
  Oktober 2022 

Genom att svara rätt på frågorna samlar du 10 
bokstäver, lista ut lösenordet och swisha det 
tillsammans med 15 kr så bidrar du till stigens underhåll 
och har möjlighet att vinna presentkort, 200 kr i 
Saltkällans badkiosk. Swish-nummer 123 521 50 74 

Fråga 1    
 

 

 

 

Ungefär hur många 
arter av stickmyggan 
finns det i Sverige? 
 
P    10 st 
 
N    30 st 
 
H    50 st 

        Tips: 
Använd mobilen 
istället för papper 
och penna! 
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Impala är en antilop i 
Afrika. Vilket bilmärke 
har en modell med 
samma namn?   
 
O       Buick 
 
U       Chevrolet 
 
A       Pontiac 

 

 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

                                 

Fråga 2    
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Fråga 3   
 

 
 

 
 

 

 

 

Vad heter tjejen som är 
Simbas bästa kompis i filmen 
Lejonkungen?  
 
 
M      Nala 
 
G      Timon 
 
R       Pumba 

          
Tips: 
Använd 
mobilen istället 
för papper och 
penna! 
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Fråga 4    
 

 

 

 

Var har lammet all sin ull, 
i visan Bä bä vita lamm? 
 
 
D    Resväskan  
 
G    Påsen 
 
M    Säcken 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Fråga 5    
 

 

 

 

Vad kallas en period med ovanligt varma 
och soliga dagar, helst över 20 grader, som 
inträffar runt den 7:e oktober? 

 

Ä Indiansommar 
 

E Brittsommar 
 

O Tysksommar 
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Fråga 6    
 

 

 

 

Den berömda Kristusstatyn i Rio de Janeiro 
är 38 m hög och väger 700 ton. 
Fundamentet till denna staty kommer från? 
 

D Småland 
 

R Skåne 
 

S Bohuslän  
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Fråga 7    
 

 

 

 

Halloween har sitt ursprung på Irland och 
Skottland men har blivit känd som en 
amerikansk högtid. När firas Halloween? 

 

T 31 oktober 
 

K Allhelgonadagen 
 

J 5 november 
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Fråga 8    
 

 

 

                                 

                    

        

Vem vinner över stenen i 
leken ”sten, sax, påse”?  
 
 
A    Sten  
 
Å     Sax 
 
I     Påse 

          
Tips: 
Använd 
mobilen istället 
för papper och 
penna! 
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Fråga 9    
 

 

 

 

Vad är churros för 
något? 
 
 

 

 

N       Ett bakverk 
 

G Ett verktyg  
 

L       En dans 
 
                   

 
         
 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället 
för papper och penna! 
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Fråga 10    
 

 

 

 

Vilken dag firar vi 
FN-dagen? 
 
E     4 oktober 
 
U      14 oktober 
 
A     24 oktober 
 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

             
 


