
Var med i Chilli Medias och Hemavans Högfjällshotell   
tävling där du kan vinna en weekend (lör-sön) i ett 
familjerum på Högfjällshotellet.

Så här tävlar du: Svara på frågan genom att skicka 
ett SMS enligt följande exempel: 

HOTELLET [mellanslag] rätt svar (1,X eller 2).

Skicka sedan SMS:et till 72550. Kostnaden för SMS:et är 15:- + ev. 
trafikavgift. Du kan max skicka in fem lösningar per telefonnummer.

Tävlingen avslutas den 09/03 2019. Vinnare meddelas personligen 
och presenteras på Umeåguidens facebooksida efter tävlingens slut. 

Fråga: Hur många bäddar har Hemavans Högfjällshotell?
1. 147 X. 191 2. 252

Tävlingen är ett samarbete mellan

Vinn en 
weekend 
för fyra personer på Högfjällshotellet

SMS:A lösningen till 72550
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Grattis till 
Inger Jeppsson 
från Vännäsby, vinnare av decembertävlingen! 


