1. Se ut över vattnet. På andra sidan sundet
finns en stor byggnad från 1600-talet. Vad är
det för byggnad?
(1) En kyrka (X) En skola (2) Ett badhus

6. Backa några steg och gå upp för
Norströmsgatan. Sedan in på
Väderkvarnsgatan. Hur många Parkeringsplatser finns det på vänster sida?
(1) Två (X) Tjugo (2) Fyra

2. Kan du hitta vilket djur som gömmer sig på
en skylt som hänger på det gamla huset
Garvaregården?

7. På gatan finns en vacker brevlåda med en
liten flagga på. Vilket land har denna flagga?

(1) En häst (X) En katt (2) En fisk

(1) Sverige (X) Norge (2) Frankrike

3. På torget finns en fontän med åtta bilder
gjorda i brons. På en av bilderna syns något
som hände i Askersund år 1776, och som
förstörde nästan hela staden. Vad?

8. Gå ner mot vattnet. Nere vid vattnet finns
en bänk. Snett framför bänken finns det något
som bara får användas i nödsituation. Vad?
(1) En anka (X) Ett träd (2) En livboj

(1) Ett överfall (X) En storm (2) En brand

4. Stå vid fontänen och vänd dig mot torget.
Gå sedan mot husen på torgets högra sida. På
en av dessa hus hänger det en konstgjord
bakelse. Vilken?
(1) Kanelbulle (X) Kringla (2) Tårta

5. På en av brevlådorna till de röda
lägenheterna så finns det en dörr som är vit
och blå. Hur många blåa fyrkanter finns det på
den dörren?
(1) Två (X) Tio (2) Fem

9. På höger sida finns en gammal röd stuga
som är Askersunds äldsta hus. Vad heter
stugan? (Två ord)
(1) Lilla huset (X) Stora rummet
(2) Sagers stuga

10. Vad står det ovanför dörren till det
ljusgula huset till vänster med tegelskorsten?
(1) Båtförsäljning (X) Länkarna
(2) Hej

11. Vad heter den långa cykelleden som går
genom hela Sverige och passerar genom
Askersund? (Håll utkik efter en skylt)
(1) Sverigeleden (X) Cykelleden
(2) Äventyrsleden

12. Vad gömmer sig i skulpturen vid
hamnbodarna?
(1) En båt (X) Ett djur (2) Ett barn
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Gå på skattjakt
i Askersund!
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Namn:
Antal rätt:

Vill du upptäcka Askersund?
Ta med mamma, pappa eller en
annan vuxen och gå på skattjakt!

