1. Under taket på det gula huset finns det
en lång och vit träyta. Hela denna yta är
smyckat med mång små:

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

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

11. På några av husen finns det skyltar där
det står Norrby Kulturstipendium. Hur
många kanter har varje skylt?

3. Uppe på en av fiskebodarna finns det ett
djur. Vilket?

12. Nere vid vattnet finns en bänk. Snett
framför bänken finns det något som bara får
användas i nödsituation. Vad?

4. Ovanför trappen, på bryggeriets
parkering, så hänger det två saker på
stenmuren. Vad?
5. Titta på Sofia Magdalenas kyrka. Vilken
färg har korset?

13. På höger sida finns en gammal röd stuga
som är Askersunds äldsta hus. Vad heter
stugan? (Två ord)
14. Vad står det på dörren till det ljusgula
huset med tegelskorsten?

6. På torget finns en brunn 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?

15. Vad heter den långa cykelleden som går
genom hela Sverige och passerar genom
Askersund? (Håll utkik efter en skylt)

7. Vad finns mellan det gula och ljusgröna
huset?

16. Vad gömmer sig i skulpturen vid
bodarna?

8. 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?
9. Hur många P-platser finns det på vänster
sida?
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Gå på skattjakt
i Askersund!
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Vill du upptäcka Askersund?
Ta med mamma, pappa eller en
annan vuxen och gå på skattjakt!

