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LEDETRÅD Bogstav Bogstav

Hvor kan du få velvære, hvis huden er for stram?
22 3

Hvor kan du købe sneakers fra Hummel?
4 6

Hvor er der 3 butikker i én butik?
13 8

Hvor kan du søge råd om sygdom, sundhed og velvære?
1 12

Hvilken butik er for nylig åbnet i Algade 14?
7 14

Hvor er butikken, der sælger tunge dyner til dem, der sover dårligt  
og i samme butik kan købe sundere slik?

20 9

Hvor kan du købe Coffee-to-go med lidt sødt til?
11 2

Hvor kan du købe noget til at beskytte ørerne mod støj?
16 18

Hvem hjælper dig godt på plads i dit boligliv og sørger for at du ”kommer godt hjem”?
19 15

Hvor har de en skarp profil? Hvis ikke du kan se, hjælper de dig til det.
5 17

Hvor kan du købe hus, lejlighed eller fritidshus? 
Firmaet er lokale og har 50 års jubilæum i kæden.

10

Hvor får du det skarpeste syn og de smarteste briller? Du bliver altid taget godt imod- helt ude på 
gaden, hvor du møder en lille  gul mand og en blå fyr der dabber. Vi glæder os til at SE jer…..
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Når du har fundet alle bogstaverne, så skriv dem ind herunder, og så har du løst gåden. 

I ugen op til påske fra den 24. marts til og med den 30. marts kan hele familien deltage i påske-bogstav-jagt i Skæl-
skør. I får ledetråde nedenfor, og så gælder det om at finde butikken, der matcher ledetråden. I butikkens vindue finder 
i bogstaver, som i skal skrive ind nedenfor for at løse gåden.

GEVINSTER ER 10 STK. GAVEKORT Á KR. 300,00 til eget valg af butikker/behandlere/spisesteder i  
Skælskør-området, dog undtaget dagligvarebutikker og påske-lækkerier.

Når gåden er løst, skal kuponen afleveres på Bykontoret.
Vinderne trækkes onsdag den 31. marts og offentlig- 
gøres på Skælskør Erhvervsforenings Facebook-side.

Navn:  

Adresse: 

Telefon:
Vi passer på dine data og dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til anden part. 
Kupon destrueres, når vinder er fundet
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