
Cykeltipsrunda 2022
RÖD, VUXEN

MINÅLDER 13 ÅR

Rundan är cirka 3,5 kilometer lång.

Beräkna att turen tar omkring en timme med cykel och 
längre till fots. Ta gärna en fikapaus vid slussarna efteråt!

Tävla om presentkort på Folkets Hus Kulturhuset genom 
att lämna svaren senast 12 juni.
Digitalt: trollhattan.se/cykla
Postadress: Energirådgivning, Trollhättans Stad, 461 83 Trollhättan, eller lämna i 
receptionen i stadshuset.

Om flera deltagare lämnar lika många rätt svar kommer vinsten att lottas.

Trollhättans Stad har antagit klimatmål för att inte 
äventyra klimatet för framtida generationer. För att nå 
målet satsar Trollhättan bland annat på bra och 
sammanhållna cykelvägar. 

På denna tur får du möjlighet att cykla på två av de 
senaste tillkomna sträckorna som binder samman de 
gång- och cykelvägar som redan finns utmed 
Lextorpsvägen och Ryrvägen.

TÄVLA OM 
PRESENTKORT 
PÅ FOLKETS HUS
KULTURHUSET
Bio, musik, teater 
och mycket mer.

För- och efternamn:

Telefonnummer:



Fråga 1 vuxen  Vad är det för färg på garageportarna snett emot 
busshållplatsen Lextorp Apollofjärilen Läge A?
1.  Vita
X. Röda
2. Gula

Fråga 2 vuxen Vilken färg har cykeln på skylten ”Västgötaleden” i 
området vid Sylteparken? 
1. Vit
X. Röd
2. Blå

Fråga 3 vuxen Vilket nummer står det på den BLÅ brevlådan där 
cykel-banan från Sylte (även en del av Västgötaleden) och 
Hallevadsvägen möts?
1. 18
X. 20
2. 22

Fråga 4 vuxen Vilken färg har teglet på Steiners Fastigheter i 
korsningen Hallevadsvägen och Modhs väg?
1. Vitt
X. Rött
2. Gult

Fråga 5 vuxen Vad står det för nummer på en av skyltarna i 
korsningen Bergkullevägen och Nysätersvägen?
1. 10-14
X. 31-45
2. 52-58

Fråga 6 vuxen Hur lång är den nya gång- och cykelbanan som Du 
cyklar på nu?
1. 250 meter
X. 350 meter
2. 550 meter

Fråga 7 vuxen Vilka flaggor finns i gästhamnen vid slussarna?
1. Svensk, EU, fransk
X. Finsk, tysk, dansk
2. Norsk, belgisk, estnisk

Fråga 8 vuxen Hur många kilometer cykelväg var det i Trollhättans 
kommunala cykelvägnät den 31 dec 2021?
1. 151 km cykelväg
X. 155 km cykelväg
2. 160 km cykelväg

Fråga 9 vuxen Hur många cyklister passerade mätstationen vid 
Klaffbron under 2021?
1. 129 253 stycken
X. 131 824 stycken
2. 133 184 stycken

Fråga 10 vuxen På pendelparkeringen norr om järnvägsspåren finns 
det cykelboxar med plats för både cykel och hjälm. Vad kostar det 
att hyra en cykelbox i tre månader?
1. 300 kr
X. 400 kr
2. 500 kr

Har Du förslag på vad man skulle kunna göra här i Trollhättan så att 
det blir ännu bättre för cykling? Skriv eller rita här: 


