
Välkommen att lösa ett digitalt deckarfall 
med Moa och Måns i Hemliga Klubben

Gå närsomhelst - utomhus med din mobil  
Tar ca 30-40 min - Pågår 28/6 - 4/7 (v26) 

Start: Töllsjö, Bollebygd eller i Olsfors

Arrangör: Bollebygds kommun App: Memo Förlag AB



Gör så här:  
 
1: Ladda ner appen ”Hemliga Klubben”  
    från AppStore eller GooglePlay.
 
 

2: Starta appen.
 
  

3: När du kommer till startmenyn med Deckarfall   
    och en blå/lila deckar-avatar. Klickar du på avataren.
 
  

4: Klicka sedan på den vita knappen ”My Memo Stories”.
 
  

5: Nu startas webbläsaren och visar sidan  
    ”MY memostories”.
 
  

6: Gå/skrolla längst ner på sidan och i fältet  
    markerat ”ID” fyller du i koden som gäller  
    för din startplats. Se längst ned på sidan till höger
   

7: Klicka sedan på REGISTER.
  

8: Nu skall du få upp texten OK och en orange-vit bock.
  

Nu är deckarfallet nedladdat och aktiverat i Hemliga Klubben-appen.
  

9: Gå tillbaka till Hemliga Klubben-appen och välj ”Deckarfall” från 
huvudmenyn.
  

10: I listan över deckarfall hittar du nu ditt nya speciella deckarfall.
  

11. Se till att mobilen är uppladdad och har gott om minne.

 
Scanna QR-koden 
så kan du enkelt 
ladda ner appen.

Instruktionsvideo  
hur du laddar  

ner appen. 
Välj liggande vy.

Bra att veta
Appen är banner- och  
reklamfri och gratis  
att ladda ned.  



 
Välkommen att lösa ett mystiskt deckarfall 
med Moa och Måns i Hemliga Klubben 
   Hej, superbra att du vill hjälpa Moa och Måns att lösa det här 
knepiga fallet.
   En grön smaragd har stulits och de behöver din hjälp för att hitta 
den som är skyldig.
   Smaragden skulle vara med på en auktion med mycket värdefulla 
föremål.

   Natten till igår hände det och tidigare idag var Moa och Måns 
ute och spanade och de kom fram till följande misstänkta...
 
Starta deckarfallet i appen som heter något i stil med  
”Fallet med #### gröna smaragd” så kan du se vilka som  
är misstänkta och ge dig sedan ut och spana efter ledtrådar, 
klura på de misstänkta, lösa hemliga koder och se om du kan 

komma på vem det är som är skyldig! 
 

Det finns tre olika svårighetsnivåer och du klarar nog den svåra 
nivån men har du precis lärt dig läsa, kan det kanske vara bra att 

välja en lite enklare nivå, men det är du som bestämmer. 
 
Lycka till! 
 
Moa och Måns i Hemliga Klubben!  
 
 
Koder för de olika startplatserna: 
BD6F1 = Olsfors
BD6F2 = Bollebygd 
BD6F3 = Töllsjö

Läs mer om Hemliga Klubben på memostories.se



Böckerna om Hemliga Klubben ges ut av Memo Förlag AB

Ett digitalt deckarfall med  
Moa och Måns i Hemliga Klubben. 

 
Arrangeras av  

  
 
 

i samarbete med Memo Förlag AB


