Resultat 2021
LÅNGSJÖRUNDAN 2021
Frågor och svar för alla 9 stationerna. Rätt svar är det understrukna.

Station 1
Segeltorps Villaägareförening
Barn
Fråga 1A: Vilken ”fågel” kan ibland titta ut ur näsan?
1) Skatan
X) Sparven
2) Kråkan
Fråga 1B: Vilket djur förknippas med orolig förälder?
1) Hamstrar
X) Hönan
2) Löss
Vuxen
Fråga 1A: Vad är det för fågel på bilden?
1) Björktrast
X) Näktergal
2) Pilfink
Fråga 1B: Hur mycket gödsel producerar en daggmask per dag?
1) Dubbelt så mycket som sin egen vikt
X) Lika mycket som sin vikt
2) Hälften så mycket som sin egen vikt
Station 2
Herrängens Villaägareförening
Barn
Fråga 2A: På midsommarafton brukar man dansa runt midsommarstången och sjunga om dessa
djur som inte har några öron eller svansar. Vilket djur är det man sjunger om?
1) Björnar
X) Grodor
2) Fåglar
Fråga 2B: Vad kallas getens barn?
1) Kalv
X) Lamm
2) Killing

Vuxen
Fråga 2A: Midsommarafton inföll förut alltid den 23 juni. Vilket år blev midsommar till en rörlig
högtid som alltid firas på en fredag?
1) 1953
X) 1964
2) 1971
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Fråga 2B: Rebus
1) Tre
X) Ja
2) Nej

Station 3
Långsjö fastighetsägarförening
Barn
Fråga 3A: Frisk luft behöver vi alla! Men vad består "Luft" mest av?
1) Syre
X) Kväve
2) Väte
Fråga 3B: Massor av "djur" flyger i luften! Men hur många ben har en Humla?
1) 4 ben
X) 6 ben
2) 8 ben
Vuxen
Fråga 3A: Vem var kung i Sverige när "Långsjöbadet" (den här platsen) anlades?
1) Gustav VI Adolf
X) Carl XVI Gustav
2) Gustav V
Fråga 3B: Vi vandrar runt Långsjön på historisk mark! Vad betyder GT på äldre svensk
generalstabskarta?
1) Grustag
X) Grenadjärtorp
2) Gammal tomtmark

Station 4
Segeltorps Scoutkår
Barn
Fråga 4A: Enligt allemansrättens princip ”inte störa, inte förstöra” ska du förstås ta med dig
eventuellt skräp från din friluftstur hem igen. Men vad säger lagen - är det brottsligt att skräpa ner
i naturen?
1) Nej, nedskräpning är inget brott i lagens mening.
X) Det är inte brottsligt om ingen ser.
2) Ja, nedskräpning är brottslig.
Fråga 4B: Att plocka in grenar och grönt kan vara trevligt. Får du plocka kvistar och grenar från
levande träd?
1) Ja, så länge jag inte tar kvistar eller grenar större än 2 cm i diameter.
X) Nej, jag får aldrig bryta kvistar och grenar från levande träd.
2) Ja, man får plocka vad man vill.

2

Vuxen
Fråga 4A: Allemansrätten gäller både på land och på vatten och i Sverige har vi gott om sjöar och
vattendrag. Ger dig allemansrätten rätt att fiska var du vill?
1) Ja
X) Nej, man måste alltid ha tillstånd från den som har fiskerätten.
2) Man får fiska fritt i de fem största sjöarna och vid kusten.
Fråga 4B: Får du beträda väg skyltad som Enskild väg?
1) Ja, med vilket fordon du vill.
X) Ja, men bara till fots, cykel och häst.
2) Nej, aldrig.
Station 5
Lokalpolis/Grannstödsbil
Barn
Fråga 5A: När bör du ringa 112?
1) Endast då det sker något riktigt allvarligt brott, som ett mord eller en brand.
X) Om jag ser ett pågående brott, t.ex. en tjuv som klättrar in genom grannens fönster. Eller en
person som försöker lura med sig barn in i en bil.
2) När jag behöver göra en polisanmälan om att jag har tappat bort min mobiltelefon.
Fråga 5B: Om du vill få tag på polisen och det inte är något akut som händer, vilket telefonnummer
ska du då ringa?
1) 113 13
X) 114 14
2) 115 15
Vuxen
Fråga 5A: Hur undviker du att bli lurad av oseriösa hantverkare?
1) Teckna ett skriftligt avtal, vilket jobb som ska utföras och vad det ska kosta.
X) Betala i förväg, så blir hantverkarna glada och gör ett bra jobb.
2) Anlita endast hantverkare som knackar på dörren och uppträder trevligt.
Fråga 5B: Vad innebär det att starta grannsamverkan med hjälp av lokalpolisen Huddinge?
1) Polisen kommer att ha mer koll på ditt område än på andra områden som inte har grannsamverkan.
X) Du och dina grannar utbyter kontaktuppgifter med varandra och hjälps åt att ha koll på varandras
bostäder samt får regelbunden info från polisen om vad som händer inom kommunen vad gäller
bostadsinbrott.
2) Du får ett direktnummer till polisen som du alltid ska ringa om du vill komma fram till någon inom
polisen för att få hjälp med vad som helst som händer i ditt grannsamverkan-område
Station 6
Snättringe fastighetsägarförening
Barn
Fråga 6A: Bären går att äta om de steks i en het panna. Då väser de så lustigt att barn brukar kalla
dem för ”fisbär”. Förr i tiden torkades de och maldes till mjöl. På vilket träd växer bären?
1) Körsbärsträd
X) Rönn
2) Oxel
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Fråga 6B: Vad heter blomman på bilden?
1) Skogsstjärna
X) Vitsippa
2) Grässtjärnblomma
Vuxen
Fråga 6A: Den här gulblommande växten är en invandrare från öster som har spridits med
människans hjälp. Numera är den mycket vanlig framförallt i Stockholmstrakten. Vad heter växten?
1) Volgasenap
X) Sommargyllen
2) Ryssgubbe
Fråga 6B: I början av 1900-talet tillbringade en berömd svensk författare en sommar på
Matineholms gård vid Långsjön. Vem var författaren?
1) Hjalmar Söderberg
X) August Strindberg
2) Hjalmar Bergman
Station 7
Huddinge rödakorsförening
Barn
Fråga 7A: Hur långt avstånd ska du ha till gamla under Corona-epidemin?
1) 10 meter
X) 2 meter
2) ½ meter
Fråga 7B: När smittar coronaviruset?
1) När du nyser
X) När du cyklar
2) När du simmar

Vuxen
Fråga 7A: Internationella Röda Korset grundades 1863 i Genève. När grundades Svenska Röda
Korset?
1) 1863
X) 1865
2) 1880
Fråga 7B: Internationella Röda Korset har tre gånger – 1917, 1944 och 1963 – tilldelats ett fint pris.
Vilket pris är det?
1) Oscars statyett
X) VM-guld i uthålligt arbete
2) Nobels fredspris
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Station 8
Segeltorps kulturförening
Barn
Fråga 8A: Vilket däggdjur sover minst ute i naturen?
1) Afrikanska elefanten
X) Vildhästen
2) Renen
Fråga 8B: Vem bor här?
1) Ladusvalan
X) Fladdermusen
2) Trädkryparen
Vuxen
Fråga 8A: Vad heter barnboksfiguren?
1) Nalle Lufs
X) Nalle Bums
2) Nalle Per
Fråga 8B: Vad är det här för blomma?
1) Svavelsippa
X) Smörblomma
2) Gulsippa
Station 9
S:t Mikaels församling
Barn
Fråga 9A: Kyrkråttan Adam som du kan träffa i Segeltorps kyrka tycker om att sjunga.
Vilken är favoritsångerna?
1) Lille katt
X) Var bor du lilla råtta
2) Du ska inte tro det blir sommar
Fråga 9B: Kyrkråttan Adam är ofta med i församlingens Youtubekanal och gör olika saker, vad
brukar han göra där?
1) Hålla tal
X) Städa
2) Sjunga, pyssla, leka

Vuxen
Fråga 9A: Vad arbetade Jesus pappa som?
1) Snickare
X) Fåraherde
2) Fiskare
Fråga 9B: Vad hette den man som döpte Jesus?
1) Matteus
X) Pilatus
2) Johannes
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