
Valles kopp blir spännande vattenlek genom att dra i snöret eller ösa vatten från sandlandet får 

barnen koppen att tippa och vatten rinna ut i dammarna

Stora lekytan sett från norr med vallar kullar och lekutrustning 

likt Monstrum med sneda och vinda hus att klättra i

100-tals lekmöjligheter 
efter Valles framfart Att det 
finns troll i våra skogar känner vi alla till men det är inte ofta man får 
syn på ett. I Lill-Valla kan man dock se trollet Valles vilda framfart! 
Han har nämligen varit på besök och han är så stor och tung så hela 
landskapet har fått en ny form! Spåren börjar redan nedanför Valla-
skogens pulkabackar med ett stort fotavtryck i gräsmattan. Spåren 
leder sedan vidare in på lekplatsen där det är rena Villervallan! 

Med vallar och kullar skapas ett fantasilandskap med spännande rum med 
olika karaktärer och användningsområden. Små och stora platser blandas 
med gömställen, lekfulla upptäckter, spännande konstruktioner och utma-
nande lekmöjligheter för alla åldrar. 

I sin vilda framfärd har Valle tappat några av sina saker i Lill-Valla, bland an-
nat sin kaffekopp som har vällt ut och skapat fågeldammarna. Valles andra 
saker går också att finna i området, både på lekytorna och i skogen. Kan du 
hitta dem allihopa?
 
Temat för lekplatsen är den lekfulla sagan om Valle och hans möte med 
skogen, djuren och bondgården. Den berättas med små skyltar och talande 
informationsplatser runtom i området. Lekplatsen stimulerar inlärning och 
skapar nyfikenhet och upptäckslusta hos barnen. Skogen och lekfullheten 
präglar gestaltningen och materialvalen som till största del är naturliga. 

Vem har tappat sin känga i skogen? (lekutrustning likt Monstrum)
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Valles picknic blir klätterlek (lekutrustning likt Monstrum)

Trollring bland träden 
(lekutrustning likt Monstrum)
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Vallar, kullar och rum Hela den centrala 

delen av lekplatsen omges av böljande kullar och vallar som skapats av Valles 

stora fötter. Långa murar längs vallarna med integrerade bänkar förstärker avgräns-

ningen av de olika lekrummen och erbjuder sittmöjligheter. Vallarna täcks av gräs, och 

konstgräs där slitaget är som störst. I vallarna finns små grottor att krypa in i. Vallarna är 

också roliga att klättra, springa åka linbana och hoppa från. 

Entréområden
Blommande körsbärsträd med bänkar runt välkomnar och karaktäriserar de två 
huvudentréerna i norr och söder. Vid den södra entrén finns toaletter integrerade i 
kullarna. Ovanpå dessa skapas en utsiktsplats med kikare där man kan kika ut 
över fågeldammarna. Vid den södra entrén och besöksladugården finns personal 
tillgänglig för att ta hand om och berätta om djuren för alla barnen. Här kan även fin-
nas ett enklare café. 

Stora lekytan
Detta är lekplatsens hjärta full av liv och aktivitet. Här är Valles framfart tydligt 
både i hans fotavtryck och den röra han ställt till med. Allt är huller om buller. 
Lekutrustningen består av sneda, vinda och uppochnervända miniatyrer av befintli-
ga byggnader och saker som Valle tappat. Dessa rymmer aktiviteter som rutchkana, 
klättring, gunglek och linbanor. För alla föräldrar finns en lång bänk längs vallen. 
Mellan den stora lekytan och Tallbacken går en tunnel genom vallen. I öster sker en 
naturlig övergång till omgivande skogsmark där lekredskap övergår i hinderba-
nor och trädkojor när träden blir fler och skogen tätare.

Tallbacken
Här skapas en lugnare lekyta för de minsta barnen. Det finns små grottor i 
kullarna, gungdjur och mindre rutschkanor. Den intilliggande tallbackens karaktär 
tas tillvara här. Ett sagoträd finns där man kan slå sig ner på en bänk och lyssna på 
sagor som berättas ur en högtalaranläggning.

Sandlandet
Kanske var det sanden i Valles sko som skapade sandlandet? Det är stort, 
kuperat och fullt med härlig sand att leka i! För alla föräldrar finns en lång 
bänk längs vallen. Här kan barnen se den stora koppen på andra sidan fågeldam-
men, och genom att exempelvis dra i ett snöre eller ösa vatten till en behållare kan 
man få koppen att tippa och få se vattnet spruta ner i dammarna. Kanske är det Val-
les näsduk som fastnat i träden och utgör solskydd för barnen.

Fågeldammarna
Kring fågeldammarna röjs sly för att öppna upp sikten. Nya fågelhus i lustiga former 
byggs på de små öarna och mellan dammarna finns en talande informationsplats om 
de vilda fåglarna. Kullen i söder byggs på och på den ligger trollets stora kopp 
full med vatten. Genom att dra i snöret i sandlandet eller ösa vatten sprutar vatt-
net ner i dammarna!

Besöksladugården med omgivningar
En besöksladugård placeras i anslutning till Stratomtagården. Här samlas alla Lill-
Vallas djur för att minska spridningenn av allergener till övriga lekplatsen. I de 
nya hagarna intill ladugården finns plats för smådjuren, kaninburarna och höns-
burarna. Här berättar samma berättarröst som berättar sagan om Valle även om 
djuren och bondgården ur högtalaranläggning om man trycker på en knapp.

Grillplatsen
Grillplatsen är en stor samlingspunkt under de befintliga höga tallarnas kronor. Grill-
platsen byggs i trä och är är öppen i mitten. Längs den omslutande cirkelformen 
löper bänkar under tak ifall det regnar. 

Sagoskogen 
I skogdungarna i väster har Valle tappat ett stort garnnystan som har trasslat in 
sig bland träden. Genom att följa det långa snöret kan barnen upptäcka sko-
gen och lära sig roliga saker, klättra över hinder, upp i trädkojor och leta små tap-
pade skatter. När det gallras i Vallaskogen ordnas särskilda kojbyggardagar i 
Lill-Vallas skog för hela familjen.

Parkour
För de äldre barnen och undomarna byggs en parkour-inspirerad ak-
tivitetsyta i den södra delen av området. Här blandas höga kullar, murar och hinder 
där man kan öva på att hoppa, klättra och ta sig fram så snabbt som möjligt 
genom banan. 
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Entré till sagoskogen Genom 
att följa det långa snöret kan barnen 
upptäcka och lära om skogen

Långa bänkar längs murarna i de olika rummen blir en naturlig del av platsen och en skön plats för föräldrar

III

Tillgänglighet
Tillgängligheten i Lill-Valla är god trots trollets framfart. Samtliga gångar och akti-
vitetsytor och sandlådan nås lätt med rullstol. Delar av stigarna i skogen görs bre-
dare så att även rullstolsburna eller synskadade barn och vuxna kan komma åt och 
orientera sig längs Trollstigen. Genom att blanda skyltar och talande information 
kan samtliga barn ta del av den spännande sagan. Skyltarna sätts i en låg höjd och 
kompletteras med punktskrift. 

Naturmaterial 
Fokus vid materialvalen är skogen, naturen och att utnyttja den rika miljö vi har 
här Valla. I största utsträckning används gräs, stenmjöl sand och trä istället för fall-
skyddsmaterial. Endast på de mest utsatta platserna används konstgräs. De be-
fintliga träden sparas och de nya träden är ekar och körsbär. Lekredskapen byggs 
av trä och vid gallring och röjning i Vallaskogen läggs grenar, stammar och stubbar 
på särskilda platser i Lill-Valla där de kan användas av barnen på kojbyggardagar.

Belysning
Den centrala lekytan belyses på vintern och effektbelysning lyser upp punkter i 
lekplatsen och sagoskogen för att förstärka intrycken.

Året om
På våren står entréerna i full blom och barnen får möta de nyfödda lammen.Vinter-
tid blir vallar och kullar spännande snötäckta former för pulkaåkning såväl för stora 
som små. Efter det smakar korven extra gott!

Etappindelning
Villervalla i Lill-Valla kan enkelt delas upp i två etapper vid byggandet. Den första 
etappen blir då centrala delen, markerad i rosa på kartan här intill. I nästa etapp 
färdigställs de omgivande områdena. 

Linköpings häftigaste 
lekplats
Villervalla i Lillvalla är ingen traditionell lekplats. Den har en unik form och inget är 
som man förväntar sig. Både platsens form och skalan på sakerna som Valle tap-
pat följer ej normerna utan sätter fart på barnens fantasi. Lekutrustningen är sned 
och vind, marken är långt ifrån plan. Vi ses i Lill-Valla!

Huvudentré

Övriga entréer

Avgränsning av tävlingsområdet

Gång- och cykelvägar

Huvudstråk gång- och cykel

Kojbyggardag

Norra entrén sett från norr med 
blommande körsbärsträd

Lill-Valla i staden
Till Villervalla i Lill-Valla kommer man från många håll, och entrérna markeras ordentligt. Dels finns det två huvudentrér till den centrala lekytan i lekplatsen som fungerar som mötesplatser och samlingspunkter. Runtomkring lekplatsen finns flera mindre entréer som guidar in till området och skapar nyfikenhet hos så-väl barn som vuxna. Kopplingen till Gamla Linköping och cykelstråket mot centrum markeras vid Vallasko-gens slut. Dessa entréer markeras genom dels skyltar, och genom Valles tappade saker.När man passerar längs cykelstråket som leder till Universitetsområdet syns ett fotavtryck som annonserar om aktiviteter och tema i Lill-Valla.


