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låt oss leka

idé

”låt oss leka” blir en interaktiv mötesplats där besökarens närvaro ändrar 
konstruktionens position. tre moduler erbjuder väderskydd och sittplatser 
samtidigt som de bjuder in till lek för stora och små.

Modulerna har en form som påminner om stugan, taket, huset. i underkant 
är golvet krökt vilket ger dem egenskapen av en gunga eller gungstol. 
Genom att sitta lika många på varje sida kan modulerna balanseras i 
jämvikt. Vad en person gör påverkar direkt modulens lutning och därmed 
också den rumsliga upplevelsen. Genom samarbete förändrar besökarna 
rummet. 

Med sin lekfullhet och föränderlighet syftar ”låt oss leka” till att väcka 
nyfikenhet och funderingar om stål och arkitektur inte bara hos besökarna 
till arkitekturgalan utan hos alla som passerar eller stannar till på torget.
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Mötesplats lekstuga Gunga ”låt oss leka” Vertikalitet Rörelse

desiGnkoncept

”låt oss leka” vill bjuda in besökarna till att uppleva stålets styrka 
och formbarhet. tack vare dess hållfasthet kan en tunn konstruktion 
åstadkommas. samtidigt har stålet en tyngd som blir en taktil upplevelse i 
det föränderliga rummet.

Formen av taket och storleken på modulerna knyter an till tanken 
om lekstugan. samtidigt skapas en triangulär form, optimalt ur en 
konstruktiv synpunkt. Genom krökningen av den undre låten kontrasteras 
trianguleringens stabilitet med gungstolens ständigt föränderliga läge.

Modulerna placeras direkt på torget utan att behöva förankras, ingen 
åverkan på platsen är nödvändigz. insidan av taket belyses med armaturer 
infällda i sitsarna. på så vis förstärks formen och föränderligheten i 
modulernas samspel.



3/3

låt oss leka

sektion 1:50

plan 1:50

Montage

detalj - 1 detalj - 2

d-1

d-2

MateRial

de tre modulerna är uppbyggda av färdiga element i valsad rostfri plåt som 
vardera inte överstiger 400 kilo. elementen skruvas samman på plats.

åteRBRUk

efter arkitekturgalan kan modulerna omplaceras till en park eller lekplats 
för att där fortsätta att fungera som mötesplats, lekstuga och väderskydd.

när modulerna nått slutet av sin livslängd även i denna skepnad kan de 
demonteras. stålplåten i sitt enkla skivformat har inte manipulerats utan 
kan återbrukas i ett annat sammanhang.


