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Över stock och Sten - Skissförslag Lill Valla, Linköping
Gestaltningsförslaget bygger på en struktur som genomsyrar hela platsen. Ett anslag som blir ett 
signum, en identitet för platsen. Strukturen är byggd som en slingrande väg och ringlar in olika aktiv-
iteter. Strukturen är böljande, ibland på låg nivå, ibland på sittande nivå och ibland som broar över. 
Koppling görs till skog och mark, till natur, rörelse, stigen som slingrar, spången över sank mark, as-
sociationerna är många. Vi tänker på stockar som flyter och förflyttar sig i en älv eller att man hoppar 
över stock och sten. Känslan är att det finns en ordning men också något livfullt föränderligt. Andra 
associationer i vårt gestaltningsförslag har varit tiden, industrin, sågverket. En rejäl robust och me-
kanisk känsla, kopplat till den tid när hela Valla uppfördes. Den tid där hantverket är en självklarhet, 
där arkitekturens estetik bygger på råvaran och industrin som gör sitt intåg.
  
Visuellt är strukturen storskalig, ett gigantiskt trä landskap men ringar bokstavligt in det lilla, t ex le-
ken i sanden.  Genom vår gestaltning har vi tagit hand om det som är ledord för platsen. Om vikten 
av spännande upplevelse med en tydlig karaktär, som uppmuntrar till rörelse, till kreativitet och egna 
lekar. Vi har jobbat med en kraftfull gestaltning som både har en fysisk och visuell betydelse. Estetik, 
materialitet, hantverk, och en slags konstnärlig tokighet är saker som är viktiga. Vi vill utmana det 
vi vet och känner igen. Göra om och göra annat. Skapa nytt. Tanken är alltså att man ska springa, 
hoppa och för den delen rulla och kunna följa vägen runt om. Den ska vara anpassad till en rullstol 
för barn. För vuxna med eller utan rullstol finns vägar att ta sig fram på. Det ska gå och nå allting över 
hela platsen.
                                                                                                                                    
Förslaget behöver vidare bearbetning. Det måste också anpassas till de säkerhetsmäs-
siga krav som finns. Samma med konstruktion. Spiralens skala måste utredas. Likaså 
strukturen. Vad gäller toaletter och kafé är detta inte något vi har utvecklat i förslaget.                                                                                      
Inom varje cirkel finns en aktivitet. Här har vi försökt att ta tag i det som vi tror är attraktivt både för 
barn, ungdomar och vuxna. Vi vill skapa aktiviteter som går att göra ihop och sida vid sida. 
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“ÖVER STOCK OCH STEN” - Huvudstruktur och innehåll
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Trädäcket blir bro.
Inom varje cirkel finns en aktivitet. 
Här har vi försökt att ta tag i det som 
vi tror är attraktivt både för barn, 
ungdomar och vuxna. Vi vill skapa 
aktiviteter som går att göra ihop. 

Propellerblommor.
Ett hav av snurror som visar fint när 
vinden blåser. När den inte blåser blir 
riktningarna på propellrarna ett sätt 
att skapa mönster på.  Snurrorna 
görs i ljusa starka färger i kontrast till 
träets naturliga utseende.

Sandhavet.
Sandhavet:  En fin formbar sand ska 
få oss att vilja bygga tillsammans, att 
sanden kan skapa ett tillstånd, något 
som vi går in i, som vi gör på sand-
stranden, vid havet. 

Cykelmekanik.
Cyklar på en bana, cyklar för alla 
åldrar. Alla ska hitta sin storlek. Med 
en gemensam kraftansträngning går 
det att cykla runt i spåret. Alla hjälps 
åt. Cyklar, bana och mark, allt har en 
svart färg. Vi vill skapa stämning. Det 
svarta kontrasterar mot naturen och 
träet. 

Taket.
Sommarteater och dansbana. Här 
finns möjlighet att plugga in mo-
bilen för att kunna lyssna. En mjuk 
ljussättning tänds när mörkret faller. 

Djurgung.
Femton gungdjur. Många och alla 
olika.  Termiter, små klätterberg i ett 
natur landskap, som associerar till ett 
annat land, långt, långt borta.

Trädäcket slingrar
genom skogen.

Husskulptur.
En arkitektonisk labyrintisk ”husko-
jskulpturinstallation”. En gigantisk 
tredimensionell träskulptur att klättra 
på, vara i, leka i. Ett hängställe för alla 
åldrar

Vattenlek.
En plaskdamm med blå botten. 
Grova industriella rör, placeras i olika 
riktningar. Ett intrikat vattensystem, 
med på och av, en lek med slumpen 
som gör att man inte vet när vattnet 
kommer och i vilket rör. 

Upp bland trädkronorna.
Den labyrintiska strukturen försvinner 
bort och iväg, in i skogen och runt, 
till slut i en saltomortal, en klättrande 
spång som har löpt amok. Man kom-
mer till slut högt upp. Ett utkikstorn 
att kolla ut över. 

Grillar vi gillar.
I en annan cirkulär plats finns det 
många grillar, som tillsammans bil-
dar ett grill landskap, som en liten 
industri, visuellt beskrivet med skor-
stenar. Det behövs inga jättepåsar 
med grillkol om man bara ska grilla 
några korvar. Är man riktigt många 
använder man fler. Runt hela finns 
upphöjda sitt och bordsytor.

Hönsarkitektur.
Hönshusen. Små arkitektoniska mäs-
terverk, skapat för hönsen. Här finns 
alla funktioner men utseendet kopp-
las tillbaka till träinstallationen. Husen 
är olika och har ett oregelbundet och 
vindlande uttryck.  Ska ge en känsla 
av tokigt hembygge
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“ÖVER STOCK OCH STEN” - Trädäck och lekcirklar
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