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LEKBÄCKEN: BÄCKDAMMEN 
Vid BÄCKDAMMEN breddar sig bäcken och skapar en fl ack strand 

och en större vattenspegel.  På södra sidan möter sandstranden, 

med sin yta av delvis bakbar sand, och på norra sidan (i solläge) 

möter en sluttande gräsyta med enstaka hängpilar. Några av pilarna 

kan planteras liggande eller lutande för att bli mer klättervänliga 

och karaktärsfulla. 

När vattennivån sänks blir botten synlig, så bädden bör göras med 

fi nt grus för att inte bli för lerig. 

Mot vägen skapar långsmala kullar en rumslig avgränsning. Dessa 

kullar planteras med brynväxter liknande de som naturlig fi nns i 

området, hagtorn, fågelbär, brakved, sälg mm. 

Sektion A-a 

12.5 20.0 
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10.8 
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Brynkulle 
Gräs mot syd 

Slänt 1:12 

23.0+ 

Slänt 1:8 

Vattenyta +23.0 

+22.0 

Slänt 1:12 

23.0+ 

Sand 

Trästrukturer 

Leksnår/Planteringar 

+24.0 

Stenmjölsgång 

Möjlighet att föra in vatten i sanden Håvarplatsen Hoppstenar Känsla av strand Hängpilar 
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LEKBÄCKEN: SANDSTRANDEN 

SANDSTRANDEN sluttar ner mot vattnet och är en stor öppen yta som 
avgränsas av strandinspirerade planteringssnår och stenbumlingar. Höga, 

täta och oregelbunda växter som hagtorn och olika salixarter.  

Mindre lekhus och strukturer i trä (exv båtskrov, vrakgods, skalade träd) ) 

bildar noder i sanden, där det är tillåtet att bygga vidare. 

Baksand; kan vi gå ned i typsektion (standard 400+200mm) för att ha en 

stor yta utan att den blir kostanadskrävande. Välja delar med baksand och 

resterande med tunnare lager grov sand. 

Strandlikna planteringar (exv havtorn & salix) Strukturer för lek inom sandytan Dunliknande baksand i områden 
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LEKBÄCKEN: STENSTRÖMMEN 

Vid STENSTRÖMMEN smalnar bäcken av och blir mer dramatisk. Den 

kanstas av strörre stenblock och små fall. Vegetationen här ändras, ett Lärk och tall 
tätare och mörkare rum av barrväxter exv dvärgtall och gran, eller träd av 

lärk och tall som planteras med lutning för att få en spännande form. 

(Anpassning artval med tanke på närheten till Osets naturreservat.) 

Stenbumlingar 

Grusig botten Balansstenar och utforskarplatser Höjdskillnader i strömmen 

IDÉSKISS LEKOTOPER ORMESTA 

Urbio, 2021-01-12 
Emma Simonsson, Elise Eriksson 

6 



LEKBÄCKEN: Å-ÖN 

Å-ÖN ligger mitt i den lilla ån, med en bäckfår på var sin sida och små

träpassager. Ön ska kännas hemlig, men bör vara överblickbar för att 

tillåta att barn leker själva här. Ett förslag är att jobba med tät pelarsal av 

exv poppel för att få rumslighet och tak, men med fortsatt genomsiktlighet. 

Några av träden kan planteras tillsammans för att få fl erstammiga individer, 

eller beskäras hårt vid etablering. Vid träpassagerna kan pelarformade

träd placeras, eller träd som kan bilda en arkad. Ön kan kompletteras med 

enkla kojor eller stigar i avvikande material.  

Kan den upplevas så här? 

Storleksreferens Strömparken Passager Kojor inbäddade i vegetation 
5.0 15.0 8.0 

Vattenyta +23.0 

+24.5 

+23.5 +23.5 +23.5 

Bef väg +22.8 Kulle med pelarsal Svagt sluttande gräsyta 

Grästäckt dike Bäck med grässlänter 

Pelarsal eller täta kluster Ett rejält klätterträd 

(vattenil ibland) 

SEKTION A2-a2:  Å-Ön 

Slänterna ska inte upplevas som branta 

Kan djupet bara var 0,2-0,3 m (säkerhet samt 

fungerande flöde till bäckdammen) 
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6.2 21.8 3.0 

SKOGSTRÄDGÅRDEN 
SKOGSTRÄDGÅRDEN ligger på två åsar som mellan sig bildar ett ned-

sänkt gräsrum. Åsarna har en svag  lutning på 1:3 för att underlätta för 

planteringen. Flerskiktad ätbar grönska letar sig här upp på åsarna. Växt-

ligheten förstäker topografi n genom att plantera lågt vid släntfot och högt 

vid släntkrön. Längs åsens rygg löper en stig av träfl is fram till ett vind-

skydd som också utgör utsiktstorn. Längs slänten ligger också en bredare

rutschkana. Åsen kopplar sedan till den befi ntliga kullens topografi . 

Ett svackdikt följer släntfoten av den långa åsen ned till bäcken. 

3.0 2.1 6.7 

+25.5 Förskola+24.8
+24.7 

+23.7 Gräs-

remsaGångväg +22.7 Ås/Plantering
Gräs 

Stenmjöl Ås/Plantering Grässänka 

0 1 2.5 5 10 m

Sektion B-b 
A3 1:200 

Flerskiktad ätbar grönska Släntrutsch Fjärilsrabatt vid gångväg 
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GUNGRUMMET OCH LEKBRYNET 

GUNGRUMMET är ett inre rum där gungor ligger inbäddade inne i den 

täta trädridån av ungträd, och där tjusningen lite är att gunga inåt mot rum-

mets centrum. Ett tätt bryn bildar en bred bård runt om, och i denna bård 

har smala stigar av träflis broderats ut. Arter väljs som inte blir högre än 

5-6 meter för att inte konkurrera med ekskogen. Naturliga arter att före-

dra; fågelbär, hagtorn, brakved, hassel, fläder, rönn mm. 

Tillfälliga staket skyddar delar av lekbrynet under uppväxt. 

En mindre enklav av ”traditionell lek”, men gungbräda och volträcke ligger 

utanför gungrummet för att lätt kunnas ses från infartsvägen och locka in 

till platsen. En större samlingsplats öppnar upp gungrummet mot stranden. 

Täta planteringar av ungträd med smala stigar 

Gungor med olika rörelser och möjlighet till samspel 
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GRÄSRUMMET 

GRÄSRUMMETär ett större öppnare rum som sträcker sig genom hela 

parken, och som följer den centrala gångvägen (3m stenmjölsgång). 

Gräsrummet upplevs just som ett rum då det avgränsas dels av det höga 

skogsbrynet, dels av nya täta planteringar samt den upphöjda topografin. 

Kullen nyttjas för pulka, och dess släntfot dras ut och kopplas ihop med 

skogsträdgårdens åsar för att få en mjukare övergång i topografin. 

Gräset veckar sig i mötet med skogsbrynet. Två stora hästkastanjer pla-

ceras i gångvägarnas mitt, och delar också gräsrummet i två mindre rum. 

En större plan öppen gräsyta för bollsport och brännboll lämnas mellan 

skogsbrynet och ängslabyrinten. 

Stort gräsrum med väggar Tvillingkastanjer Klätter uppför kullen 

Böljande gräs 
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ÄNGSLABYRINTEN 
ÄNGSLABYRINTEN är ett småbrutet landskap av kullar med gångar emel-

lan och ett större samlande rum i mitten. Tre av kullarna, närmast gräsrum-

met, är tillgängliga för lek. De har varierad mikrotopografi och en springs-

linga som rör sig upp och ned över kullarna. Två av lekkullarna är klädda 

med salix som skapar tunnlar, portaler och kojor. En av lekkullarna är gräs-

äng, med högre arter. Kryp-in-kullar bildar små rum för lek och rörelse. 

Ängsrummet är ett lugnt och sinnligt rum. Nedsänkt och avskärmad av 

ängskullarnas mjuka topografi. Portaler av klätterväxter eller passager i 

gångarna markerar ängsrummets entréer. Vattenspeglar, fågelbad och 

humelstänger är andra trädgårdselement i ängsrummet. 

Passage Passage Portal Portal Kullar av äng 

Taktil fris Hammockbryn Vattenspegel Fågelbad Humlestänger Insektshotell 
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ÄNGSLABYRINTEN 

14.0 13.2 9.2 5.0 7.0 

Skirt vårdträd 

exv Ask 

Svagt sluttande äng att 

uppleva från ängsrummet 
Trädgalleri 

Max1:3 

Befintlig stenmur
Bef gångväg +26.5

+26.5 +26.0 
+25.5 Förskola+25.5 +25.6 

+24.5 gång - stenmjöl
Passagen 

ängskulleÄNGRUMMET - stenmjöl 

Kryp-in-kullarna av gräs Salixtunnel Salixkojor 

Tunnlar Stigar i högre äng/gräs Springstigar i äng 
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SKOGEN: SKOGSBYARNA 
SKOGSBYARNA är små scener för fantasilek i skogen. Kanske leken att leva 

som förr i tiden; att hämta vatten, laga mat, leta efter föda. Flera små byenkla-

ver är utplacerade, begränsade av låga murar av flätad pil, stubbar eller stenar. 

Bord, bänkar, grytor, kistor och ev lösa redskap finns i byarna. Med robusta 

trästrukturer som ger plats åt förvaring, med hyllor och krokar. Vid den stora 

stenen flätas befinliga träd in i skärmaran av pil och bildar en hydda. 

Mellan byarna kan banor av rep dras. 

Bystruktur med kojor, stubb-bord, plats för förvaring Skärmar av fl ätad pil 

En kittel att laga mat i, ett förråd 

Trästockar som kan bli bord eller kök Repbana Lösa redskap att använda i leken Hämta vatten 
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SKOGEN: SAGOKULLEN 
SAGOKULLEN är en mytologisk plats. Den har ett fint läge med utsikt över de 

öppna fälten, och har större träd och stenrösen. På sagokullen jobbar flera 

små tillägg med att skapa en magisk stämning, men med abstrakta element 

där fantasin själv får spinna vidare. Centralt ligger stenringen, med sitt udda 

silverklot i mitten. Ingångarna förstärks av portaler mellan befinliga träd. Det 

magiska trädet är en ek som får extra mycket magipynt för att bli en dragare. 

Ring av stenar med ett udda föremål Symboler Två olika trädportaler 

Magipynt för det magiska trädet 
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SKOGEN: SAMLARTRÄDET 
SAMLARTRÄDET har en stor rund träspång fylld med fack och lådor för att 
samla och sortera naturmaterial till ett skogsbibliotek. Antingen görs detta 
med helt fri skaparprocess, eller kan lådor och lock vara märkta med symbo-
ler om man önskar mer naturpedagogisk inriktning. Den runda spången är 
ett vackert element i sig och går du runt hela kan du känna i kroppen hur stor 
ekens krona är. Cirkelspången blir också en duk att skapa egna små land-art-
projekt eller naturvävar. 

Runt träspång med lådor, fack och hyllor för att samla och organisera Palett för naturkonst 

Förstorade detaljer NaturvävSorteringsfack, med fäger eller symboler 
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SKOGEN: DJUREN 
DJUREN samlas också på en av kullarna i brynet. Två vildsvin och en grävling 
placeras in för att skapa fantasilek. Grävlingen för också ett gryt intill: en jordig, 
och stenig håla som nästan är lite läskig. Träskultpturer från kommunen. 

SKOGEN: KOJSKOGEN 
KOJSKOGEN är den största delen av skogen. Den lämnas fri och öppen. 
Här fi nns redan fl er påbörjade kojor. Några enkla kojreden kan ställas dit för att 
ytterligare visa på intentionen. Ett kojförråd med pinnar och grenar läggs nära 
den befi nliga stigen (så att driften når dit) och märks med en skylt för att visa att 
det är okej att ta kojmaterial. 
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