Cykelrunda i
Bjärred
cykla själv eller kör en duo
(eller trio osv)
Ingår i Kulturfest Bjärred & Lomma 2021
• Konst i det fria: Bjärredsrundan
• Pågår lördag 16 oktober
• Cykla gärna tillsammans, vänner eller familj
På Lomma kommuns hemsida, under rubriken ”Uppleva och göra”, finner du
broschyren Konst i det fria. Den finns även att hämta på biblioteken. Med hjälp av
den hittar du till konstverken och svarar på frågorna. Ringa in eller stryk under rätt
alternativ.
1. LIMPO – graffitikonst i gångtunnel vid Löddesnässkolan (under
Mellanvägen): På grenen ovanför det vita getingboet sitter det en
orangeröd…? Nyckelpiga Snigel
Fågel
2. My Svennberg & Skolelever – Kunskapsstenen, Löddesnässkolans ingång:
Var hittar du en blå blomma med vita prickar? På…
Stenen

Taket ovanför

Väggen bakom.

3. LUCID DREAM TEAM – Staden i våra drömmar, i tunnel under
Västanvägen, nära Amiralsvägen: Gubben med rosa glasögon har en….
Grön / Blå / Lila mössa.
4. TIM NEDRUP – graffitikonst i gångtunnel under Västanvägen, vid
Apotekarevägen: Någonstans finns här två härligt jättestora bär, nämligen
två…
Hallon Blåbär Körsbär.
5. IRIS BEHRENS – Väggmålning, i offentlig toalett vid V. Kennelvägen: De blå
vågorna är målade över…. ALLA väggarna
bara TVÅ
bara TRE
av väggarna.
6. DANIEL ANDERSSON – Turning Torso, Bjeredsparken, söder om Bjersund
(leta i buskarna bakom trädgården vid caféet): Räkna tegelstenarna hela
vägen runt som startar vid nedre delen av den lägsta femman. Det blir 7
11 15 stycken tegelstenar.
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7. DANIEL ANDERSSON – Björn Borg, bakom tennisbanorna vid
parkeringsplatsen. Var finns konstnärens initialer DA?
På Björn borgs ben

På Björn Borgs ena fot

På stubben

8. EBBE LEVIN – Havsmannen, i havet vid Långa bryggan: Finns här något
årtal?
Ja, inristat i betongen Ja, på en skylt

Nej - här finns inget årtal

9. ÅSA ANDREASSON – Strandstenarna, vid Pilevägen (mot Habo Ljung) Hur
många är strandstenarna? Tre Fem Fyra
10. MARJA SIKSTRÖM – Yxform, Medborgarhuset: Känn med handen över den
smala sidan som är mest vänd mot marken. Känn sedan på den smala sidan
intill som är vänd mot himlen. Vilken är slätast?
Sidan vänd mot marken

Sidan vänd mot himlen

11. VIKTOR PRAZNIK – Kunskapens frukt, utanför Bjärehovsskolans matsal:
Konstnärens signatur (initialer) finns på den…
lägsta

/ högsta /

näst högsta

pelaren

12. MAHA MUSTAFA – Tre segel med solen, Bjärred: utgår pga byggarbete i centrum

13. HANS SELLBERG – Eldklotet, i rondell vid infart till Bjärred. Det står att
klotet ska få oss att tänka på bollsporterna som är populära här. Vad
kommer DU att tänka på när du ser det?

14. HANS SELLBERG – Gåsapennan, framför Rutsborgskolan: Bläckhornet är…
ihåligt / fyllt med betong
15. GUSTAV NORBERG – graffitikonst, i tunnel vid Fjelievägen: På det rosa
fältet där vägskylten är placerad syns en bro och en stadssiluett. Vad finns
där på den andra sidan gångtunneln?
Fåglar

Luftballonger

Flygplan
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