör dammarna, där fåglarna får 

flytta på sig till fördel för lek och vistelse. Vi skapar öppna sam-
manhängade gräsytor på redan öppna platser och sparar de fina 

skogsdungarna med berg i dagen, samt den ”vilda” skogen i öster 
på tomten. Tilläggen blir ett rutnät av ytor som kan fyllas med allt 
från de små barnens sandlek till utmanande klätterställningar. Vi låter 
parkens kanter bli intressanta genom att göra ett multifunktionellt 
plank mot hagar och paddock. I stället för en bortglömd gräns blir 
de vistelseytor i söderläge och bidrar till att sprida leken i områ-

dets olika miljöer. Luckor i planket ger utblickar mot hagarna 
men skapar framförallt en inramning till en egen, under-

bar, spännande och säker värld där man kan glömma 
vardagens bestyr. Planket blir också en sittbänk 

som erbjuder sittmöjligheter utmed hela 
planket. 

LillValla erbjuder 
en mycket fin miljö med kop-

pling till naturen och det historiska 
Gamla Linköping. Vi lägger till ett nytt 

identitetsskapande element, 
den röda tråden! Den binder samman den norra 

och den södra entrén, syns på håll och blir ett signum 
för lekparken LillValla. Som pärlor på tråden trär vi på 
allt roligt och vackert man kan tänka sig: gungor av 
olika slag, rutchkanor, klätternät, linbana, duschar 

och droppande vatten, kulörta lyktor, gungmat-
tor, hammockar att lata sig i och kanske ett 

utsiktstorn!

Leken är nödvändig för alla barns 
utveckling. Med leken tränas inte bara 

barnens motorik och fysik utan också deras 
fantasi, empati och förmåga att samspela med an-

dra. Ingenstans ges samma naturliga förutsättningar till 
stimulerande lek som utomhus. I vårt förslag finns lek för de 

flesta, sandlek, klegg, små rutchkanor, gungor, gungdjur, ett klock-
spel med plingande klockor och en lekstugeby, ”miniköping”. De rik-

tiga smådjuren, kaninerna och hönsen, samlas i en egen by där det också 
finns plats för en eventuell besöksladugård. Kullarna och skogsdungen 
är naturligtvis kvar för pulkaåkning och annat skoj. För de äldre barnen 
finns klätterlek, linbana, vattenduschar och ett utsiktstorn med stjärnki-
kare och naturligtvis skogen att själv bygga kojor och klättra i träd i. Vi 
föreslår en plats för naturskola och eventuell bygglek. 
För tonåringar finns hammockar, hängmattor och solstolar att hänga 
med kompisar och softa. 

Utmed det multifunktionella planket finns en sittbänk som 
följer hela vägen. Där kan vuxna sitta i solen och fika 

med uppsikt över barnen. Flera grillplatser finns 
på LillValla och mycket att upptäcka tillsam-

mans med sina barn. 
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“Den röda tråden” 
En rödmålad, rejäl limträkonstruktion.

Axonometri över hur sittplatserna vid 
planket kan se ut.

Norra en-
trén, staketet mot 

hagen blir till en generös 
trätrappa att samla grup-
per, vänta eller bara sitta 

eller klättra. 

toaletter

Multifunk-
tionellt staket med 

sittbänk utmed hela sträckan. 
Ett trädäck fungerar som mar-

kutjämning mot den norra hagens 
lägre nivåer och skapar också en 

gångyta utmed hela staketet. Staketet är 
glest och skapar titthål ut mot hagar-
na.  Staketets brädor fälls ut på vissa 

ställen och skapar bord och sitt-
bänk för fika och matsäck. 

Den röda 
tråden, en ställning i 

limträ som löper genom hela 
parken. På den hänger gungor 

och nät, duschar, sitter rutchkanor, 
hängmattor, hammockar, klätter-
ställningar, linbana. På den röda 

tråden hänger också kulörta 
lampor som ett pärlband. 

Sittplatser 
i den glesa sko-

gen med utblick ut 
mot hagen. Trädunge 
orörd med bergknal-

lar att klättra på.  

 Staketet 
växer och blir till ett 

trädäck/scen med sitt-
platser under pergolatak. 

Här finns också toaletter. Den 
kan bli en enkel uppvärmd 

byggnad med angöring från 
padocken i norr. 

Gräsplan 
med grillplatser, 

solstolar, parasoll. Här 
kan man sitta i gräset 

och ha picknick och titta 
på framträdanden från 

scenen. 

hage

Djurens 
lilla by, här 

finns kaniner, höns 
och andra smådjur. 

Ev. en besöksla-
dugård

Fåglarna får 
flytta och dammarna 

integreras i lekparken. Vid 
dammens västra strand gallras 

vegetationen för en öppnare entré 
med vattenkontakt. Trädäck gör att 

man kan komma nära vattnet. Kanske 
blir dammarna isbanor på vintern. 

Naturligtvis kan ett staket sät-
tas upp av säkerhetsskäl. 

Entrén mot 
det nya utbyggnadsom-

rådet i söder. Här markerar 
den röda tråden parkens bör-

jan och visar besökaren vägen in 
i parken. Storgungor, hammokar 
skapar sittplatser nära vattnet och 
kulörta lyktor lyser magiskt när 

mörkret faller. 

 Bygglek och 
plats för naturskola med 

sittgradänger integrerade i 
skogsslänten. Här finns långbord 

för pinnverksta och pyssel, snickar-
bänkar och en enkel redskapsbod och 
lådor för redskap eller odling.  Ned-
fallna trädstammar och stubbar är 
roliga att leka med och använda 

i sitt skapande.

Plats för byg-
gleksexperiment i 

större skala

ny entré

Skogen: 
gömma sig, ut-

forska, bygga kojor, 
hänga, klättra, vara 

själv leta pinnar etc. 

Gräsytan 
att springa på, 
sparka boll, ha 
picknick etc

Gränsen mel-
lan skogsbrynet och 

den öppna lekplatsen blir 
lekfullt knivskarp genom en ty-
dlig kant som följer nivåkurvan. 
I brynet sitter man på gräs med 

skogen i ryggen och tittar ut 
över den öppna lekplatsen. 

Här finns också grillar

grusgången 
slingrar sig tydlig, 

bred och generös genom 
parken. Kanterna är till 
stor del något upphöjda 

och sittbara. 

A Rutchbanor, stora, långa, små och korta
B Gungor för stora och små.
C Storgungor, alla kan gunga på samma gång!
D Gigantiskt klätternät
E Linbana
F Karuseller och snurror
G Duschar, vatten som rinner och porlar.
H Gungbrädor, stora och små
I  Gungdjur, klätterskulpturer, småbarnslek
J Lekstugestaden, Miniköping.
K Sandlek, bergknalle sparad att klättra på
L Sandlek, vattenkran, baka sandkakor
M Utsiktstorn, stjärnkikare
N Storgungor, alla kan gunga samtidigt!


