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Vad får dig att 
skratta?

Vad äter du när du är 
sötsugen?

Hur kommer det sig att 
du är här idag?

Har du möjlighet att 
påverka din stad? 

Gillar du 
städer?

Har du/har du haft ett 
smeknamn?

Vad skulle du vilja 
lära dig?

Vad är demokrati
för dig?

Vem/vad inspirerar dig?Om du var ett djur, 
vilket skulle du vilja va?

Vad i världen gör 
dig arg?

Vad skulle du vilja 
förändra i din stad?

Vad är politik, mer än 
partipolitik, för dig? 

Var bor du, och var
har du bott i ditt liv?

Vilken är din favorit-
årstid?

Har du nån favoritlek?
Om ja, vilken?

Är du med i någon
förening?

Har du någon
favoritfilm?

Vad pratar du för 
språk?

Om du skulle beskriva
din stad med ett ord...?

Vad är det bästa 
med Malmö?

Berätta om en gång
du hade tur!

Berätta om en gång
som du var generös!

Vad är den godaste 
maten du vet?

Har du satt upp några
mål för 2013? Vilka?
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