Välkommen till hittaut Oskarshamn!
Det du läser nu är första nyhetsbrevet från hittaut Oskarshamn.
När detta skrivs så har hittaut i Oskarshamn varit igång i drygt 3 veckor under den tiden har
hela 600 registrerat sig och tillsammans tagit över 12 000 checkpoints. Ett otroligt bra
mottagande av Oskarshamns största friskvårdsprojekt!
Tyvärr har vi haft en hel del tekniska problem, framför allt med appen som har fungerat
dåligt. Centralt jobbas det febrilt med att arbeta bort alla buggar och göra både hemsida och
app mer användarvänliga. Appen för Android-telefoner ska fungera nu. Har ni problem med
hemsidan, appen eller om någon checkpoint har försvunnit (tyvärr har några
checkpointstolpar försvunnit), tveka inte att kontakta oss på oskarshamn@hittaut.nu.
Den 27 maj släpper vi ytterligare 10 checkpoints! Dessa är placerade i skogarna söder om
Gunnarsö och Kristineberg. Passa på att besöka dessa då de är placerade i ett fantastiskt
skogsområde med många fina promenad- och löparstigar. Perfekt för alla som vill ut och röra
på sig.
På Tolvskillingsmarken kommer vi att vara på plats med Hittaut. Vi kommer att vara vid vårt
Hittaut-tält bredvid Oskarshamns-Tidningen, vid checkpoint nummer 6, där ni har möjlighet
att träffa oss för att prata om hittaut, hämta en karta eller få tips och råd om hur man lättast
hittar checkpoints.
Nedan hittar ni vinnarna i vår första vinstdragning, 15 lyckliga vinnare vinner presentkort
från våra samarbetspartners. Du som vinnare kan komma till hittaut tältet vid checkpoint
nummer 6 i samband med Tolvskillingsmarken och hämta ut ditt vinstbevis. Har du inte
möjlighet till det kommer vi skicka ut det till din e-postadress. Presentkorten hämtas sedan i
respektive butik/hotell.
Nästa vinstdragning kommer att presenteras i samband med stadsloppet den 6 juli. Då
kommer vi även lotta ut den första av tre cyklar från Wirséns. För att just du ska ha möjlighet
att vinna den första cykeln ska du ha registrerat alla 70 checkpoints senast den 30 juni. De
övriga två cyklarna kommer vi att lotta ut bland dem som har tagit samtliga 100 checkpoints
till och med den 8 oktober.

Vinnare utlottning
Vinnare
Folke Farebo
Maja Larsson
Johanna Berg
Anna Josefsson
Gudrun Persson
Linda Danielsson
Lars-Ivar Fellt
Jenny Solebrant
Thomas Nilsson
Anna-Stina Johansson
Emanuel Fyhr
Jan Helgosson
Marita Sager
Elise Palmberg
Per-Arne Erlandsson

Presentkort hos
Coop
Coop
Best Western Hotell Corallen
ICA Maxi
ICA Maxi
Friskvårdshuset
Hälsokraft
Hälsokraft
Klockbaren
Melchiors Bokhandel
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Lundins skor

Lycka till med Er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

Värde
250 kr
250 kr
300 kr
250 kr
250 kr
250 kr
100 kr
100 kr
400 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
200 kr

