
HITTAR DU 
SKRÄPBOKSTÄVERNA?

På Kronoparken finns 15 gula papperskorgar. 
På varje papperskorg finns en bokstav och 
dessa bokstäver bildar en mening. Kan du lista 
ut meningen? 

Skriv upp bokstäverna du hittar i rutorna. Kasta sedan om 
bokstäverna och lista ut rätta svaret.
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Rätt svar: 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _

Vänd för mer information om hur du deltar i tävlingen.

DJUR SKADAS 
INTE
- ett av många skäl till att slänga skräpet här 
istället för på marken <3 



VEM KAN DELTA?
Tävligen är öppen för alla och det går att tävla 
både som grupp och som individ. En grupp kan 
till exempel vara en skolklass, ett idrottslag eller 
en förening. 

HUR LÄMNAR JAG IN SVAR?
Gå till karlstad.se/skrapbokstaver och registrera 
ditt svar. Vi behöver ha ditt svar senast 31 maj. 
Denna lapp ska inte skickas in utan är bara en 
hjälp för dig när du letar bokstäver.

VAD KAN JAG VINNA?
Det är två tävlingsklasser; en för grupper och en 
för individer. Grupper kan vinna ett tårtkalas med 
tårtor bakade av ekologiska och Fairtrade-märkta 
ingredienser samt ett besök på Fritidsbanken där 
ni kan prova valfri sportutrustning tillsammans. 
Du som gjort utmaningen på egen hand kan 

vinna säsongskort på Parkbadet Kronan. Fem 
säsongskort kommer att lottas ut. 

VARFÖR FINNS DENNA TÄVLING?
De färgade papperskorgarna är en del i 
Karlstads kommuns arbete med att minska 
nedskräpningen. Genom att förändra utseendet 
på några papperskorgar och anordna denna 
tävling hoppas vi väcka tankar om vikten av att 
inte skräpa ner. Vi hoppas också att fler ska få 
upp ögonen för hur många papperskorgar det 
faktiskt finns. Det är sällan långt till närmaste 
papperskorg.

FRÅGOR?
Om du har några frågor är du välkommen att 
höra av dig till karlstadskommun@karlstad.se. 

HITTA SKRÄPBOKSTÄVER!
På Kronoparken finns 15 
orangea papperskorgar. 
På varje papperskorg finns 
en bokstav och dessa 
bokstäver bildar en mening. 
Kan du lista ut meningen? 
Läs mer på karlstad.se/
skrapbokstaver 
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