
   

 Byalagets 

Vintertävling 
2016-2017  
 

Hej på dig Överlidabo! 

För tredje året i rad har vi i Överlida byalag gjort i ordning en vintertävling till alla er 

överlidabor för att det ska bli lite roligare att gå ut i kyla och slask i vinter. 

Tävlingen går till så här: 

På baksidan av detta papper finner ni åtta bilder från olika platser i Överlida. Er uppgift är att 

hitta dessa platser och ta er dit. När ni väl hittat en plats ska ni även hitta en skriven gåta 

som är fastklistrad på eller vid föremålet på bilden. När ni listat ut svaret på gåtan skriver ni 

ned det under bilden. Ni har fått hjälp med hur många bokstäver det ska vara i svaren och i 

vissa fall har ni även fått hjälpbokstäver för att ni inte ska bli förvirrade över om svaret ska 

skrivas i bestämd form eller inte. När ni har luskat ut alla åtta svar på alla åtta gåtor tar ni ut 

bokstäverna som hamnat på det röda strecket i varje rätt svar, så att ni får åtta bokstäver. 

Dessa bokstäver ska kastas om för att bli ett ord som är det rätta och slutgiltiga svaret för 

hela Vintertävlingen.  

Detta är en riktigt klurig tävling, men ni behöver inte ha bråttom. Ert rätta svar ska vara inne 

senast 30 april 2017. Det kan hända att ni kan lista ut det slutgiltiga svaret utan att ha löst 

alla gåtor, det går bra. 

Vinnaren får ett hemligt pris värt 500 kr! Förutom vinnaren drar vi ytterligare 4 

personer med rätta svar som vinner varsin Triss-lott.   

Behöver du en ledtråd eller hjälp kan du höra av dig till Lina Efraimsson på telefonnummer 

0703-374683 eller e-post lina@vastkuststugan.se 

Ditt rätta svar tillsammans med ditt namn och telefonnummer kan du antingen lägga i Linas 

postlåda på Lidavägen 19 eller skicka till Linas e-post, se ovan. 

Kom ihåg! 

Ta inte bilen och bryt inga regler, ha bara kul. 

Med vänliga hälsningar 

Överlida Byalag  
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Svar:  __ __ __ __ __ __                 Svar:   __ __ __ __ __ __ N                     Svar: __ __ __ 

 

                        Bild 4                                             Bild 5                                                  Bild 6 

              

Svar: __ __ __ __ E N                        Svar: __ __ __ __ __ __               Svar: PÅ  __ __ __ __ __ __ __ 

 

                                Bild 7                                                                               Bild 8                                                      

         

Svar: ETT __ __ __ __                                                 Svar:  __ __ __ __ __ __  

 

Varje bokstav som hamnat på ett rött streck kan du anteckna här: __ __ __ __ __ __ __ __  

Ditt rätta svar: __ __ __ __ __ __ __ __  

Namn och telefonnummer:__________________________________________________ 


