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Cloe  a
Denna del innehåller godisbitar 
från Cloe  a som fungerar som le-
kredskap.

Lekplatsen består av e   Linköping med omgivn-
ing i miniatyr där barn, ungdomar och vuxna 
kan leka och upptäcka vad Linköping har a   
erbjuda på en och samma plats. I området fi nns 
den bördiga Östgötaslä  en, Linköpings va  en, 
etc. representerade omgiven av Östgötaskog. 
Alla lekredskap har en koppling  ll Linköping. 
Varje delområde som representeras av en plats i 
Linköping beskivs med en informa  onstavla där 
både vuxna och barn kan lära sig mer om den 
verkliga plats som representeras. Lekplatsen 
fungerar på så sä   som en pedagogisk källa. 
Pedagogiken återkommer även i de olika le-
kredskapen som skapar möjlighet  ll klä  ring, 
balans, utmaning och va  enlek. 

Geléhallon som är mjuka a   
hoppa på.

Kexchokladkoja

Center a   hoppa på. 

Uppförstorad ekoxe a   klä  ra 
på. 

Ekgunga – korggungor som hänger 
i en metallkonstruk  on som ska 
likna ekollon i en ek. 

En färgglad skog av klubbor a   
springa omkring i. 

Mums-mums sammansa  a i liknande 
konstruk  on som metaforkonstverket 
vid Linköpings Resecentrum som både 
går a   klä  ra på och åka kana. 

En rutschkana som påminner 
om en kexchoklad. 

Picknick- och grillplatser 
och toale  er

Linköpings fl ygplats
E   leksaksfl ygplan symboliserar 
stadens fl ygplats.

Flygvapenmuseum och Malmen
E   leksaksfl ygplan symboliserar 
fl ygvapenmuseumet och Malmens 
fl ygplats. 

Befi ntliga fågeldammar 

Befi ntliga gångar
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Eklandskapet
Eklandskapet  representeras 
genom ek av metallkonstruk  on 
och uppförstorade arter som är 
knutna  ll ek skapar lekredskap. 
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Roxen - fl o  ar a   hoppa på är rol-
igt för både vuxna och barn. Göta kanal och Stångån/Kinda kanal- 

representeras genom smala kanaler 
med slussning av leksaksbåtar. 

Båtlekredskapet symboliserar va  en. 

Linköpings domkyrka i miniatyr . 

Folke Filbyter i miniatyr . 
Drömmarnas båge i miniatyr som 
ska fungera som klä  erställning. 

Linköping 
Några av Linköping centrums 
sevärdheter i miniatyr som går a   
klä  ra på.

E4:an
En asfalterad väg med olika lekredskaps-
fordon symboliserar E4:an.  

Linköpings va  en – Göta kanal, Roxen 
och Stångån/Kinda kanal
Va  net kan symboliseras med va  enlek. 

Linköpings universitet
Klä  erställning som symboliserar 
teknik och kunskap. 

Besöksbondgård
Barn och vuxna får komma 
våra vanligaste tamboskap 
rik  gt nära pch få kunskap 
om dessa. Den knyter an  ll 
den befi ntliga bondgården. 

Östgötaslä  en 
Östgötaslä  ens odling sym-
boliseras av sandlåda, trak-
torslekredskap och fantasifulla 
grödor i plast.- En historisk di-
mension av odling kan visas 
med redskap som användes 
förr. 
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Förslagets kopplingar  ll Linköping och dess omgivning. 

Skog 
I skogen gömmer sig förstorade och 
lekfulla svampar. I skogen kan även 
andra värdefulla arter som fi nns på 
platsen representeras på de  a sä  , 
vilket skapar inblickar i skogen från 
lekplatsen. 

Entré
En stor leksakshäst välkomnar barnen 
 ll lekplatsen. Hästen knyter an  ll 

djurhagarna bredvid. När barnen har 
kommit  ll hästen ser de Cloe  as 
färgglada godislekredskap. 

Entré
Delar av Linköpings stadssilue   i min-
iatyr syns i entrén som Linköpings 
domkyrka och Drömmarnas båge.  

Entré
En stor knölsvan och en trana som 
fungerar som lekredskap ska synas på 
långt håll. Knölsvanen knyter an  ll 
fågeldammarna samt är Östergötlands 
landskapsdjur. Tranan knyter an  ll 
Tåkern, Östergötlands fågelrika sjö. 

Roxen

Linköping

Cloetta (Ljungsbro)

Östgötaslätten

Eklandskapet

Linköpings universitet

Skog
Malmen fl ygplats

Tåkern

E4:an

2 km

Göta kanal 

Stångån/Kinda kanal

Linköpings fl ygplats
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