FRÅGOR TILL SKYLTPROMENADEN ROSA BANA 2020
1. I vilken sport används bl a uttrycket: Halfpipe, olli Indy och grab ?
2. Vad heter Englands drottning ?
3. Hur säger man Tack på franska ?
4. Vad säljs huvudsakligen hos Starbrucks ?
5. Oftast har jag vingar, en gloria och kommer för att berätta något viktigt. Vad är jag för
något ?
6. Mulle är en serietidningshäst med stort ego och massor av karaktär, något som Mulles
ägare ofta får erfara ! Vad heter Mulles ägare ?
7. Hur ofta är det riksdagsval i Sverige ?
8. Vad heter de två möss i disneyfilmen som flyger till Australien för att rädda en ung
pojke, Joey som sitter fången hos en tjuvskytt som vill åt en örn som han har glömt ?
9. På vilken del av din kropp kan du få problem med karies
10. Vad heter planeten jorden på latin ?
11. Mitt på sommaren går solen aldrig ner i norra Sverige. Vad kallas detta?
12. Ungefär hur många människor bor i Sverige ?
13. Vad får man om man vispar grädde länge ?
14. Vilken barnförfattare finns på 20-kronors sedeln
15. Vilken sorts frukt är Ingrid Marie ?
16. På vilken sida av vägen ska man cykla ?
17. Vad kallas söt- och saltvattensblandningen i Östersjön ?
18. Nobel uppfann dynamiten. Vad hette han i förman ?
19. Vilken krydda ingår inte i en klassisk pepparkaksdeg ?
20. Vem är inte en dvärg ifrån snövit ?
21. Vad kallas den person som ansvarar för att hämta
bollen på fotbollsmatcher ?
22. Vilken nötsort är nutella gjort av ?
23. Vilken känd författare har skrivit historierna om bland
annat ”Mio min mio” o ”Rasmus på luffen”

24. Vilket djur brukar kallas för människans bästa vän ?
25. Vad väger mest 1 ton sten eller 1 ton bomull ?
26. Vad heter Sveriges statsminister ?
27. Vad kallas det som älgen har på huvudet ?
28. Vilken ”fågel” kan ibland titta ut ur näsan ?
29. Vilket nummer ringer man om nån är skadad ?
30. Vilket djur är seriefiguren Dumbo ?
31. Vilken månad har ytterligare 1 dag när det är skottår ?
32. Hur många världsdelar finns det ?
33. I vilken sport använder man den här typen av racket ?

34. Vem har namnsdag på julafton ?

