
  April 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 100 kr eller 50 kr 
Swish-nummer 123 521 50 74 

Fråga 1    
 

 

 

 

Vilket av följande träd 
har kottar? 
 
V    Gran 
 
S   Björk 
 
P    Ek 

        Tips: 
Använd mobilen 
istället för papper 
och penna! 
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Vad heter årstiden vår på 
danska?   
 
Ä       Vaar 
 
Å        Forår 
 
A       Eftervinter 

 
 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Vad heter vargens 
fötter?  
 
K      Klövar 
 
R      Tassar 
 
T       Hovar 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Vad kallas datumet 30:e 
april för på ett annat sätt? 
 
 
N    Midsommar 
 
B    Valborgsmässoafton 
 
S     Vårdagjämning 
 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Vid den här tiden på året åker många till 
Hornborgasjön för att se en fågel dansa. 
Vilken? 

 

L Trana 
 

G Svan 
 

D Koltrast 
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I Tyskland startade traditionen med ett djur 
som gömmer påskäggen. Vilket djur? 
 

Ö Påskhamstern 
 

U Påskräven  
 

O Påskharen  
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Vem skrev det klassiska musikverket ”De 
fyra årstiderna”? 

 

M Vivaldi 
 

L Grieg 
 

J Strauss 
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Vart flyger påskkärringarna? 
 
 
F    Godisfabriken 
 
H    Affären 
 
M     Blåkulla 

          
Tips: 
Använd 
mobilen istället 
för papper och 
penna! 
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Hur ser harens bajs ut? 
 
 

 

 

O       Små runda bollar 
 

E En liten hög  
 

I        En korv 
 
             
             

 
 
 

          Tips: 
Använd mobilen 
istället för papper och 
penna! 
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Vilka frön bruka 
fåglarna få på 
vintern? 
 
D     Busfrön 
 
S     Popcorn 
 
R      Solrosfrön 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

 
 


