
Bingo! Semester på hemmaplan.

Av: www.vasterdrottningen.se | Denna pdf innehåller tankar & förslag för de olika bingorutorna.
Förslagen angående platser & företag är kopplade till Västerbotten, men bingobrickan kan du utgå 
från var du än bor. Du hittar fler (Västerbottens)förslag på aktiviteter, utflyktsmål och liknande på 
lokala listan på min hemsida.

Kom ihåg! Tagga gärna din bingo med #bästerbottensbingo ifall du spelar i Västerbotten :)

Jag har aldrig…
Här är möjligheterna oändliga. Det finns ju så mycket vi aldrig gjort. Kanske har du aldrig vandrat i 
Björnlandet, blickat ut från utkikstornet på Vitberget i Kalvträsk eller stekt frukostplättar på 
muurikka? Eller så har du aldrig besökt den där loppisen på andra sidan länet som alla säger är så 
bra. Gör något du aldrig gjort, stort som smått, så kan du checka av rutan sen!

Skattjakt!
Är det i år du hittar ditt eget hjortronställe? Eller kanske vet du precis vart du ska – det är ju 
skattjakt ändå. Eller så ordnar du skattjakt på gården med valfritt pris. Kanske regnar det en hel 
helg? Då kan du gå på skattjakt i hårddiskarna efter gamla minnen – eller varför inte rensa i lådorna 
på vind och i källare?

Quiz-kväll.
På vasterdrottningen.se/quiz har jag samlat tre sorters quiz att testa sina västerbottenskunskaper 
med. Bjud in till en mysig måltid (kanske kombinerar du med bingo-rutan ”gott från gård”?) & kora
er egen västerdrottning (eller regent).

Till havs.
Bygg en flotte, hyr en kajak, åk på skärgårdstur eller dra nytta av någon av alla transporter som går 
till några av länets många havsresmål. Norrbyskär, Holmön, Gåsören och Pite-Rönnskär är bara 
några av alla pärlor med egen ”linjetrafik” som väntar på dig.

Gott från gård(ar).
Det är inte bara viktigt att stötta lokalproducerat – det är ju också absolut godast. Det är dessutom 
väldigt trevligt att möta producenterna. Handla från någon av länets REKO-ringar eller marknader –
eller varför inte kolla om någon favoritproducent har en gårdsbutik att besöka? Några av dem finns 
på ”Lokala listan” på vasterdrottningen.se – saknar du din favorit tar jag gärna emot tips för att 
lägga till den.

Simma i skymning.
Behöver jag säga mer? Det är underbart! Inte bara för att det är vackert när solen går ner utan också 
för att vattnet kan kännas en liten, liten aning varmare. #badkruka

Låna & loppa.
Det där du aldrig gjort (punkt 1) kanske är att spela krocket? Eller fotbollsgolf? Eller så har du 
aldrig gjort egen jordgubbssaft eller vandrat kungsleden. Oavsett behöver du kanske inte köpa en 
enorm ryggsäck eller saftmaja för att göra det. Kolla med grannen, vännen eller om det finns ett 
aktivitetshus att hyra/låna av. Annars finns det också mycket att hitta på loppis & second hand! 

Picknick i kyrkstad.
Det finns ett stort utbud av kyrkstäder i vårt län. Och de är inte bara vackra att vistas i utan också 
historiskt intressanta. Kanske gör du det till en grej och rankar dina egna topp fem i sommar?

http://www.vasterdrottningen.se/


Serie-söndag.
Du måste inte ta vara på dagarna och vädret och tiden. Det är helt okej att se en hel säsong av en 
gammal (eller ny) favoritserie på bara en dag. Det kommer jag göra!

Hyr en fyr.
Garanterad havsutsikt & dessutom en annorlunda miljö att både sova i och upptäcka runt omkring. 
Det finns många olika fyrar, fyrvaktarbostäder och lotshus att välja mellan längst 
västerbottenskusten. Stora Fjäderägg, Pite-Rönnskär, Hamnskär, Holmön, Gåsören & Järnäsklubb 
är några av dem.

Kul-tur
Kultur är kul. Att åkta på en kultur-tur är därför en alldeles ypperlig aktivitet. Vad sägs om 
Konstvägen sju älvar? Eller kanske ett besök på Bildmuseet i Umeå – som är det enda Svenska 
museet på The Telegraphs lista ”42 museum i världen att besöka innan du dör”. Hur häftigt?! 
Oavsett vad du gillar finns det garanterat kultur för dig av mer eller mindre känd kaliber, från 
specifika museum som Inlandsbanemuseet i Sorsele och Urmakerimuseet i Olofsfors till 
sommarutställningen i Granö (Sjungaregården).

Bröllops-tankar.
Den här punkten kan spexa till ditt äventyr lite extra. Kanske lånar du en bil, tar på dig en blå t-
shirt och hämtar upp en gammal vän för att åka till ett nytt fik där du får tre kakor till priset av två?
Eller så lånar du släktens stuga där du har många gamla minnen och får med dig ett par kompisar. 
Ni tar ett dopp i det blå och skapar nya minnen ihop. För att dutta denna bingo-ruta gör du helt 
enkelt något som innefattar; något gammalt, något nytt, något blått, något fått & något lånat!

Djur-tur.
En aktivitet som innefattar djur behöver inte nödvändigtvis vara att besöka en djurpark. Ibland 
räcker det med att välja att färdas längs en skogsväg med mycket kalhyggen i skymningen för att 
skapa sin egen älg-safari. Du kan också fågelskåda, besöka en 4H-gård eller bondgård (som tar 
emot besökare) eller varför inte hälsa på Alpackorna på Mickelbo gård? Det finns också flera 
hundspanns-företag som erbjuder turer på hjul under sommarhalvåret!

En höjdare.
Bestig ett berg. Besök ett utkikstorn. Klättra upp till Brudslöjans vattenfall (strax utanför Sorsele). 
Spendera en dag på en höghöjdsbana i Ekorrsele eller Varuträsk. Klättra på bergvägg eller i hall. 
Eller så gör du bara något som känns som en riktig höjdargrej. Typ äter 10 glasskulor.

Bästa bullen.
Lyxigaste latten. Godaste glassen. Smarrigaste smoothien. Ja, ni fattar. Besök så många fik och 
restauranger du vill och kan och kora sedan länets bästa…..bulle. Eller vad du nu vill förtära 
mängder av i sommar :)

Spela!
Musik kanske du tänker. Och det går också bra. Men här tänker jag mest på sällskapsspel (och 
lekar). Några personliga favoriter är Carcassonne (passar även de minsta men är lika roligt med 
kompisgänget), Gillotine, Unstable Unicorns, Citadells, Dominion och, givetvis, Yatzy. Kortspel 
som ”plump”, ”chicago”, ”tecken” och ”maffia” är också roliga alternativ.

Vill ni leka istället finns det många roliga och enkla att låna från succéprogrammet ”Bäst i Test” 
(SVT play). Söker ni på ”Google Drive Taskmaster” finns en länk på Reddit till det engelska 
originalet.


