FRÅGOR SKYLTPROMENAD BLÅ BANA 2020
1. Hur många år fyller Swedbank i år ?
2. Hur gammal måste man minst vara för att kunna bli president på Island ?
3. Hur gammal var Barbiedockan 2017 ?
4. Fältharen är det snabbaste landlevande djuret i Sverige. Hur hög hastighet kan
den komma upp i ?
5. När vilket år invigdes Strömstad kyrka ?
6. Vem fick ta emot priset som ”Årets kvinnliga idrottare” på Idrottsgalan i TV ?
7. Hur många självständiga stater finns det i Sydamerika ?
8. Skånemejeriet har en prästkrage som logga. Hur många blomblad har den ?
9. Vad heter Lindex egna kosmetikamärke ?
10. Vilken planet ligger närmast solen ?
11. Vilken av följande växter som förekommer i Sverige är insektsätande ?
12. Vad av följande är en vedertagen liknelse ?
13. Vad betyder det latinska uttrycket ”nota bene” ?
14. Vad är slickers ?
15. Vem av medlemmarna i The Beatles föddes under namnet Richard Starkey ?
16. Vilket är det högsta numret som kan finnas på en bingobricka ?
17. Vilken amerikansk delstat är i princip rektangulär till formen ?
18. Ingemar Bergman anses vara en av de främsta regissörerna i filmhistorien.
Vilket år dog han ?
19. Börje Salming säger att han sover så fantastiskt bra under ett magiskt täcke. Vilket ?
20. Pietro Mennea var också en gång världsrekords-innehavare av ett världsrekord i friidrott. Vilken gren ?
21. Vad av följande är en blå färg ?
22. Vad avsågs med orden ”Örnen har landat” ?
23. Vad gör man när man transpirerar ?
24. Bohusledens 27 etapper bjuder på totalt ca 34 mil vandring. Längs med hela
Bohusleden finns ett antal iordningställda övernattningsställen med vindskydd och
eldstad. Hur många vindskydd finns det längs med leden i Strömstads kommun ?

25. Vad är det latinska ordet för fred ?
26. Vad av följande är ”Blå Jungfrun” ?
27. Hur många är ett Gross ?
28. Colin Nutley regisserade filmen ”Sprängaren” men vem skrev boken ?
29. Vad heter Fantomens häst ?
30. Vad heter Australiens huvudstad ?
31. Hur många kanter har en kub ?
32. Vilket år gick Sverige med i EU ?
33. År 1976 stängde Abba ned sin verksamhet i Strömstad, men hur många personer
hade sin arbetsplats i samma fastighet förra året ?
34. Vad heter tjänsten som Fastighetsbyrån har, där man som säljare planerar att lägga ut
sitt hus till salu ?

