
KARTNYCKELN

I SLOTTSSTADEN 
Städer under medeltider byggdes enligt vissa grundläggande 
principer.  Du märker att många också gäller för Slottsstaden!

Stora Torget- Där alla vägar möts, och utrymme 
finns för spontana träffar i centrumet.  Också ett bra 
ställe att ta en slurk vatten!

Lilla Slottet-  Högt upp och väll skyddat, det är ett 
hemligt hus med en lång historia.  Om du vågar komma 
in så väntar dig stora och roliga överaskningar! 

Kyrkan-  Ett viktigt samlingshus som välkomnar 
alla.  I det här huset får man springa in och ut, och även 
testa den stora klockgungan. 

Lilla Byn-  Om du bor i Slottsstaden så ska du 
såklart ha en egen stuga!  Det finns både en för dig och 
dina bästa vänner, här i ett lugnt läge under träden.

Stadsmuren- Staden är skyddad av en tjock mur 
men var inte orolig, det finns många spännande sätt att 
ta sig in och ut!

Lilla Vallgraven- Framför stadsmuren ligger 
vallgraven.  Den här bufferten skapar en naturlig 
koppling mellan staden och dammarna, men utgör aldrig 
ett hinder för det lilla stadsfolket! 

PÅ, OCH BORTOM FÄLTET
Alla lyckliga städer är beroende av resurser som ligger runt 
omkring.  Lill-Valla Slottsstad är inget undantag.  
   
Offentligt trädgårdsland-  Här bokar man plats 
för lätt jordbruk och odling av vanliga frukter och 
grönsaker.  Plocka nåt gott till nästa picnic!      

Besöksladugård- Här hälsar man på djuren som bor i 
området.   

Gethagar-  I utkanten av skogen strövar getterna 
omkring.  De är vänner med hästarna och hönsen och de 
är säkert vänn med dig också!  

Stor Schacksbräde-  Här utmanas du till det 
största spelet nagånsin...Drottningen och hennes armé är 
nästan lika lång som du!  

Boulebana- Ett klassiskt spel för dig som vill testa din 
träffsäkerhet. 

‘Glass Menageri’-  Ett sommaröppet café för köp av 
glass, smörgåsar och drycker.  Mums!

“Katapultar”-  De här gungbrädorna ser ut som 
medeltidskatapultar! 

Grill och Picnic-  Finns på tre olika platser, det är 
bara att välja den som passar dig bäst!

I SKOGEN
Skogen är vild och mystisk.  Den skyddar staden på ena sidan och 
är hem till många olika varelser.  

Hönsgårdar- Mitt i skogen bor de små hönen.  
De ser allting som pågår ner i staden.  Gå ditt och de 
kommer att berätta för dig...

Trädkojsbyn- Döjlt bland träden finns den 
utforskares perfekta gömställe.  Här kan du klättra upp 
och lyssna på naturen medan du planerar din nästa stora 
äventyr på mark.  

ÖVRIGA ÄVENTYR

Pirathamn-   Akta dig!  Piraternas stora skepp hotar 
med vattenkanon!  

Mini Slottsstaden-  Här ligger en koloni för de små 
invånarna av slottsstaden.
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Fågeldam

Fågeldamm

Lill-Valla
- SLOTTSSTAD -

där fantasin får fria tyglar



Slottsstaden skapades utifrån filosofin 
att bra lek först och främst drivs av en 
obegränsad fantasi.  En bra lekpark kan 
därför liknas vid en stor scen som framkallar 
unika och personliga upplevelser utan att 
diktera exakt hur barnen ska leka.  Scenen 
innehåller till exempel olika former, 
material och utsikter som kan betraktas 
på olika sätt.  Den är med andra ord en 
stomme till en rolig och personlig historia.      

Medeltidstemat har historia och utbildning 
som fokuspunkt.   Slottsstaden har många 
av de grundläggande komponenterna 
som en äkta medeltidsstad har, som till 
exempel ett läge vid vatten, en skyddande 
mur och vallgrav samt en centralkyrka 
och slott.  Det ligger också ett antal olika 
gårdar och skogar utanför, med en stark 
koppling till själva staden genom trevliga 
gångvägar och lekmöjligheter.  Det är 
dessutom ett tema som passar väl in i 
omgivningen med friluftmuseåmrådet.  
Man prominerar från Gamla Linköping 
till Lilla Valla Slottsstad och det känns som 
man bara går lite längre bakåt i tiden.  

Den arkikektoniska gestaltningen av 
slottstaden är som sagt härledd från de 
vanliga komponenterna av gamla städer, 
men lekmöjligheterna skapas från barnens 
interaktion med olika volymer, ytor och 
övergångarna mellan dem.  Det ska inte 
finnas isolerad lekutrustning på många 
olika punkter.  Istället ska det finnas ett 
tätt leklandskap där en aktivitet naturligt 
följs av nästa.  Designen siktar mot att 
uppmuntra barn att själva upptäcka 
lekmiljön och låta nyfikenhet leda.  

Utöver detta så ska lekparken vara 
ergonomiskt och psykologist anpassad 
för barn av alla typer och åldrar.  Det är 
därför lekparken innehåller olika zoner 
designade med egenskaper lämpliga  för 
barn av alla förmågor.  Olika höjder på 
passager och bredd på öppningar är bara 
två av de många variabler som skapar 
varierande lekmöjligheter, och gör att alla 
barn kan dela på parken.   

Slottsstadens övergripande käraktär 
accentuerar det naturliga landskapet för 
att skapa en hälsosam och autentisk miljö.  
De vanligaste materialen är därför trä 
och gräs, och de kompletteras med andra 
ytor som sand, singel, flis, grus, skiffer, 
krossade däck och ibland betong.     

Lill-Valla
- SLOTTSSTAD -

där fantasin får fria tyglar 

SLOTTSSTADEN  I DETALJ

ÄVENTYRSKARTA

linbana

medeltidskran

rutschbana 1

rutschbana 2

fågeldam

planfigur över 
ingångarna

rutschbana 3

dricksfontän

sittbänk

sittbänk

sittbänk

sittbänk

klättervägg

balansbron

stugor

småbåtar

stora skepp

krykklocka

plattform 1

plattform 3

Vy inifrån Slottsstaden

Övriga material som används i Lill-Valla Slottsstad

Vy mot slottets baksida med balansbron i mitten

Vy mot Slottsstaden från sjösidan

Vy mot slottets entré med rutschbana på kortsidan

Vy från Mini Slottsstaden med Slottsstadens linbana i bakrunden

klätterstege

plattform 2

lilla bron

trästubbar

klätterställning
(nedanför)


