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Lilla Valla lekplats idag. Vallaområdet angränsas av Vallaskogen 
i öster, universitetet i väster, staden i norr och östgötaslätten i 
söder, dessa delar bidrar till att forma grunden till den framtida 
lekplatsen. 

Mellan staden och landet. Hagarna, storskogen, skogen, sjöarna 
och slätten. De olika landskapselementen som vi inspirerats av i 
vårt förslag.

Vallas Värld sträcker sig utanför tävlingsområdet och knyter ihop 
kulturlandskapet med den nya lekplatsen. De nya platserna är 
som egna världar i sig och är sammankopplade med små stigar. 
Entréerna i norr, väster och söder förtydligas och är portarna in i 
barnens värld.
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“Vad vill du bli när du blir stor?” 
är en värld byggd på barn och 
ungas fantasier och vuxnas 
verklighet. 

Förslaget knyter ihop Vallas kultuthistoriska platser 
med befintliga naturvärden och förstärker dess karaktär 
med hjälp av kunskap och kreativitet kring olika yrken 
och naturtyper. Med inspiration från gamla kartor och 
svunna tider skapas en lekplats som är en egen värld 
att upptäcka, utforska och interagera med, en värld där 
alla kan delta och mötas på samma nivå. Lekplatsen 
är uppbyggd av fem världar: staden, landet, skogen, 
slätten och vattnet som återspeglar de naturliga 
beståndsdelarna och angränsningarna till området. 
I var och en av världarna är olika lekplatser byggda 

för att visa på olika yrken och kunskapsområden. 
att. Varje lekplats består av olika grader av aktivitet 
och deltagande, för att kunna passa stora som små. 
Vissa av lekplatserna utmanar den fysiska sidan hos 
deltagarna medan andra utmanar den intellektuella 
och undersökande. En sak har alla platser gemensamt, 
ingen är den andra lik men var och en av dem vill 
uppmuntra till kreativ kunskap och viljan att upptäcka. 
Lekplatserna är byggda av robusta material med 
igenkänningsfaktor och olika bärande element som 
varierar i dimension och kvalitet. Men en röd tråd som 
finns genom hela parkens materialval är ett traditionellt 
trähantverk med olika behandlingar för att understödja 
en genuin upplevelse. De fem världarna inspireras 
av mångfald men knyts samman och förstärks av 
ett genomgående nät av stråk och stigar. Stigarna 
ringlar sig genom hela parken och skapar ett varierat 

promenadstråk. Idag ligger djurens hagar som en 
krans runt tävlingsområdet. Från tävlingsområdet 
ut i hagarna finns ”åkerholmar”, små rastplatser 
av trädäck, lämpade för picknick och tar besökarna 
närmare djuren. Förslaget vill väva ihop hagarna med 
tävlingsområdet och på så sätt förstärka helheten och 
utvidga denna.

Valla
På 40-talet grundades Friluftsmuseet Gamla Linköping 
som fram tills idag har utvecklats till en miljö med 
stadskvarter, lantliga byggnader, hantverksbutiker och 
hagar samt angränsande Vallaskogen med spår av 
fornlämningar och militär historia. Till området hör 
även Vill-valla, en välbesökt och populär lekplats men 
med en önskan om en genomtänkt utveckling mot 
mångsidighet och hållbarhet. 

Årskalendern

Under året anordnas aktiviteter och temaveckor på lilla 
Valla där vissa aktiviteter skiftar från år till år. Till temat 
”Vad vill du bli när du blir stor” har man temaveckor 
där olika branchorganisationer 

och och Linköpings universitetet bjuds in för att 
visa vad de arbetar med och anordnar utställningar 
och aktiviteter kring temat.  I koppling till helger och 
skollov anordnas aktiviteter för de lediga barnen.





Arboristens promenad sträcker sig runt och inne i 
skogspartiet.

Promenaden slingrar sig i en höghöjdsbana runt stammar och 
uppe bland trädkronornas lövverk. Träden är av olika art och 
skiljer sig i både karaktär och utseende. Banan är en spän-
nande och aktiv upptäcksresa för större och våghalsiga barn 
som vill utmana sig själva och hitta en pirrande känsla i ma-
gen. Om man inte vill upp i höjden fungerar promenaden lika 
bra i marknivå, där fokus ligger på en lärorik studie av olika 
trädarter och skogens biologiska mångfald. Här kan man lära 
sig om trädens geometriska former, lövens funktion, rötterna 
och nervernas ledningsbanor samt mäta grenvinklar och gissa 
barken.

Staden: bondens marknad, den galne bagarens 
deg, urmakarens klockspel och matematikerns 
labyrint, parkens centrum. 

Staden består av en blandning av små byggnader i olika färg 
och form som tillsammans med torg och lekutrustningar ska-
par en mindre stadsdel. Här finns något för alla åldrar och 
intressen då aktiviteterna vill främja glädjen i att upptäcka, 
testa, tänka och lära. Den kreativa leken på platsen med ex-
empelvis kluriga mattegåtor och kugghjulskonstruktioner vill 
integrera utbytet mellan vuxna och barn. Platsen vill även visa 
på stadens komplexitet och uppbyggnad. Här finns byggropar 
som blottar ledningarna i marken som transporterar el och vat-
ten och några av husens grundläggning.

Den arga trädgårdsmästarens äppellund och 
odling, den Norra entrén.

Röda träplank med utskurna titt- och kikhål utgör ett laby-
rintiskt formspråk som skapar rumslighet på platsen och ett 
tydligt entréstråk till parken. Stråket förstärks av olika sorters 
äppelträd. Platsen väcker spänning och upptäckarglädje samt 
aktiverar sinnena lukt och smak under äppelblomningen på 
våren och under den långa skördetiden. Äppellunden består i 
huvudsak av tre olika sorter: Malus ’ Ingrid-Marie’ för en grön 
och gul färg, Malus ’Mio’ för ett saftigt kött och Malus ’Katja’ 
för äpplets syrlighet. Lunden gynnar även den fysiska aktiv-
iteten hos äldre barn som kan springa runt och försöka palla 
äpplen utan att bli upptäckta av den arga trädgårdsmästaren. 
Mindre barn kan här gömma sig bakom plank och leta sig fram 
genom labyrinten. Äppellunden är kopplad till ett musteri där 
besökarna kan delta i framställningen av cider, äppelmos och 
juice som kan säljas på bondens marknad.

Snickarkungens palats angränsar till 
höghöjdsbanan på parkens östra sida.

Palatset är en blandning mellan ett varierande konstverk och 
en snickarkoja. Grunden består av en byggd stomme som ut-
gör basen till en större konstruktion. På platsen finns träma-
terial och brädor som besökaren kan använda för att bygga 
med och utveckla palatset. Slutmålet är varken bestämt eller 
ritat vilket gör platsen till parkens mest flexibel och oförutsäg-
bara delområde. I snickarkungens palats ska utbytet mellan 
vuxna och barn, yrkesgrupper och intressen samspela. Här 
kan man lära sig att spika och hamra med verktyg från forn-
tiden och bondesamhällets dagar till moderna verktyg som 
laser för att rita på trä. 

Arkitektens luftslott ligger vid parkens södra 
entré.

Luftslottet fungerar som ett klätterslott och består av vånin-
gar byggda ovanpå varandra för att skapa olika svårighets-
grader och utmaningar. Luftslottet är konstruerat med hjälp 
av en robust grundkonstruktion och vertikala samt horison-
tella sidor av klätternät. De bärande bjälklagen är av betong 
och stommen består av ett stålfackverk och av vajrar i olika 
dimensioner och kvalitet som rostfri, galvaniserad och kevlar. 
Besökarens känsel, syn och förmåga för problemlösning ställs 
på sin spets när man ska hitta sig en passande och balanse-
rad slinga upp mot toppen. Platsen kräver och främjar fysisk 
aktivitet men kan passa alla åldrar då besökaren själv väljer 
väg.

Astronautens teleskop är placerad på en kulle vid 
södra entré, ett landmärke. 

Teleskopet är ett utkikstorn i tre etapper för att besökarna ska 
kunna utmana sin höjdskräck och samtidigt få en bra utblick 
över parkens alla små världar och platser. På varje etapp finns 
en rutschkana som på ett svindlande sätt tar ned åskådarna 
till marken.  I teleskopet kan man även testa livet som as-
tronaut, här kan man äta mat, hoppa studsmattor och prova 
lufttunnlar för att förstå tyngdlöshet och centrifugering för att 
känna g-kraften.

Marinbiologens undervattenslaboratorium i 
fågeldammen.

Laboratoriet är byggt inuti en skräckinjagande ubåt som till 
hälften är försänkt i dammen. Besökaren kan gå ner i ubåten 
och där finns fönster för att kunna kika ut under vattenytan 
och studera dammens djurliv och mörka vatten. Inne i ubåten 
finns även information om djur- och växtlivet på platsen, ett 
lokalt mini-undervattensmuséum. Här finns även en 
dykarklocka med luftsluss för att besökaren ska kunna sitta 
under vattnet och känna på den dyiga botten. 

Hamnen är placerad vid den västra fågeldammen.

Hamnen är en robust och mångsidig bosättning för fåglar och 
ett aktivitetsområde för barn och vuxna. Här kan man styra 
lyftkranen, paddla båt och agera slussmästare.
Platsen vill aktivera kreativiteten för att skapa en mångsidig 
lek där alla har en plats i ett större sammanhang. 

Veterinärens smådjurshotell är en ny smådjursan-
läggning och visningsladugård vid parkens västra 
entré. 

Smådjurshotellet är av lantlig karaktär och inrymmer allt 
från kycklingar, kaniner och kattungar till hönsgårdar och 
gödselstackar. På denna intensiva, söta och livfulla lilla yta 
aktiveras alla sinnen och känslor. Här kan besökare i alla 
åldrar klappa, delta, titta och lära sig om hotellets djur och 
dess vardagliga behov. Men besökaren kan även studera 
vidare under den söta ludna pälsen. På hotellet finns nämli-
gen också veterinärens röntgenbilder på alla djuren och en 
ultraljudsapparat där själv kan utforska vad som gömmer sig 
under ytan.

Den kreativa processen startar i ett mångsidigt möte mellan vision 
och verklighet.

Förslaget “Vad vill du bli när du blir stor“ bygger på en värld, 
långt, långt borta, där kartans gränsen inte existerar 
och möjligheterna är oändliga.

Rekreation i det gröna, Valla är en plats för alla åldrar. Grilla pinnbröd. Ett perfekt utflyktsmål för förskolor och skolklasser.

Unika och varierande karaktärer står starka var och en för sig, 
mångfalden skapar en plats för alla.

Livet handlar om att utforska och upptäcka. Resan är målet.

Arkitekturen är innovativ och robust hållbar. En blandning mellan färg, form och aktivitet.

Leken varvas med lugna platser för rekreation och delaktighet på 
håll.

Arbete ger ansvar. Ansvar ger frihet. Frihet ger näring. Näring får 
växter att växa.

Valla blir en plats i tid och otid. Sommar som vinter. Vintern bjuder 
på skridskoåkning, varm choklad, smörgås och pulkabackar.

Fantasiväckande lekutrustning.

Bondens marknad med grödor skördetid lyses upp under
december månad och luktar då brända mandlar.

Klätterlek i naturmatrial.
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