
  September 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    
 

 

 

 

Förutom i Sverige 
används den samiska 
flaggan i ytterligare 3 
länder. Nämn 1 av dem. 
 
F    Norge 
 
M    Island 
 
B    Estland 

        Tips: 
Använd mobilen 
istället för papper 
och penna! 
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Vilken veckodag äter 
man enligt traditionen 
ärtsoppa och pannkakor?   
 
U       Tisdag 
 
Ö       Torsdag 
 
O       Söndag 

 

 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

                                 

 
  

 

Fråga 2    
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Vilken färg har hornen på 
kossan på Arlas mjölkpaket?  
 
 
D      Vita 
 
T       Gröna 
 
R      Röda 

          Tips: 
Använd mobilen 
istället för 
papper och 
penna! 
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Vad kallas det när man 
lägger på svenska röster 
på en utländsk film? 
 
 
Å    Rubba 
 
I      Lubba 
 
E     Dubba 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Hur gammal måste man vara för att få 
övningsköra en vanlig personbil? 

 

N 15 år 
 

L 16 år 
 

V 18 år 
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Vad heter skolan som Harry Potter går på? 
 

K Diagon Alley 
 

S Hogwarts 
 

R Durmstrang 
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En vanlig frukt har i Sverige fått sitt namn 
från en gammal tysk översättning: ”Äpple 
från Kina”. Vilken frukt? 

 

Ä Clementin 
 

E Apelsin 
 

U Citron 
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Fråga 8    
 

 

 

                                 

                    

        

Vilken är världens största 
öken? 
 
 
D    Sahara 
 
P     Wadi 
 
T     Gobi 

          
Tips: 
Använd 
mobilen istället 
för papper och 
penna! 
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Vilken av följande 
hundraser är minst? 
 
 

 

 

O       Chow Chow 
 

I Collie  
 

A       Tax 
 
                   

 
         
 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället 
för papper och penna! 
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Vad kallar man den 
”rätt” som gör att vi 
får vistas fritt iden 
svenska naturen? 
 
N     Naturskydd 
 
J      Skogslag 
 
G     Allemansrätt 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

             
 


