
Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

Också känd som ”Naturföreningen i Ängelholm”. 

HÖSTLÖV / LANDSKAPSDJUR: 
 
 

VUXEN: Vilket löv passar till Blekinges landskapsdjur? 
 

 
 

BARN: Insekten på bilden är  

Sveriges, ja hela Europas,  

största insekt. Det är en sorts… 

1 skalbagge 

X snigel 

2 spindel                 NATURLIG STORLEK!  Hane 8,5 cm. honan hälften så stor. 

TRIMBINGO                                                  

4     23     52     79 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF  

 

 

FRÅGA 2:  POLITIK / Halvklurigt 
 

VUXEN: Denna minster tillhör ett parti med en del i sitt 

namn som är samma som en del i dagens tema. Vilket? 

 

Nej, skämt, det var barnfrågan. Istället till er vuxna: 

Hennes initialer? Välj rätt träd / ”frukt” ovan! 

 

BARN:  Hon på bilden ovan är minister i ett parti med en 

del i partiets namn som är samma som en del i dagens 

tema. Vilket är partiet som hon tillhör? 

1) Miljöpartiet  

X) Veckpartiet 

2)  Vänliga partiet 

TRIMBINGO 

8     45     60     87 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 3:  LITTERATUR 

VUXEN: 1962 kom en känd bok ut som varnade för 
kemiska bekämpningsmedel. Författaren var Rachel 
Carson. Vad hette boken? 

 
 

1 Naturens slut 
X Sista sommaren 
2 Tyst vår 
 

BARN: Om man läser eller diskuterar ”Miljöboken” i 

skolan passar det väl bäst att göra så på en lektion i… 

1 Biologi 

X Religion 

2 Träslöjd 

TRIMBINGO 

27      65       89 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 
Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 4:  SPORT / VÄNLIG MAN 

VUXEN: 

I veckan gick en av svensk fotbolls 

tids ”Zlatan” rent tekniskt & 

sättet precis tvärtom. Han sa aldrig ett ont ord om 

någon. Vilket var hans svenska favoritlag? 

 

BARN:  

När Agne på bilderna ovan var ung  

(det är inte han på bilden till höger) 

var han lika bra på bordtennis, 

eller som sporten också kallas… 

1) bingo  X)  pingis  2) soccer 

TRIMBINGO 

15     29     50     75 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

 

FRÅGA 5:  FÅGLAR / Halvkluring 

VUXEN:  VÄCKARKLOCKA även vänliga veckan? 

Vilken fågel borde vara expert på att få liv i det där 

sömniga ollonet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BARN:  Vilken fågel är sämst, om man tänker på dens 

namn (nybörjare/gröngöling), på att få liv i det där 

sömniga ekollonet? Vilken är en gröngöling? 

 

TRIMBINGO 

25       58       83 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 6:   

TRÄD - Ännu en av fem frågor från SNF Ängelholm: 
 

VUXEN: Vilket av följande trädslag är  

inte ett ädellövträd? 

1.  Al 
X.  Alm 
2.  Avenbok 
 

 

BARN: Vilket av följande träd- 

slag är inte ett barrträd? 

1.  Bok 
X.  Gran  
2.  Tall 
 

TRIMBINGO 

7     37     71     82 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 7:   AKTUELLT EVENEMANG 

Ännu en av SNF:s frågor, den fjärde av fem. 

Den femte kommer på Långa rundan som en BONUSFRÅGA.   

 

VUXEN & BARN 

Vilket av följande miljöarrangemang genomförs årligen 

under denna tid på året? 

 

1  Miljövänliga veckan 

X  Klädbytardagen 

2  Västerhavsveckan 

 

TRIMBINGO 

9     13     53     63 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 8:   FILM – Milj…  

öh, uttalsmässigt i alla fall       för vuxenfrågan, som dock ej 

handlar om titeln, utan om regissören/huvudrollsmannen! 

VUXEN: Vad heter han vars                                                                 

ansikte är under det vita fråge-                                                   

tecknet?  Initialer räcker! 

1 A  C 

X B  D 

2 C  E 

 

BARN:  

Bamse värnar om miljön!  

Vem bor där upp på berget? 

Jo, det gör hans… 

 

1  farmor           X  mamma                   2  mormor 

TRIMBINGO 

11    21    48    68 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 9:  MILJÖBILAR – DYR & BILLIG 

 

VUXEN: 

Välj logga: 

 

BARN:   Se barnfrågan på bild ovan!  

1)  NESLA        X)  TESLA          2)  VESLA 

TRIMBINGO 

24       32       49 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

FRÅGA 10:  VECKOTIDNINGAR / Lite halvklurigt… 

…och om ni klarar det lite halvkluriga blir det lättare att svara på: 

VUXEN: Vilken är Sveriges största veckotidning? 

Sveriges största veckotidning har ej med ordet veckotidning i sitt 

namn, som en av de andra här har. Och ”den andra” har med ett 

namn som även den andra felaktiga tidningen har i sitt namn. 

 

 

BARN: Tidningen Min ????  

kommer ut varannan vecka. 

1) Hund      X) Häst     2) Katt 

 

TRIMBINGO 

1     12     42     61 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 11:  DJUR / AKTUELLT / ”SKÅNEVARG”  

VUXEN & BARN (Svår för barn, kanske…) 

Tre dagar sedan: ”Skånevarg får jagas även i Kronoberg” 

 

För er som vill veta mer: Skyddsjakten på den vargtik som under de senaste 

veckorna har angripit får vid sju tillfällen på båda sidor om länsgränsen utökas 

och förlängs. DNA-analyser visar att fyra av de fem angreppen i Skåne har gjorts 

av samma varg, en ung tik från Tönsenreviret i Gävleborgs län. 

Var i Skåne skedde attackerna? 
 

TRIMBINGO 

20       43       69 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 12:  KLURING / SPÅRHUND.    VUXEN&BARN: 

Det här är vänliga Vicke, Vänersborgs Miljöbruks-

hundsklubbs bästa, och snällaste, spårhund! 

Hur långt kan han springa in i skogen om                                                 

han har vittring hela vägen? 

 

 

         
 

 

TRIMBINGO 

6     28     51     86 

Ej snitslat mer! Gå till mål! 

Där finns fråga 13. 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdspark 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 13:  …jagad av vargar… / MUSIK 

VUXEN: Vem sjunger?  

 

 

 

 

 

BARNFRÅGAN: Vem är jagad,  

eller blir lurad, av vargen här? 

1) Blåluvan 

X) Gulluvan 

2) Rödluvan 

TRIMBINGO 

5     31     66     85 

KÖP EN KORV MED BRÖD FÖR 20 KR OCH FÅ                                  

TRE FINALLOTTER FÖR 3x30=90 KR!  

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=KUd-EWJ3Vrc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUd-EWJ3Vrc


Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

SKILJEFRÅGAN 
Isarna smälter… 

Men denna igloo bryr sig inte,                                               

för den är gjord av porslin (är det väl?). 

Vad väger igloon? 

Svara i gram! 

Det finns även en Extrafråga utanför huset  

på ett träd 

En rebus, ofta klurig. 

 

 



EXTRAFRÅGAN:                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skriv svaret på rebusen på baksidan av kupongen! 

De 5-10 först dragna kupongerna med rätt svar belönas med varsin finalott á 30 kr. 

 



BONUSFRÅGA 1: Långa rundan: 5:e och sista av SNF-frågorna: 

VUX&BARN: 2017 köpte Ängelholms kommun stora delar av marken 

i Kronoskogen. Marken i naturreservatet ”Ängelholms strandskog” 

ägs dock inte av Ängelholms kommun. Vem äger marken

 
 

 
Skriv svaret på baksidan av kupongen – 5-10 slumpvis dragna med 
rätt svar vinner varsin finallott á 30 kr. 
 
För er som vill veta mer: Stå ej för länge om köbildning. Frågan finns även i mål! 
 
 

Ängelholms strandskog är ett naturreservat i Ängelholms kommun i Skåne län. 
Reservatet består av ett kustlandskap 1,5 km väster om Ängelholm och är en del av 
ett större område. Det avsattes 2010 och omfattar 219 hektar, varav 68 ha är hav. 
Dominerande är sand, i form av flygsand, men på ett par platser överlagras 
flygsanden av ett tunt lager torv. Höjden på dynerna når som högst 6-9 meter. Hela 
kustområdet var trädlöst på 1600-talet. Detta medförde stora sandflyktsproblem. 
För att hejda sandflykten planterades större delen av området under 1700 och 1800-
talet med framförallt tall. 
I skogsområdet finns ett rikt fågelliv. Örtfloran i skogen är relativt artfattig. I 
området finns ett flertal rödlistade arter, däribland fältpiplärka, gulfläckig 
igelkottsspinnare och havsmurarbi. 
Ängelholms strandskog är ett välbesökt friluftsområde. Det finns flera markerade 
stigar som går genom tallskogen och de blöta sumpskogarna i området.  



BONUSfråga 2 Lång runda:   

KLURINGEN / PROGRAMLEDARE 

VUXEN 

Om fruktdryck från närproducerat utan 

bekämpningsmedel… men även om annan fruktdryck kanske:  

”Säjer hon uppskattande om en fruktdryck”? 

 

  1          X       2 

 

 

 

 

BARN 

Vem har helt klart använt läppstift? 

 


