
Upptäck 
lekplats-
staden 
Trollhättan

            Gå på upptäcksfärd 
              bland lekplatserna 
     och svara på frågorna!

1. Ladda ned gratisappen Active 
Quiz i AppStore eller Google Play

2. Anslut med spelkod: 
Lekplatsstaden

3. Skriv in ett gäst- eller lagnamn
4. Välj quiz – det som passar bäst

där du är eller dit du ska
5. Börja gå – frågorna kommer

automatiskt när du rör på dig

     Macken- 
      lekplatsen
Välkommen till Roy och Rogers 
mack! Här kan du klättra, gunga, 
åka linbana, leka affär, åka rutsch-
kana, meka i verkstaden och myck-
et mer. Den populära tv-serien 
Macken har en stark Trollhätte-
koppling genom medskaparna 
Anders och Claes Eriksson och 
skådespelaren Kerstin Granlund. 
Därför passade temat Macken per-
fekt till en av våra stora lekplatser 
här i stan.

    Glass-Oskars
    lekplats

Mitt på Kungsgatan hittar du  
Trollhättans minsta, men  
glassigaste lekplats – uppkallad  
efter Oskar Olsson som var den 
som startade Trollhätteglass en 
gång i tiden. Här kan du hoppa, 
studsa, åka rutschkana och ser-
vera fantasiglass, med eller utan 
chokladsås.

     Skrotnisses
     lekplats

Jan Lööf som skrivit böckerna om 
Skrotnisse kommer från  
Trollhättan. Släpp lös fantasin och 
lev dig in i sagans värld här på  
Spikön bland Skrotnisses stuga och 
verkstad, en trädkoja med 
utedass, en labyrint, en  
skrotteater, båten Balder, en  
hangar och en hybrid av en bil och 
ett flygplan!

     Vattenkraftens
     lekplats

Vattenkraftens lekplats ligger i en 
vacker omgivning mellan älvens 
otämjda brus och kanalens lugna 
vatten. Här väcker du utforskar- 
lusten genom vattenlek med pumpar, 
forsar, slussar och en 15 meter lång 
val fylld med lekmöjligheter.  
Välkommen till ett spännande ut-
flyktsmål och en trevlig plats för en 
familjepicknick.



sc.innovatum.se
Du hittar oss på Storgatan och Innovatumområdet i Trollhättan.

arenaalvhogsborg.se
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Snabbt,

LEKPLATSMÅLET
Förgyll ditt lekplatsbesök med en fika! Lekplatsmålet hittar 
du hos olika caféer i city, skanna QR-koden eller gå in på 
hemsidan för att se alla smarriga erbjudanden. Skanna med din 

mobilkamera eller 
gå in på:�

citytrollhattan.se/lek-
platsmalet

smidigt,
& gott!

UPPLEV VÅRVIK! En helt ny stadsdel växer fram på en historisk plats med mycket 
framtidstro. Ta en avslappnande promenad, en skön löprunda eller ställ till med 
grill och picknick på vår nya aktivitetsyta. Ta reda på mer på www.vårvik.se

Lek i världsklass!
I Trollhättan är vi stolta 
över våra lekmiljöer. 
Upptäck de centrala 
temalekplatserna och 
missa inte allt annat 
som Trollhättan har att
erbjuda!

#gotrollhattan
www.trollhattan.se

 

 

Forlang ditt besok i city!

citytrollhattan.se/ata-shoppa-umgas
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