
VÄRT EN EGEN RESA

Lekparker har sina koder och attribut 
som man känner igen sig i och som man 
som vuxen har lärt sig att tolka. Och  
var och en som har besökt en lekpark 
med riktigt små barn kan fascineras 
av att de också tycks förstå det här, de 
förstår att det är en plats som är till 
för dom.

Signalerna i det språket ska man vår-
da, men också våga avvika ifrån och 
utveckla. Själva sinnebilden av en lek-
park har sedan länge etablerade lek-
attraktioner som gungor, sandlådan, 

klätterställningen & karusellen, dessa 
kan få en ny och utvecklad paketering 
i det nya Lill-Valla.

En bra lekpark är en plats som uttryck-
er tillåtelse och som förutom utbudet 
av lekredskap också tar utrymmet mel-
lan redskapen i beaktande och flätar 
samman immateriella kvalitéer med 
själva lekattraktionerna. En plats med 
arrangemang som leder till att rörelse, 
samtal & interaktion uppstår. De kval-
itéer som gör att lekparken bygger be-
grepp och inte bara blir ett tidsfördriv.

Den här utformningsidén är på det 
sättet ganska lite en fråga om stil, men 
mycket en fråga om kommunikation. 
Även om inslag av spektakulär natur 
förekommer och kanske till och med 
dominerar så är det här i huvudsak ett 
förslag där gestaltning och scenografi 
väver ihop små nyanser med de mer 
kraftfulla åthävorna. Samspelet har 
en central uppgift.

I Tävlingsprogrammet uttrycks det 
önskemål av både funktionell och mer 
immateriell karaktär...

Nya LiLL-VaLLa

Lill-Valla är en öppen och offentlig lekplats. En attraktion som 
besöks av en bred allmänhet, barnfamiljer, universitetsstuderande 
och andra och som kommer att bli rekreationsyta för boende i nya 
bostadsområdet på Valla.
Vår vision är en stadspark med lektema som i den lantliga om-
givningen för tankarna till och förflyttar besökaren till en miljö 
med urbana förtecken. Förslaget citerar på ett lekfullt sätt stadens 
egenskaper med gator, torg, kvarter, siktlinjer och landmärken. 
angörande grusvägar övergår i Lill-Valla till asfalterade gator med 
stadslika drag. Lekredskap, byggnader, markbehandling, gräsytor, 
växtlighet och grönska anläggs med urban ton.

Det är i huvudsak ett forum för rörelse, aktivitet, utforskning 
och deltagande som besökaren möter. En lekplats där välkända 
lekattraktioner vävs samman med nya tillämpningar i nya kläder. 
Kvarteren presenterar teman som Flyttblocksbacken, Karusellom-
rådet, Klätterhuset, Gungladan, Småbarnssandlådor, Gungbräde-
bananen och Vattenlekbryggan. aktivitetskvarteren är generöst 
tilltagna i mått, i flera fall som jättelika sandlådor.

Tre större byggnadskonstruktioner dominerar lekparken med sina 
i huvudsak två funktioner. Ett: som rumsbildare för stadsmiljön 
; och två: i funktionell roll som fästpunkt och fixtur för gungor, 
klätterställningar, balkonger mm. Husen kan uppfattas som sti-
liserade anspelningar på lantgodsens byggnadstradition. Två av 
husen är utan tak medan det tredje, i det inhägnade pedagogled-
da bygglekområdet, har tak. Vattenlekbryggan i dammen framför 
Stratomtagården är lekparkens södra utpost med en anlagd kaj-
kant och strandpromenad. i övriga riktningar, där staden möter 
landet, går anslaget mer mot upplöst och organiskt. allén in från 
Tekniska verkens muséum i norr, Spångområdet i östra skogsdun-
gen, Familjematsäcksplatser i öster, grill och samvaro i solläge 
med utsikt mot väster. 

Entréer och angöring till Lill-Valla är identiskt med dagens. Föru-
tom mot öster där gångbryggor genom skogsdungen knyter ihop 
Lill-Valla med evenemangsområdet. Djurhagarna finns på samma 
platser som idag.

Med en blandning av stort och smått blir besöket varierat och 
mångfacetterat för att tilltala ett bredare spann av besökare. Liv-
liga gungor blandas med inslag och detaljer som tex norrpil i as-
falten. LED-skylttavlor med verbal information av förströelseka-
raktär finns vid sidan om klätterställningar. Ett allsidigt utbud av 
sinsemellan stödjande rekvisita. Genomtänkt ljussättning förhöjer 
värdet av Lill-Valla som en plats för promenader den mörka 
årstiden.

SociaL HåLLbarHET - EN LEKpLaTS För aLLa

Lill-Valla kommer att uppskattas av barn och förhoppningsvis lika 
mycket av vuxna; av föräldrar, och av mor- och farföräldrar, m.fl. 
När också vuxna tycker om barnens revir brukar detta ge platsen 
en status som barn på något sätt känner av. “Min park är bra och 
viktig, inte bara för mig.”

integrationsambitioner präglar lekredskapen och därmed sam-
varon i Lillvalla. Leken och sysslorna som platsen inbjuder till 
vill överbrygga generationsgränser och vara till för personer med 
varierande fysisk förmåga, t.ex. gör resonansgungans hopkopp-
lade gungor i Gunghuset att personer med funktionshinder kan 
möjlighet att gunga.

Klätterhuset med höskulle, traktorramp och balkong bjuder på utsikt 
- att få komma upp över sin egen horisont. rutschkanan ner är för 
alla som vågar - även för personer med flera funktionshinder.

Den vildvuxna skogsbacken i öster har spångstigar dimensionerat 
för barnvagnar och rullstolar. Spängerna lockar till lek och spring 
i äventyrsskogen och värnar samtidigt örter och markvegetation.

Vuxna och särskilt äldre vuxna uppskattar sittplatser. Därför finns 
här många parksoffor som har rumsskapande tak: två identiska 
soffor som monteras ihop.

Orienteringsmodeller över området i skala finns på tre ställen vid 
områdets entréer. Det är tredimensionella känselskulpturer för 
synskadade i modell av Lill-Valla. Modellerna redovisar området i 
miniatyr och hur Lill-Valla och hela Vallaområdet är disponerat. 
Modellenrna gjuts i genomsiktlig fiberbetong, ljussätts inifrån och 
blir därmed också en vinterlykta.

Fem stycken familjerastplatser i öster innehåller minilekplatser 
med varsin liten rutschkana, en liten sandlåda och en liten gunga. 

Där finns också vattenlek i rännor och med en trädgårdspump.
parkering för handikappfordon bör ses över för lokalisering när-
mare lekparken. parkens entré vid sydväst kan vara lämplig.

Platsen inbjuder till den planlösa lekens förflyttning.

Vad meningen är med en viss syssla ska man inte bestämma 

över. Det är mycket det den här sortens lek går ut på

KuNSK ap & bEGrEpp

En lekpark är en utmärkt plats att lära känna naturen och dess 
krafter med hela kroppen och med alla sina sinnen. också det kul-
turöverförande budskapet i en lekpark har en central funktion. Vi 
vuxna styr begreppsbildning och kulturöverföring via gestaltning 
och materialval. När man gör val om mått, avstånd, trångt eller 
spatiöst så är det kulturbetingade val. Kunskapen om hur ytor kan 
delas upp i offentliga, halvprivata och privata, sådant förmedlas i 
ordlösa koder, inte minst genom arkitektur. integritetsavstånd är 
ett annat exempel. 

Med de stora byggnadskonstruktionerna vill vi väcka tankar om 
byggteknik. Tankar om vad man faktiskt kan åstadkomma med 
några timmerstockar. Stora rum väcker häpnad och fascinerar 
såväl barn som vuxna.

I Klätterhuset finns en balkong som erbjuder utsikt och känslan 
av att komma upp över sin vanliga höjd. På en flack och låglänt 
plats, omringad av vallar och skogsbryn vill man få överblick. Se 
över kanten. utsikten från en högre punkt ut över landskapet med 
hästar och andra djur medger kontemplation och en mindre vild 
sida av en lekpark. En lugn del är västsluttningarna i norr och 
öster, lämpliga för matsäcksätande och paus.

i en kombination av historieundervisning och motorikträning 
finns en naturstensmur med ett antal urtag i. De berättar om och 
visar så kallade Stättor. En gammeldags, finurlig teknik för att klät-
tra över inhägnader för djur.

Ljustavlor, med inspiration från reklamljustavlor längs vägar, med 
kort information finns utspridda på området. De informerar lö-
pande om lokal natur, rara arter, väderinformation, programaktiv-
iteter på Lill-Valla och på Vallaområdet, lokal ornitologi, djur- och 
växtnärvaro, citat från bondepraktikan, gåtor, tips på lekar osv.

För att på ett flertal plan berika upplevelsen ska parken utrustas 
med symbolattribut för natur- och kulturuttryck. Det kan vara 
fågel- och insektsholkar, solur, regnmätare, vindflöjel m.m.

bEMaNNiNG, pEDaGoGLEDD VErKSaMHET.

Stratomtagården kan bli en bas för Lill-Vallas personal. person-
alen kan ha flera arbetsuppgifter och fungera som lärare, repara-
tionsresurs, caféförsäljare m.fl. uppgifter.

För att bygglek ska få ett rikt och meningsfullt innehåll kan en 
avskild inhägnad del norr om Stratomtagården höja kvaliteten på 
områdets image. Det kan också gälla vattenleken på bryggan som 
kan ha öppettider, och vara stängt för allmänheten del av dagen 
och då istället ta emot bokade grupper.

Kaféförsäljning är en äventyrlig satsning som lätt kan bli föremål 
för inbromsning.  Ett alternativ är att sälja picknickfika från vag-
nar av den typ som man kan se i Gamla Linköping.

att barngrupper tas om hand av pedagoger kan spilla över på kän-
slan av Lill-Valla som en vänlig och välkomnande plats. parken 
har då möjlighet att bli vad skolgården är på mellanstadieskolan, 
en plats för lek och kompishäng som barnen efter läxor och mel-
lanmål gärna återkommer till.

Lill-Valla kan bli bas för områdets naturskoleaktiviteter med 
möjlighet till exkursioner i närområdet.

VäxTLiGHET & GröNSK a

Växtlighet och grönska har en funktion i det här förslaget. För att 
markera gränser och för att utgöra ett hinder för oönskade pas-
sager över gräsmattor. Träd är i huvudsak en del av förtydligandet 
av gångvägar och gaturum.
Befintlig grönska: några exempel. På sluttningen i öster föreslås 
total avverkning upp till gångvägen som då hamnar i skogsbrynet 
med utsikt mot väster. Slänten blir gräsyta eller får annan mark-

täckning. Här placeras matsäcksplatserna med sina småbarnslek-
parker. Förvildad växtlighet t.ex. området närmast dammarna får 
parkkaraktär med omvårdat uttryck.

Buskplanteringar ska göras som större grafiska ytor med endast en 
& samma art sammanhållet på respektive yta. Det kan gärna vara 
vanliga trädgårdsbuskar som man känner igen. För alléer tänker 
vi oss oxelträd eller träd av motsvarande storlek. Markvegetation 
kan vara perennrabatter med tex färgtema, insektsattraktionstema, 
säsongstema. Många men inte alla befintliga träd kan bevaras.

LjuSSäTTNiNG & LaMpor

För att Lill-Valla ska hälsa besökaren välkommen för promenader 
och lek även i regn och rusk, under vinter och i skymning, så kan 
ett program för kreativ ljussättning fungera bra ihop med det här 
förslaget. byggnadskonstruktioner, gator, torg och växtlighet kan 
få ytterligare emfas mot en urban prägel. Dessutom finns säker-
hetsaspekter och trygghetsfaktorer i belysning.

uNDErHåLL & TEKNiK

För lekutrustning och lekredskap finns det på marknaden ganska 
bra standardlösningar med rustika och hållbara och servicean-
passade komponenter. Spring sliter hårt på markmaterial, särskilt 
gräsytor blir slitna. Wc-service är ytterligare ett område som 
kräver medvetet tilltagen budget för underhåll. ambitionsnivån 
för toaletter måste vara den allra högsta. Två stycken toaletthus 
finns på området i norra resp södra delen. Grillplatser är en sym-
patisk ambition – som också kräver beslut i städfrågan. Med en 
idé om underhållsorganisation och dessutom om inhägnad så kan 
Vattenleken på bryggan bli en dimension rikare. Lekredskapen 
kan bestyckas med ömtåliga komponenter och mer krävande 
teknik. Vatten till lekattraktionerna på Vattenlekbryggan matas 
från dricksvattennätet och rinner därefter ut i dammen.

Ett besök på Lill-Valla är huvudsakligen ett beslut om utomhu-
saktivitet. Marken under större regnskydd bli ofta skräpiga och 
man kan vara tveksam till taktäcktäckning i en allmän park. Vi 
föreslår av den anledningen små regnskydd att gå in under, bara 
för en familj. Här är de utformade som jättemöbler som kan erb-
judas på olika platser i parken. Den stora nybyggda ladan norr om 
Stratomtagården blir dock taktäckt för att fungera för bokningar 
för den pedagogledda byggleken.

FöruTSäTTNiNGar & aNTaGaNDEN oM projEKTET

Lekens och interaktionens funktionskrav står i centrum för den 
här skissen. Frågor om djurhållning, fornlämningar, rara växtarter 
m.m. är mindre studerat. Det innebär inte att nyttan och glädjen 
av det ska underskattas. Markbeskaffenhetsfrågor och kostnads-
bedömningar för genomförande ligger heller inte i absolut fokus 
på det här stadiet. Förslaget tänker in redan existerande lekred-
skap och kan inrymma såväl bevarande i nya lägen som 
pensionering. Det gäller också burar och hägnader för befintlig 
djurhållning. Befintliga staket runt hagar, synliga från kärnan, 
ska bytas ut. Förslaget tar inte ställning till särskild etappindeln-
ing för anläggandet.

FlyttblockskvarteretGunghuset Sektion A-A  skala 1/125

Här ser man ett moodboard över Gunghuset, som är ett av tre hus i liknande dimensioner. De andra är Klätterhuset & huset för pedagogledd verksamhet vid Stratomta-gården, 
också det utan väggar men med tak. I Gunghuset finns det Långgunga & Kortgunga, Småbarnsgunga, Snurr-gunga, Resonansgunga, flera Vanliga gungor & Hammockgunga.
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Småbarnslekplatserna 
har sandlåda, liten 
gungbräda, liten rutsch-
kana & småbarnsgunga, 
sittplatser & bord. De är 
återvändsgränder för att 
förhindra genomspring.

Matsäcksplatser med 
möjlighet att grilla.

Vattenlekbryggan kan ar-
rangeras i inhägnad eller 
som öppen. Inhägnad och 
pedagogledd erbjuder 
mer ömtåliga lekredskap. 
Helt öppen och allmän 
lekplats skepnad ger ett 
mer robust tilltal.

Flyttblockskvarteret 
har massor av jät-
testora stenar som är 
bra för att leka lekar 
som kurragömma eller 
burken. Väggarna är så 
branta att barn inte kom-
mer upp på dem.

Gunghuset har Lång-
gunga och Kortgunga, 
Småbarnsgunga, Snurr-
gunga, Resonansgunga, 
flera Vanliga gungor & 
Hammockgunga.

Regnskydden som är 
uppförstorade möbler-
rymmer bara ett fåtal 
personer. De finns 
utspridda på några olika 
platser i parken.

Djuravdelningarna täcker 
in samma yta som idag 
men får ett rejält lyft, 
nya staket med mera.

Klätterhuset har Klätter-
ställningar av olika slag 
och storlek, Klättervägg, 
Ramp, Balkong, Jätter-
utschkana, Utkiksplats 
och Parcouravdelning

Karusellkvarteret har 
Pinnkarusell, Ståkarusell, 
Hängkarusell, Sittkaru-
sell, Fotbollskarusell, 
Snurrkarusell

Familjerastplatserna har 
Sandlåda, liten gung-
bräda, Liten rutschkana, 
Liten småbarnsgunga 
och Trädgårdspump 
för enklare vattenlek. 
Sittplatser och Bord för 
matsäck, samt grillar.

Spångområdet skär 
igenom skogsdungen och 
kan bli allt ifrån spring-i-
benen-ställe till botanisk 
upptäcktsresa.

8.

Stättorna som plaseras i en mur vid klätterhuset är 
konstruerade för att boskap ska hållas i sina hägn, men 
här används de för lek. Liksom en av grundtankarna med 
de olika byggnaderna är inspirera till nyfiket och fysiskt 
utforskande om konstruktion är stättorna ännu en plats 
för samma sorts utforskande lek. 

... Lill-Valla ska bli en lekplats som inte 
bara uttrycker tillåtelse till aktivitet 
utan den ska också berätta om natur- 
och kulturvärden som anknyter till 
friluftsmuseets kulturmiljöer. Den ska 
innefatta en historisk dimension.

Man kan gärna vara försiktig med förvän-
tningarna på en berättelse med tradi-
tionsbärande innehåll. Särskilt på figu-
rativa avbildningar i diverse skepnader 
som vi vuxna gärna presenterar för våra 
barn. Det är en slags informell undervis-
ning med väldigt osäker nytta. 

Att där emot påvisa tekniska kvalitéer i 
äldre byggnadsteknik och finurliga lös-
ningar från förr, tillexempel för att hål-
la inhägnade djur på plats, kan väcka 
kreativa tankar. Det är spännande vad 
man faktiskt kan åstadkomma i höjd 
och volym med ett antal grövre tim-
merstockar och enorma stenbumlin-
gar. Riktigt stora rum i ladugårdar och 
lantgods trollbinder barn från 0-100år.

Omgivningen i Valla erbjuder ett flertal 
förebilder för utformningsrekvisita 
och formspråk som den här lösningen 

tar fasta på, i form av mer eller min-
dre lösryckta designcitat. Att Lill-Valla 
i huvudsak är ett platt område ger an-
ledning att tillföra element som bjuder 
barnen på höjd- och rumsupplevelser. 
Och dessutom också på glädjen i upplev-
elsen av överraskningar runt hörn.

Lador och ekonomibyggnader på Valla 
har inspirerat till tre större byggnads-
verk i lekparken. Byggnadsstruktur-
er som formar stora rum, som sticker 
upp och som tillåts att ta plats i lek-
parken, 

Klätterhuset längdsektion B-B skala 1/125Klätterhuset tvärsektion C-C  skala 1/125



Lek-sandGångvägarUtblick & utsikt

Den kyssförstärkta öppna ladan som 
finns alldeles i närheten på Valla är 
något vi inspiraterats av till de öppna 
lekbyggnaderna i parken.

Ladugårdsrampen på bilden är belägen 
på Valla, den rustika och tunga konstruk-
tionen ger en särskilld atmosfär som vi 
velat låna in till Lill-Valla. 

Vagnarna på bilden finns på Gamla 
Linköpings friluftsmuséum. Det gav oss 
en idé om försäljning av fika / pickninck-
korgar, detta istället för att satsa på en 
stationär kaffeverksamhet som kan vara 
svår att få ekonomiskt hållbar, även för 
en komun.

VÄRT EN EGEN RESA

Vattenlekbryggan kan arrangeras 
i inhägnad eller som öppen. 
Inhägnad och pedagogledd erb-
juder mer ömtåliga lekredskap. 
Helt öppen och allmän lekplats-
skepnad ger upphov till ett mer 
robust tilltal.

Regnskydden är relativt små och 
rymmer ett fåtal personer. De 
finns utspridda lite här och där 
i Lill-Valla parken, som i vårt 
förslag är en plats för utomhu-
saktivitet, (flera hus saknar tak)
dessa möbler är undatag från 
den grundidén.

Spångområdet: I Lill-Vallas östra 
del finns spänger till att röra 
sig på genom skogsdungen. Det 
kan bli allt ifrån spring-i-benen-
ställe till botanisk upptäcktsresa. 
Man håller sig gärna till spänger 
när det erbjuds och blommor 
och annan markvegetation kan 
också klara sig bättre ifrån 
nedtrampning när dessa finns.

Soffor: I parksoffan vill man sitta 
med “ryggen fri”. I den här sitt-
möbeln så gör man det och får 
dessutom sin egen koja. Soffan 
är byggd av två hopmonterade 
standardparksoffor.

I siktlinjer och torgytor föreslår 
vi informationstavlor av de här 
sorterna, en  fyrsidig och några 
tvåsidiga. Tekniken är LED. Den 
större (280cm hög) har informa-
tion om enskilda linköpinsbor. 
Den kan också visa interaktiva 
funktioner, spel eller synvillor.

Den tvåsidiga varianten är en 
inspirationskälla mest för vuxna. 
Här lär man ut saker om djur 
och naturlivet, knep för att 
bedöma avstånd eller förstå 
vädret,  regler för burken, land 
& rike m.m.

Karusellkvarteret har Pinnkaru-
sell, Ståkarusell, Hängkarusell, 
Sittkarusell, Fotbollskarusell, 
Snurrkarusell

Småbarns-sandlåda:  Småbarn-
slekplatser finns avskilt på 
några platser i lekparken. De är 
placerade i fickor, återvänds-
gränder, i syfte att reducera 
spring från äldre barn. Alltså 
lugnare avdelningar mitt i den 
stora lekparken. Småbarnsleken 
har liten gunga, liten karusell, 
liten gungbräda, sandlåda och 
matsäcksmöbler.

Familjerastplatser: Träd i öster 
fram till gångvägen mitt i 
skogsdungen tas bort och i det 
nya skogsbrynet finns familjer-
astplatser med grillmöjlighet. De 
är arrangerade som småbars-
lekplatser med viss utsikt över 
storasyskonens lek på stora 
Lill-Valla. Det är fem identiska 
lekplatser som sitter ihop och 
är arrangerade för att väcka  
till umgänge. Kan du motstå 
löpgrenen fem rutschkanor i 
rad?

Djurhagar Småbarnslekplatser

Klätterhuset längdsektion skala 1/125 Klätterhuset längdsektion skala 1/125 Klätterhuset längdsektion skala 1/125

=  Bra i sin kategori, värt ett besök

=  Extra bra, värt en omväg

=  Värt en egen resa.  ”

”

an dré & édouar d m ich e li n, ur gu i de m ich e li n

...som ger hörn att springa runt. Man 
kan uppfatta en byggnadsteknisk tra-
dition & samtliga tre hus har en prak-
tisk  funktion på lektemat, sammanvävd 
med historiska anspelningar. Förslag-
ets hela ”planlösning” har traditionel-
la gatunät som en viktig inspiration.

Byggnadsinslag på höjden är väsent-
liga för att variera upplevelse, vari-
era genomsiktlighet och variera rums-
ligheter. Sekvenser av slutet-öppet, 
nära-fjärran, avskildhet-öppenhet är 
effektivt trivselskapande. 

Alla skådespelare i ett operastycke 
har inte huvudrollen och alla sjunger 
inte lika högt – för det skulle bli väl-
digt störande.  För lekparkers vidkom-
mande är det på liknande sätt. Hela 
lekparkens arsenal ska inte ropa lika 
högt samtidigt, och inte pocka på upp-
märksamheten hela tiden.

Gatunätet och höga hus ger stället en 
särart. Scenografi sorterar och ordnar 
i syfte att värdehöja utrymmet mellan 
lekattraktionerna, det ingemansland 
som är en utmärkt resurs för att ställa 

till problem för barnen, problem som 
har sin lösning i nya rörelsemönster, 
nya beteenden och oväntade sätt att 
agera med sin lek.

Vi ser den strategin som en bra utgång-
spunkt för en lekpark. 
– Eftersom lek inte är infantilt eller 
planlöst famlande. Lek är problemlös-
ning, lek är forskande och lek är social 
träning.

Byggleken Stratomtagården sektion D-D  skala 1/125 Kajpromenaden Vattenlek på bryggan i dammen


