
Sommarbingo 
6-12 år 

Bada på andra 
sidan åsen. 

Titta på molnen. 
Kan du hitta 
någon figur 
bland molnen? 

Prova på en ny 
sport. 

Cykla, rulla, gå, 
spring, rid eller 
lunka på gamla 
banvallen. 

Bygg en 
skulptur av 
sand. 

Hitta på en egen 
dans. 

Plantera en 
blomma. 

Ät en glass. 
Läs en bok 
under ett bord. 

Meta krabbor. 

Bygg en koja. 
Rita en teckning 
som visar ditt 
favoritdjur. 

Ha ett 
videosamtal 
med en person 
som är över 70 
år. 

Bygg ett 
insektshotell. 

Klättra i ett träd.  

Lär dig en ny 
sång. 

Spela kort. 
Rör på dig i 30 
minuter så att 
du blir svettig. 

Ät frukost 
utomhus. 

Säg hej till alla 
du möter under 
en dag. 

Gör ett pyssel 
som du har lärt 
dig på Youtube. 

Gör något du 
aldrig tidigare 
vågat. 

Lägg ett pussel. Se en film på bio. 
Simma i en 
simbassäng. 

 

När du har fyllt din bricka (kryssat i alla rutor) kan du lämna in den på biblioteket i Båstad, 

Grevie eller Förslöv, på turistbyrån i Båstad eller Torekov eller på kommunhuset i Båstad. 

Bland alla som lämnat in en full bricka lottar vi ut priser. Dragning sker den 15 augusti och 

vinnarna kontaktas per telefon. 

 

1:a pris Jukeboxbio på Scalabiografen i Båstad och ett badlakan 

2:a pris Säsongskort 2021 på Malenbadet och ett badlakan 

3:e pris Bokpaket och ett badlakan 

 

Namn:____________________________________________________          Ålder:__________ 

Telefon:________________________ 
 

Den här bingon handlar om att samla på ögonblick som hör 

sommaren till. Det spelar ingen roll om du blir färdig på en 

dag, eller om det tar hela sommaren. När du har fyllt din 

bricka kan du delta i utlottningen av fina priser! 



Sommarbingo 
13-17 år  

Bada på andra 
sidan åsen. 

Hjälp en äldre 
person att 
handla. 

Tipsa om en bok 
i sociala medier. 

Gå på picknick 
med en vän. 

Sitt bekvämt 
och lyssna på 
din favoritlåt. 

Cykla, rulla, gå, 
spring, rid eller 
lunka på gamla 
banvallen. 

Ät frukost 
utomhus. 

Gå barfota en 
hel dag. 

Gör din egen 
glass. 

Gör något du 
aldrig tidigare 
vågat. 

Läs en bok som 
blivit film.  

Lär dig något 
nytt på Youtube. 

Ha ett 
videosamtal 
med en person 
som är över 70 
år. 

Rör på dig i 30 
minuter så att 
du blir svettig. 

Utmana någon 
på en 
kubbmatch. 

Se en film på bio. 

Gör en 
illustration 
inspirerad av en 
bok. 

Säg hej till alla 
du möter under 
en dag. 

Skriv något 
snällt till någon i 
sociala medier. 

Ta ett 
kvällsdopp i 
solnedgången. 

Plantera en 
blomma. 

Simma åtta 
längder i en 
simbassäng. 

Läs en bok nära 
vatten. 

Gå på loppis. 
Vandra på 
Skåneleden. 

 

När du har fyllt din bricka (kryssat i alla rutor) kan du lämna in den på biblioteket i Båstad, 

Grevie eller Förslöv, på turistbyrån i Båstad eller Torekov eller på kommunhuset i Båstad. 

Bland alla som lämnat in en full bricka lottar vi ut priser. Dragning sker den 15 augusti och 

vinnarna kontaktas per telefon. 

 

1:a pris Jukeboxbio på Scalabiografen i Båstad och ett badlakan 

2:a pris Säsongskort 2021 på Malenbadet och ett badlakan 

3:e pris Bokpaket och ett badlakan 

 

Namn:_______________________________________     Telefon:_______________________  
 

 

Den här bingon handlar om att samla på ögonblick som hör 

sommaren till. Det spelar ingen roll om du blir färdig på en 

dag, eller om det tar hela sommaren. När du har fyllt din 

bricka kan du delta i utlottningen av fina priser! 



Sommarbingo 
Vuxna  

Bada på andra 
sidan åsen. 

Gå på loppis. 
Ät kvällsmat på 
stranden. 

Ta en tupplur i 
skuggan. 

Tipsa om en bok 
i sociala medier. 

Gör något du 
aldrig tidigare 
vågat. 

Läs en bok som 
gavs ut året du 
föddes. 

Plantera en 
blomma. 

Cykla, rulla, gå, 
spring, rid eller 
lunka på gamla 
banvallen. 

Ta ett nattbad. 

Vandra på 
Skåneleden. 

Laga en ny 
maträtt. 

Ha ett 
videosamtal 
med en person 
som är över 70 
år. 

Prova på en ny 
sport. 

Läs högt ur en 
bok för någon. 

Skogsbada  
Lyssna på en 
sommarpratare. 

Gör bomben när 
du badar.  

Läs en bok som 
utspelar sig på 
en ö. 

Utmana någon 
på en 
kubbmatch. 

Cykla på en 
grusväg. 

Se en film på bio. 
Sitt bekvämt 
och lyssna på 
din favoritlåt. 

Handla i en 
gårdsbutik. 

Rör på dig i 30 
minuter så att 
du blir svettig. 

 

När du har fyllt din bricka (kryssat i alla rutor) kan du lämna in den på biblioteket i Båstad, 

Grevie eller Förslöv, på turistbyrån i Båstad eller Torekov eller på kommunhuset i Båstad. 

Bland alla som lämnat in en full bricka lottar vi ut priser. Dragning sker den 15 augusti och 

vinnarna kontaktas per telefon. 

1:a pris Jukeboxbio på Scalabiografen i Båstad och ett badlakan 

2:a pris Säsongskort 2021 på Malenbadet och ett badlakan 

3:e pris Bokpaket och ett badlakan  

 

Namn:_______________________________________     Telefon:_______________________  
 

Den här bingon handlar om att samla på ögonblick som hör 

sommaren till. Det spelar ingen roll om du blir färdig på en 

dag, eller om det tar hela sommaren. När du har fyllt din 

bricka kan du delta i utlottningen av fina priser! 


