
En värld - en framtid 

 

Nora scoutkår bjuder in allmänheten att 

gå en gratis Tipspromenad under 

vecka 8 / Sportlovsveckan 

 

 

 

Scouterna fokuserar på FN´s globala hållbarhetsmål nr 13 och vill förbättra 

medvetenheten kring klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 

Vi vill väcka intresset för att lära sig mer om hållbar utveckling så att man själv kan 

öka sina egna förutsättningar att möta de utmaningar som vi alla står inför idag.  

Klimatmål 13 handlar framförallt om att vi behöver konkreta åtgärder NU! för att 

minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Det gäller 

livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart utnyttjande av naturresurser och ekosystem. 

FN:s Globala mål omfattar även människans säkerhet, jämställdhet, hälsa och 

ekonomisk tillväxt. 

 

En värld - en framtid 

 

VAD? Nora Scoutkår bjuder in till en gratis Tipspromenad med såväl barn-, som 

vuxenfrågor. Vinnare belönas med presentkort från Nora Köpmannaförening. 

VEM? Tipspromenaden är för skolbarn 8-12 år och/eller vuxna/ungdomar (från 13år)  

NÄR? måndag 22 februari kl 10 t.o.m söndag 28 februari kl 15  

VAR? Start och mål är parken framför Norvallas entré. Gå tipspromenaden längs 

grusvägen runt Hagbyområdet.    

HUR? På grund av rådande smittläge måste aktiviteten ske enligt särskilt 

polistillstånd för covidanpassning. Högst 8 personer får samtidigt finnas längs banan 

och måste avlägsna sig från platsen innan nästa får börja. Start sker därför endast 

varje heltimme. Föranmälan krävs genom att den dag man vill gå, skicka ett sms 

till: 070-6003687 och ange för- och efternamn på sig själv eller på alla deltagare i en 

grupp på max 8 personer. 

Invänta kvitto via sms som anger vilket klockslag du/ni får gå Tipspromenaden. 

Vid angiven tid, hämta tipstalong vid Starten Norvalla. OBS medtag egen penna! 

 

Det finns 12 barnfrågor + 12 vuxenfrågor. När du/ ni kommit i mål, säkerställ att 

Tipstalongen är korrekt ifylld och ange om Barn -eller vuxenfrågor. Fotografera med 

hjälp av din mobiltelefon så att hela Tipstalongen kommer med i bild (A4) och 

skicka fotot via sms till: 070-6003687 

För info om Nora Scoutkår och vårt miljöengagemang: nora.scout.se 


