
Lekpark Lill-Valla

”liten och Stor” A

Lekpark Lill-Valla från norr

Stenmur

Lek -och 
skådeplats /
Pelouse

Här fi nns gott om plats för lekar 
Olika spel fi nns att låna

Stadsmur

Lill-Valla stad

Stadsplank

Lekstugor

Låg 
Belysning

Lilla klätterskogen 

Uteklassrum

Social lek

Kiosk

Långbänk

Inhägnader för djur

Café 
Parstugan

Fågeltorn

LEK OCH LÄR I OCH AV 
NATUR OCH KULTUR. 

Målen för nya Lill-Valla:

Lekparken knyter an till
 museiområdena 
 staden 
 skogen 
 slätten 

Lekparken är
 till för alla, liten 

som stor
 tillgänglig för alla
 rik på möjligheter
 öppen alla årstider

Lekparken stimulerar 
barns

 empatiska förmåga 
 sociala förmåga
 rörelselek
 intresse för den 

svenska naturen 
 intresse för 

arkitektur, kultur 
och teknik

MÅLEN UPPNÅS GENOM ATT: 

• Förslaget är en lek med skalor och motsatser:” liten och Stor, högt och 
lågt, modell och verklighet, stad och land, öppet och slutet, vått och torrt, 
vinter och sommar”.

• Arkitekturen - material, form och färg - tar upp traditionen i det östgötska 
landskapet och knyter an till den museala miljön. Samtidigt fi nns moderna 
inslag som kontrasterar och berikar området.

• Området är tydligt avgränsat med staket och murar. Området ska upplevas 
som en oas för lek, upplevelser, rekreation och vila både för liten och stor.

• Området är i inhägnat och uppdelat i olika landskapsrum. Mitt i området 
ligger den öppna slätten eller pelousen med damm och utsiktstorn i 
fonden som gör det lätt att hitta i området. 

• Besökaren möter olika landskapstyper: stads-, slätt-, skogs- och sjö- samt 
jordbrukslandskap.

• Här ska alla kunna röra sig med fritt tillträde och hög tillgänglighet i en 
därmed socialt hållbar miljö med variationsrikt utbud. Lutningarna på 
vägarna är fl acka och området med sin tydliga struktur är lätt att hitta i. 

• Intresset för matematik, geografi , teknik, historia och naturkunskap 
stimuleras i hög grad genom de olika anläggningarna samt kännedom om 
de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten.

• Respektive anläggning bygger på platsens förutsättningar och kan 
utvecklas och förändras efter önskemål och behov. 

• Området ger goda möjligheter för alla oberoende av ålder och förmåga 
att leka, lära och ha kul vilket ger god social hållbarhet. Den stora 
variationen och bredden på utbudet innehåller upplevelser av spänning 
och överraskningar samtidigt som den ger rika möjligheter att undersöka 
och studera olika företeelser.

Små kopior av hus i Gamla Linköping

Västra porten

Översikt

Ladugård

Amfi teater



Lekpark Lill-Valla

”liten och Stor” B

Låg belysningsstolpe 

Cykelparkering

Cykelparkering
Nya träd

Befi ntliga träd

Lilla Klätterskogen(rörelse, koordination, styrka, teknik)

Trädkoja 

Trädkojor 

Äventyrsstig

Björnskulptur

Stora Klätterskogen(rörelse, koordination, styrka, teknik)

Träramp

Vargskulptur

Vinterland

Hänsyn tas till eventuell 
förekomst av fornminnen

Grillplats

Pulkabacke

Värmestuga

Linbana

MTB/BMX-bana

Vattenland 

Påfyllning med rent vatten 

Vattenfall

Vattenfall

Jumpastenar 

Lekslussar

Vass

Vasskoja

Spänger

Brygga

Snedstagbro

Fågeltorn
Linfärja

Fågelnästen

Lekskulptur
”Måsarna”

Lill-Valla stad
Stadsmur

Ringmur

LekstugaStadshus

Torg

Soffa stor
Soffa liten

PicknickbordMinitåg

Östra porten

Västra porten

Långbänk

Parkbänk

Parkbänk

Parkbänk

Parkbänk

Norra porten

Lill-Valla gård

LadugårdLeklada
Växthus / servering Innelek vid regniga 

eller kalla dagar

Hästbete Gethage

Hönshus

Marsvinsgård
Kaninkulle

Plats för inhyrda 
djur

Tramptraktorslinga

Rävgrytet

Lek- och 
skådeplats/
Pelouse 

Stadsmur

Amfi teater

Stängsel

Stängsel
Stängsel

Café 
Parstugan

Odling

Äppelträd

Flaggstång

Flaggstång

Bihus

Bete

wc

wc

Foderautomat

Stora dammenSandstrand

Fågel dammen

Lilla dammen

Skala 1:500

Uteklassrum

Labyrint



Lekpark Lill-Valla

”liten och Stor” C

 

Fågeltorn med gömsle 
och rutsch

Tramptraktor

Byggnader och 
lekskulpturer i litet och stort 
format som man kan klättra 
och sitta på.

Alla anläggningar, byggnader och utrustning utförs så att alla 
säkerhetskrav uppfylls. 

Inhägnader avpassade efter djurslag 

Lekslussar 
Med Bergs 
slusstrappa och 
Kinda kanals 
slussar som 
förebild 

Landmärke 

Linfärja 
Som vevas för 
hand 

Linbana

Loge

Ladugård

Ladugård med modern design

Ponnyhästar

Fårhus
Dvärgget

Minigris 

Inhägnader för djur

Tages dörrLenas dörr

Entré och wc

Värmestuga med vedeldad kamin och wc

Kalkoner Traktortrafi k på slinga 
men även inomhus i 
lekladan 

Interaktiv lekutrustning

Rutsch ner 
från loftet

Klätter-
skogar
Balanslek
Lianer
Klättterlek

Lekslussar 
Slussarna byggs i ek, från 
Tinnerö naturreservat, i skala 
1:20. Kanalen i övrigt varierar 
i bredd så att det bildas 
utjämningsmagasin som 
byggs i betong. Vattennivån 
regleras i högsta punkten 
med fl ottör och tillförsel av 
rent vatten.  När slussning 
pågår tillförs vatten. När 
slussarna inte används tillförs 
inte vatten till systemet. 
En rörelsevakt stänger av 
tillförseln när inte människor 
rör sig i lekparken.Beklädd med vass

Lekskulptur


