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Fyll i det 
rätta ordet här

 Klura ut ordet
Detektiven Janson har hittat 
ledtrådar som hon samlat 
nedan! Dessa saker kan du 
hitta längst med vägen när 
du åker till platserna för att 
leta ekorrar! Skriv in vad var-
je sak heter så kommer du få 
en bokstav som är markerad 
från vart ord. Dessa bok-
stäver leder till ett ord längst 
ned som är en ledtråd som 
ska hjälpa Janson att klura 
ut varför ekorrarna har rymt 
från skogen! 

Du kan även sätta ett kryss Du kan även sätta ett kryss 
i rutan om du ser några av i rutan om du ser några av 
dessa under dagen.dessa under dagen.

Ekorrarna 
har rymt!

#älmhultskonstrunda

Dela dina framgångar med oss

Detektiven Johanna Janson 
har upptäckt att ekorrarna 

har rymt från skogen, och 
det är inte vilka ekorrar 

som helst utan 
konsttjuvgänget! 

Detektiv Janson har 
följt alla spår och 
ledtrådar som hon har 
hittat och har upptäckt 
att dom gömmer sig på 
konstrundans utställn-
ingplatser och ateljéer. 
Nu behöver hon din 
hjälp att hitta dem!

Hittebelöning!
Detektiv Janson är så 
tacksam för all hjälp hon får 
att hon har ordnat en belöning 
till alla hjälpredor, belöningen 
hämtar du ut i receptionen på 
IKEA hotell. Visa upp ett bild på 
dig tillsammans med en ekorre 
för att få din belöning. 

Hur går det till? 
Det är enkelt, hitta så många 
ekorrar du kan! Det kan gömma 
sig flera ekorrar på samma plats 
och dom ser alla olika ut så håll 
ögonen öppna!



Jag vet att 
ekorrarna göm-

mer sig där ute, vill 
du hjälpa mig att hitta 
dom? För att veta var du 
varit kan du altid fylla i 

platsen med en 
färgpenna.

Rätt ord : KONSTTJUVAR
Svar 1: cykel
Svar 2: ko
Svar 3: penslar
Svar 4: vägskylt 
Svar 5: träd
Svar 6: möte
Svar 7: trafikljus
Svar 8: hus
Svar 9: brevlåda
Svar 10: flagga
Svar 11: kyrka

Skriv svaret h
är

Hur många ekorrar 
kan du hitta på kartan?


