
Hitta kultur 

Tävling för hela familjen! 
Leta efter dolda bokstäver i Alingsås 

centrum med hjälp av ledtrådar i detta häfte. 

 Bokstäverna hittar ni vid olika 

konstverk/kulturplatser och  

de bildar ett ord. 

  



Ledtrådar 

Nolhaga park 
1. Vid Poetens plats i Nolhaga, bokstaven hittar du högst upp 

till höger 

 

Alströmergymnasiet 
2.  Till vänster längst ner på den stora muralmålingen vid  

Alströmerteatern, finns konstnären signatur. Sista bokstaven i 

signaturen är den rätta. 

 

Palladium 
3. Längst ner till höger vid ingången finner ni en bokstav 

 

Alingsås museum 
4. Vid skulpturen Våren 

5. Till vänster om entrén 

 

Kulturhuset 
6. Mot Bankgatan vid infoskärmen 

7. Mot ån vid Bryggaregatan 

 

Åmanska parken 
8. Under skylten vid skulpturen av damen med väskan 

 

Lilla torget 
9. Vid bysten av Charles Hill finns ett talarpodium tillverkat 

delvis av  gatsten. Där finns en vit gatsten med ett ord, 

bokstaven 3 och 4 i ordet är rätt (samma bokstav 2 ggr). 

 

Kungsgatan 9 
10. Se muralen och konstnärens signatur och notera den 

mellersta bokstaven 

 



Möjlighet att fylla i 

bokstäver 
 

Numreringen fungerar endast som stöd och 

bokstäverna behöver inte fyllas i rätt 

nummerordning. 

 

Nr Bokstav 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ta alla bokstäver och skapa ett ord: 

………………………………………………………… 



Mer ledtrådar till platsen 

Vill ni vara med i vår tävling?  

Skicka svaret och ditt mobilnummer  

eller din e-post  till:  

barnungabibliotek@alingsas.se 

senast 16 augusti 

 

 

Mer information på alingsaskulturhus.se 

Nolhaga park 
1. Poetens plats finns i Nolhagaparken, gå till slottet och över 

slottsbron. Gå rakt fram mot ån, Poetens plats hittar du på 

höger sida 

 

Alströmergymnasiet 
2. Vid kortändan av Alströmerteatern mot parkeringen 

 

Palladium 
3. Nygatan i centrala Alingsås bredvid affären Väskan 

 

Alingsås museum 
4. Mitt i museiparken står en liten staty, titta vid hennes fötter. 

5. Entrén till museet ligger mot Lilla torget 

 

Kulturhuset 
6. I korsningen där Södra Ringgatan korsar Bankgatan 

7. Fönstret på nedre plan, sett från Bryggaregatan 

 

Åmanska parken 
8. Åmanska parken ligger mellan Kulturhuset, Hotellet och 

Estrad 

 

Lilla torget 
9. Bredvid bysten på ”golvet” i talarpodiet finns 2 vita stenar, 

ordet med 6 bokstäver är det som ger er bokstaven.  

 

Kungsgatan 9 
10. Muralen finns vid bilparkeringen på kortsidan av huset. 


