
Spelregler ”Den lilla stadsplaneraren”
Förbered spelet

Bygg en stad genom att göra så bra investeringar som möjligt. Den spelare som har mest Bucks eller Trivselpoäng när spelomgången är slut vinner. 

Du behöver: 
• En kortlek 
• Något som representerar ”pengar”. 

Vill man spela med fysiska spelmarkörer 
kan man ta ca 40 vita respektive röda 
bönor, gem och tändstickor eller liknande. 
Vill man hålla räkningen på papper går det 
lika bra.  

Stryk över poängpinnarna när en 
investering görs. Fyll på med de 
poäng du vinner allt eftersom. 

Dela ut korten med baksidan upp så att 
alla spelare har 
1 blått Vattenkort 
3 övriga kort 
3 Bucks 
3 Trivselpoäng 

Lägg högen med de återstående korten 
med baksidan upp på bordet.  
Detta är Stadsberget, från vilket stadens 
resurser tas.  

Alla spelare lägger ut sina vattenkort på 
bordet. Kom överens om vilken form 
vattendraget ska ha. 

Den yngsta spelaren tar det översta kortet 
ur Stadsberget och lägger ned det på 
valfri plats bredvid något Vattenkort.  
Nu är staden etablerad! 

Starta stadsbygget

Stadens vattendrag kan se 
ut på många olika sätt! 

SPELA SÅHÄR!
Spela ut ett kort från handen och lägg det på 
valfri plats bredvid ett redan lagt kort.  

Betalar kostnaden för bygget, antingen med 
Bucks eller Trivselpoäng. Det går inte att blanda 
de olika valutorna. 

Räkna ihop hur mycket vinst bygget gav.  

Dra ett nytt kort från Stadsberget innan turen 
går över till nästa spelare. 

Spela spelet till 25 kort ligger på bordet. 

Den spelare med flest poäng vinner. Vid oavgjort 
vinner den spelare med flest Trivselpoäng. 

Investeringar och avkastning
En stad lever med sina invånare och besökare, 
men behöver platser av olika slag.

Sjukhuset kostar antingen 4 Bucks eller 
3 Trivselpoäng att spela ut.

Cirkeln visar att kortet enbart ger poäng om det 
ligger vertikalt, horisontellt eller diagonalt 
bredvid ett kort i rätt kategori.  

Stadssiluetten visar att kortet ger poäng för 
sådant som finns i hela staden. 

Vinsten för utspelat kort beroende på vilka andra 
kort som ligger runtomkring eller redan finns i 
staden. Ibland måste ett kort spelas ut utan att 
det ger någon vinst.

Längst ned på kortet finns kategoriord. En stad 
med många olika kategorier fel fler 
vinstmöjligheter.

Bygg den goda staden TILLSAMMANS

I spelet finns följande kategoriord: Natur, 
Vatten, Omsorg, Privat, Kommunal, 
Bostad, Affär, Kultur, Transport, Industri 

Vill man bygga en stad tillsammans kan man spela med öppna kort. 
Dela ut 8 kort till alla spelare.  

Alla spelare lägger upp korten framför sig med framsidan upp. Alla spelare diskuterar 
därefter vilka iinvesteringar stadens invånare skulle må bra av. 

Efter diskussionen får varje spelare slänga 4 kort och spela ut de övriga i tur och ordning. 
Utan att dra något nytt kort.  

I den här versionen betalar man inte för investeringarna. De vinster som görs tillfaller 
staden. 

Spela spelet till alla spelare spelat ut 3 kort.  


