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Fråga 1 
 

Vuxna 

Södra vägen är en del av Nässjö kommuns 

tioårsplan för att bygga en ringled kring Nässjö 

stad.  

Mellan vilka år sträcker sig planen? 

 

1. 2016-2026 

x. 2018-2028 

2. 2020-2030 

 

Barn 

I onsdags började årets Julkalender på Svt.  

Den handlar om familjen Knyckertz, som är 

tjuvar, men deras son är annorlunda. Han kan 

inte ens ljuga. 

Vad heter han? 

 

1. Sune 

x. Rune 

2. Ture 
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Fråga 2 
 

Vuxna 

Laleh gör ledmotivet till filmatiseringen av Vilhelm 

Mobergs klassiska bok. Filmen har premiär på 

Juldagen.  

Vad heter boken? 

 

1. Röda Rummet 

x. Invandrarna 

2. Utvandrarna 

 

Barn 

I dag är det 20 dagar till Julafton. 

Vilken veckodag infaller Julafton på i år? 

 

1. torsdag 

x. fredag 

2. lördag 
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Fråga 3 
 

Vilken idrottsman tilldelades Jerringpriset både 

1984 och 1985?  

1. Ingemar Stenmark 

x. Gunde Svan 

2. Björn Borg 

 

 

 

Barn 

Vad hade Ingemar Stenmark och Gunde Svan på 

fötterna när de tävlade? 

 

1. pjäxor 

x. skridskor 

2. fotbollsskor 
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Fråga 4 
 

Låga löner och dålig arbetsmiljö har lett till 

massuppsägningar hos en yrkesgrupp inom 

vården. Vilken?  

 

1. barnmorskor 

x. kirurger 

2. undersköterskor 

 

Barn 

 

Vad kallas en läkare som gör operationer? 

 

1. kirurg 

x. smärtläkare 

2. förlossningsläkare 
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Fråga 5 
 

Snart har Covid-pandemin pågått i två år och 

nu har en ny variant av viruset upptäckts.  

Vad kallas den?  

 

1. alfa 

x. delta 

2. omikron 

 

 

Barn 

Vad kallas det när man får en spruta som minskar 

risken att bli allvarligt sjuk av till exempel Covid-19? 

 

1. vaccination 

x. auktion 

2. kondition 
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Fråga 6 
 

Den 10:e december är det Nobeldagen. Då 

delas ett antal priser ut till Alfred Nobels 

minne. Alla priser utom Fredspriset delas ut i 

Stockholm. Var delas Fredspriset ut?  

 

1. i Köpenhamn 

x. i Oslo 

2. i Helsingfors 

 

Barn 

Alfred Nobel var en kemist, ingenjör och uppfinnare 

som levde på 1800-talet. Han gjorde 355 

uppfinningar, men blev mest känd för att han 

uppfann… 

 

1. telefonen 

x. dynamiten 

2. bensinmotorn 
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Fråga 7 
 

Den 13:e december är det Luciadagen. I den 

kristna traditionen firas den till minnet av ett 

helgon från Sicilien, som hette Lucia. Hennes 

namn kommer av ett latinskt ord som betyder 

ljus. 

Vilket är ordet?  

 

1. Luxor 

x. Lux 

2. Luxus 

 

Barn 

Vilken av dessa sånger sjunger man INTE på ett 

luciafirande? 

 

1. Lusse Lelle 

x. Mors lilla Olle  

2. Staffan var en stalledräng 
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Fråga 8 
 

Andreas Tyrone Dregen (född Svensson) är en 

av Nässjös mest kända artister och har blivit 

världsberömd med två olika band. Det ena 

heter Backyard Babies. Vilket är det andra? 

 

1. The Hellacopters 

x. Hammerfall 

2. Meshuggah 

 

 

 

Barn 

 

Vilket instrument spelar Dregen? 

 

1. trummor 

x. gitarr  

2. bas 
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Fråga 9 
 

100 år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige 

så har vi nu fått vår första kvinnliga 

statsminister, Magdalena Andersson. Hon leder 

en socialdemokratisk minoritetsregering.  

I Nässjö kommun ”regerar” också 

Socialdemokraterna, men här sker det i samarbete med andra 

partier i något som kallas Samverkan för Nässjö. Vilka partier 

ingår i den samverkan? 

 

1. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 

x. Socialdemokraterna, Vänsterpatiet och Safe 

2. Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna 

 

Barn 

Vem var statsminister i Sverige innan Magdalena 

Andersson tog över? 

 

1. Ulf Kristersson 

x. Jimmie Åkesson  

2. Stefan Löfvén  
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Fråga 10 
 

Idag invigs Södra vägen. Ett annat efterlängtat 

vägprojekt är breddningen av riksväg 40 mellan 

Nässjö och Eksjö. Där ska det bli 2+1-väg när 

arbetet så småningom blir klart. 

Vilket år är byggstarten planerad till? 

 

1. 2022 

x. 2023 

2. 2024 

 

 

 

 

Barn 

På vilken sida av vägen ska du gå om det inte finns 

någon trottoar? 

 

1. vilken sida som helst 

x. höger sida  

2. vänster sida 
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Skiljefråga 
 

 

 

 

 

 

 

Hur många ton asfalt ligger på södra vägen mellan 

rondellerna? (Vägdelen) 

 

Svar: 2061ton 
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