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SPORTLOVSBINGOSPORTLOVSBINGO
Plocka 
skräp i 

naturen

Fixa ”rest-
fest” på mat 
som är över!

Var med och tävla och vinn en biobiljett!

Är du sportlovsledig eller sugen på en vardags- 
utmaning?! Passa då på att göra gott för miljön 
och tävla om biobiljett i vårt bingo! Grabba bingo- 
pennan, klipp ut den här bingobrickan och sätt 
igång och samla minst en rad (får du ihop fler eller 
en hel bricka är det givetvis fantastiskt bra)! 

Alla är välkomna att delta och bland de som skick-
ar in sin(a) bingorad(er) lottar vi ut biobiljetter. 
Lämna in din bricka senast fredag 10/3.

Allt du behöver göra är att kryssa på bingobrickan, 
fylla i ditt namn och adress och sen skicka in din 
bingobricka via post eller ta ett foto av brickan 
och mejla den till oss. Det går också bra att lämna 
den direkt i vår kundservice på Gävlevägen 96. 

Tappar du bort din bingobricka, eller vill tipsa 
någon annan om utmaningen går brickan att 
skriva ut på vår webb: sandvikenenergi.se/
sportlovsbingo.

Jag som tävlar heter: 

Mobilnummer (för kontakt till vinnare):

Skicka ditt bidrag till: info@sandvikenenergi.se eller Sandviken Energi, box 91, 811 21 Sandviken.

Få en 
kompis att spela 
sportlovsbingo!

Laga något 
hemma som är 

trasigt!

Så ett frö! Gärna 
en blommande växt 
som pollinerare kan 

nyttja i vår eller i 
sommar!

Släck 
lampan när du 

lämnar ett rum!

Panta 
burkar och 

flaskor!

Gå, ta 
cykeln eller 

bussen i stället 
för bilen!

Få koll 
på din elför-
brukning via 
minasidor!

Hämta en 
miljötratt  

hos oss på  
Sandviken Energi  

(Gävlevägen  
96)!

Gör något 
snällt för 

någon!

Låna ut en 
bok du läst klart 

till någon!

Påminn någon 
om vad man får 

spola ned i toan!
(kiss, bajs och 

kräks!)

Handla en 
vara på second-
hand istället för 
att köpa en ny!

Lycka till !Lycka till !

Ge bort 
något som du 
inte använder 

längre!

Stäng av 
minst en pryl som 

drar el i onödan!


