grattis till våra vinnare!
Vinnare ”tipp-promenad” för vuxna
(utslagsfrågan var avgörande)
1. Pia		
			
7 rätt (4 055 st.)
2. Ingrid 				
7 rätt (7 500 st.)
3. Birgitta				
7 rätt (3 000 st.)
4. Ann-Sofie			
7 rätt (8 257 st.)
5. Astrid 				
7 rätt (16 220 st.)
Vinnare ”tipp-promenad” för barn
(utslagsfrågan var avgörande)
1. Maja 				
10 rätt (20 st.)
2. Axel					10 rätt (15 st.)
3. Casper				
10 rätt (13 st.)
4. Melanie 				
10 rätt (33 st.)
5. Jakob				
10 rätt (10 st.)

Sammanlagt deltog 122 vuxna och 58 barn i ”tipp-promenaden”.

Tack alla för ett gott deltagande!

Vinnarna har kontaktats via telefon och kan hämta ut sina priser i
receptionen i stadshuset.

Rätt rad tipp-promenad för vuxna
Fråga 1
Har jag rätt att ångra ett köpt jag gjort?
1. Jag har alltid rätt att utnyttja min ångerrätt.
X. Jag har bara ångerrätt när jag handlar på distans (på
nätet eller via en telefonförsäljare) eller utanför företagets affärslokal.
2. Jag har ingen ångerrätt oavsett hur jag genomfört
köpet.
Fråga 2
Hur mycket potatis serveras i Mjölby kommuns
för- och grundskolor under ett år?
1. 120 ton
X. 20 ton
2. 50 ton
Fråga 3
Ungefär hur många ton matavfall sorterades ut i
den gröna påsen under 2016 i Mjölby kommun?
1. 1500 ton
X. 1000 ton
2. 700 ton
Fråga 4
Vad är det för skillnad på solceller och solfångare?
1. Solceller producerar el och solfångare producerar
varmt vatten
X. Båda producerar el men solfångare är större
2. Solceller och solfångare är egentligen samma sak
fast brukar kallas för olika namn
Fråga 5
Att spola rätt är ganska lätt, men ibland händer
det att vi spolar ner saker i toaletten som inte hör
hemma där. Det kan vara strumpor, våtservetter,
hushållspapper, tops och snus. Hur många ton av
”fel saker” spolades ner under 2016 i Mjölby kommun?
1. 42 ton
X. 27 ton
2. 12 ton

Fråga 6
Tango är en eldig dans med mycket känslor.
Vilket av följande länder förknippas med dansformen?
1. Argentina
X. Kuba
2. Mexiko
Fråga 7
Hur många kommuner ingår i Götabiblioteken?
1. 14
X. 13
2. 12
Fråga 8
Cykel är ett snabbt och miljövänligt sätt att tas
sig fram i våra tätorter. Kommunen försöker att
bygga ut cykelnätet varje år. Hur många kilometer
separerad GC-väg (gång- och cykelväg) finns det i
Mjölby kommun?
1. 65 km
X. 82 km
2. 96 km
Fråga 9
I Mjölby kommun vårdas ungefär 500 personer
per år på grund av olyckor. Vilken tror du är den
vanligaste skyddsåtgärden folk anger sig använda
sig av?
1. Utplacering av halkskydd under lösa mattor
X. Användning av cykelhjälm
2. Användning av flytväst
Fråga 10
Vilken/vilka orsaker är de vanligaste till brand i
bostäder?
1. Rökning
X. Levande ljus och glömd spisplatta
2. Elfel
Utslagsfråga
Hur många uppsatta vattenmätare har Mjölby kommun ansvar för 2016. Svar: 5 637

Rätt rad tipp-promenad för Barn
Barnfråga 1
Vad kallas DU när du köper grejer?
1. Leverantör
X. Konsument
2. Näringsidkare
Barnfråga 2
Hur växer ett vitkålshuvud?
1. Ovan jord
X. Under jord
2. I träd
Barnfråga 3
Hoppsan, du råkade dricka upp den sista mjölken
hemma. Var ska du slänga den tomma mjölkkartongen?
1. Bland pappersförpackningar så att den kan bli till nya
förpackningar
X. I den vanliga soppåsen
2. I den gröna påsen för matavfall
Barnfråga 4
Det här kattdjuret med sina speciella öron finns i
våra svenska skogar. Men vad är det för slags kattdjur?

1. Tiger
X. Lodjur
2. Panter
Barnfråga 5
Vilket alternativ är bäst att dricka när det gäller att
vara snäll mot både miljön och plånboken?
1. Vatten i flaska från affären
X. Vanligt kranvatten hemma
2. Läsk i flaska från affären
Barnfråga 6
När Pippi Långstrump får besök av tjuvarna Dunder Karlsson och Blom frågar hon om de kan dansa, ja vilken dans?
1. Schottis
X. Vals
2. Balett

Barnfråga 7
Gubben Pettson har en katt som är en ganska
busig. Vad heter den?
1. Måns
X. Findus
2. Janson
Barnfråga 8
Cykel är i många städer det snabbaste och bästa
sättet att ta sig fram i trafiken. Vad för utrustning
måste det finnas på en cykel enligt lag om man
ska cykla i mörker?
1. Broms och ringklocka
X. Broms, ringklocka och lampa/reflexer
2. Broms, ringklocka, lampa/reflexer och kedjeskydd
Barnfråga 9
Om du går vilse i skogen, vilket av följande saker
är bäst att göra för att du ska bli hittad?
1. Fortsätta gå så länge du kan för att hitta någon som
kan hjälpa dig
X. Ställ dig och krama ett träd
2. Ta av dig kläder och häng upp som signal
Barnfråga 10
Vilket telefonnummer ska du ringa om det börjar
brinna?
1. 90 000
X. 112
2. 911
Utslagsfråga
Hur många strimlade A4-papper finns i burken?
Svar: 22 stycken

