
Trädgårdshagarna i Lill-Valla

Förutsättningar. 

Platsen för Lill-Valla lekpark har en unik karaktär då den ligger 
invid skog och gård och i nära anslutning till Universitetet. Det är 
en riktig naturtomt och det är begripligt att den befintliga lek-
parken har blivit så sparsmakad  som den är idag. Men resultatet, 
med de lite här och var utslängda redskapen, är inte så lyckat. Po-
tentialen för den här tomten är enorm. Utmaningen är att drama-
tiskt förändra platsen utan att våldföra sig på den och dess sam-
manhang. 

Barnperspektiv och motiv

Motivationen i förslaget ligger i viljan att skapa en vacker och 
hållbar plats som vuxna och barn i alla åldrar kan uppskatta. En 
plats där berättelser kan vävas och nyfikenhet växa. I motsats till 
de lekparker man är van vid, med främmande formspråk ingen 
kan relatera till och där inget utrymme ges åt den egna kreativ-
iteten, vill vi ge mervärde åt besökaren. 

Vi vill ge barnen något annat än ett redskap som säger lyft mig 
eller klättra här, gunga här. Vi vill ge barnen, och oss, en omgivn-
ing vi kan stå för, som växer och blir bättre med tiden. Det är i 
omgivningar vi kan relatera till som fantasin växer, det är där som 
nyfikenheten väcks och frågor ställs. Kunskap inhämtas där det 
finns ett nät av sammanhang. Där vi känner igen oss. Det var 
därför  trädgårdshagarna blev till. 

Förslaget

En trädgårdspark indelad i rundade trädgårdshagar med 
tillhörande växthus, litet cafe´ och butik föreslås på platsen. I 
parken dominerar fruktträden, framförallt äpple, och skörden tas 
tillvara av cafét som inryms i växthuset. Hagarna har olika teman 
som ibland riktar sig till de större barnen och ibland de mindre, 
men i hagarna finns något för alla åldrar. Mellan hagarna skapas 
rum som inbjuder till spring och lek, tack vare den runda formen. 
Hagarna klarar av den svåra uppgiften att integrera djuren och rast-
stugan med lekparken på ett naturligt sätt. 
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Mark

Markbehandlingen är en av knäckfrågorna på platsen. Idag är den gräsbelagd men 
hårt nött vid varje lekattraktion. Genom att dela in parken i trädgårdszoner får man 
helt andra förutsättningar. Den nya gräsmattan kommer att beträdas i många fler 
olika riktningar och en del av de stigriktningar som går att förutsäga kommer att 
stenbeläggas. I ett uppbrutet landskap blir slitage inte lika framträdande. Den nya 
gräsmattan kommer sträcka sig hela vägen ner mot vattenbrynen och synliggöra 
konturerna av sjöarna. De större vägarna genom området får grusbeläggning av fast 
typ. Den runda markytan mellan fyra av hagarna stenbeläggs. Den för platsen typ-
iska karaktären med stenbumlingar i gräs bevaras invid skogssidan. Även i äppellun-
den finns ett sluttande parti med stenar som bevaras. 

Träd, buskar och blommor

I parken blandas snabbväxande arter med mer långsamma, städsegröna växter med 
ettåriga ängsblommor, allt för att skapa en föränderlig och hållbar omgivning. Dom-
inerande är typiskt svenska träd och växter, men det finns också inspiration från den 
japanska och engelska trädgården. Hagen med öarna är ett sådant exempel, även 
om de exotiska träden bytts mot äppelträd och gruset inte är krattat i runda spår.
Sex av hagarna omges av täta häckar av olika karaktär. Äppellunden får en högre 
häck, förslagsvis avenbok, som klipps till höjden 1,5 m. Häckberberis och häggmis-
pel kan få omge trädgårdarna. Bokharabinda är snabbväxande och får bli den första 
klätterväxten att inta muren kring den hemliga trädgården. Klätterhortensia får vara 
med på ett hörn. Buxbom sprider sin doft från slottets entréväg. Murgröna, humle 
och vildvin används flitigt kring slott och murar.  Kaprifol finns innanför skyd-
dande murar. Pipranka likaså. 
Fruktträden får dominera i och utanför hagarna. Men i exempelvis den hemliga 
trädgården finns flera träd av mer exotiskt slag, såsom korallkornell och ädelcypress. 
Hängalm som är populär att krypa in i kan få en plats bredvid fruktträden nere vid 
vattnet. I trädgårdarna med hus finns typiska buskar såsom syrén och azalea och 
gullregn.  
Blommor har vi varit lite försiktiga med av praktiska skäl, men några finns i hus-
trädgårdarna. Annars får man hoppas att tusenskönorna dyker upp i gräsmattorna, 
och att ängsgräset besprös med blåklockor och prästkragar. 

Rörelseriktningar och infrastruktur

Huvudsakliga entréer till parken är i norr och söder. I norr skapas en välkomnande 
allé och i söder behåller sjöarna sin funktion som entréskapare. En ca 4 m bred 
grusväg löper snirklande genom området mellan dessa entréer. En mur i söder hin-
drar spring ner på cykelvägen och hjälper samtidigt till att skapa ett skyddande rum 
kring sjöarna. Vid grillplatsen finns en öppning i muren och en stenbelagd väg in i 
området. Vintertid plogas de största vägarna.

Pedagogisk verksamhet och utställningar

Tanken är att förskoleklasser och andra mindre barngrupper ska få vara med och 
lära sig om biodynamisk odling, ekologi, kretslopp och natur, från sådd i april till 
säsongens slut i oktober. Att sköta om djuren och förstå deras relation till männis-
kan är en annan naturlig del av den pedagogiska verksamheten.
Parkens utformning, med sin grönska och formspråk gör den passande för utställn-
ingar. En droska exempelvis intill en äppellund och ett miniatyrslott blir en spän-
nande kontrast som väcker nyfikenhet. Droskan blir plötsligt synlig i den vackra 
omgivningen. I hagarna finns också möjlighet att ställa ut mindre byggnader från 
friluftsmuséets egna samlingar. 

Vintersäsongen

Under sju månader från april till oktober är det som mest aktivitet i 
parken. Barnen kan följa grönskans förändring, från knopp till bruna löv. 
Sedan går grönskan in i vila, vilket också är naturligt för parken som 
helhet. Vintertid förändras leken, att svinga sig i rep och klättra är inte 
lika lockande när luften är minusgradig och man är klädd i overall och 
klumpiga stövlar. Kommer man hit nu så är det för att åka skridskor och 
besöka djuren. Växthuset har öppet precis som cafét och i butiken kan 
man handla mos gjord på de sista vinteräpplena. Även pulkaåkare från 
backen invid letar sig hit när magen kurrar. Vill man äta sin egen matsäck 
så går det bra i raststugan.   

Flexibilitet och hållbarhet

Formmässigt är det hagarna som bär förslaget, men inom dessa ryms en 
enorm flexibilitet. Att i detalj bestämma exakt vilka träd, buskar o dyl 
som skall finnas på platsen är förstås inte relevant i det här skedet. 
Förslag har getts i stora drag, men det är en föränderlig process precis 
som det fysiska skapandet av en park är. Det är också det som gör det 
hållbart. Genom att lägga grunden för något fantastiskt som alla gillar är 
det bara de inblandade som sätter gränsen. Även ekonomiskt finns stor 
flexibilitet. När ekonomin tillåter kan parken byggas på och nya inslag 
adderas. Nya idéer kan inta hagarna, men utan att något behöver rivas. 
Med tiden kommer den bara bli bättre. Det är inte ofta tomter av det här 
slaget detaljplaneras för lekpark, därför finns nu möjligheten att skapa en 
helt ny typ av lekpark, barnens första egna trädgårdspark.
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Aktiviteter i hagarna

Tar man sig genom parken mot den västra sjön kommer man till barnens egna 
stenslott. Det har torn och innergård och övervåning. Kärnan är en träkonstruk-
tion där det finns nät att klättra upp i och rep att svinga sig ner i. Av hagarna är 
äppellunden framför växthuset den största. Här kan man slå sig ner i gräset och 
äta picknick medan de minsta kryper omkring bland tusenskönorna. En halvme-
ter hög tekopp, lagom att stå och hålla sig mot ligger utslängd i gräset. Första 
tecknet på att en jätte invaderar parken om natten. Samma jätte har tappat sina 
pärlsmycken i barnens sandlåda i en mindre hage invid. Och snart dyker det upp 
fler tekoppar och två fat och en sked. Och ett gigantiskt fotsteg. Allihop går att 
klättra på och ner i.  Två av hagarna har hus och trädgård. Husen är miniatyrer 
av nationalromantiska hus med spåntak och i trädgårdarna finns bland annat 
hammock och gunga och ännu en tekopp. 

I en annan liten hage kan man springa på broar mellan små gräsöar som omges 
av grus. I en av de större hagarna finns odlingar där barnen får vara med och 
plantera och räfsa. Innanför en stenmurad hage finns en besöksgård för kaniner 
och höns. Innanför murar beklädda med bl a bokharabinda finns en hemlig 
trädgård med en dold ingång som nås från slottsparken. I den täta växtligheten 
finns bland annat bikupor, en grund stenbrunn, en igenväxt mur och ett utsikt-
storn. Hagen i det sydvästra hörnet rymmer den befintliga raststugan omgiven 
av en gräsäng. Den sista hagen är en häcklabyrint som mynnar ut i en fin äng. 
Söder om den, invid den östra sjön ligger ett lusthus med grillplats. Ett lågt färg-
glatt trästaket omger sjön, men på den södra sidan dras staketet ut mot den om-
givande muren. På så vis får man direktkontakt med sjön här. Vintertid kan 
platsen användas för skridskoåkning. Hagarna innehåller många klassiska 
trädgårdsobjekt som broar och pergola och vattenfat och brunn och trap-
pavsatser och fontäner, men med den skillnaden att det är fritt fram. Faten på 
stentorget till exempel är tänkta att kunna svalka sig i på sommaren. 

Skala

Pergolas och spaljéer anpassas efter barnen, slottet och de små stugorna likaså. 
Häckarna varierar från lågt till högt. Mitt i den lilla skalan  finns de uppskalade 
objekten som skapar en dramatisk effekt på platsen.

Landskap

Skogsdelen i öster bevaras, likaså ett litet skogsparti i den norra delen, som 
passar utmärkt för kompostering. Större träd, såsom ekar och lönnar sparas. 
Även vissa vars karaktär är typisk för platsen. Vattenbrynen rensas från småträd 
och mindre värdefulla trädarter. Undantaget är den västra strandsidan som bev-
aras i ursprungligt skick. 

En tekopp i hemliga trädgården. Collage.

Bro in i en av hagarna. 
Collage

Vy mot sjöarna och stenslottet. Det låga trästaketet stoppar de minsta barnen från att springa rätt ner. De större barnen kan kliva 
över. Muren mot den hemliga trädgården syns till höger. Visualisering.


