Tipspromenadens frågor där de rätta svarsalternativen är gulmarkerade.
Fråga 1

En cyberattack betyder att angripare försöker komma åt data, information
eller kontakter i it-system, ibland för att göra skada eller utpressa.
Hur många cyberattacker inträffar mot svenska myndigheter och kommuner
varje månad?
1. 100–150 attacker
X. 1000–1500 attacker
2. 10 000–15 000 attacker
Fråga 2

Vårt vatten kan förorenas eller vid elavbrott sluta rinna ur kranen.
Därför är det bra att ha fyllda reservdunkar hemma. Hur mycket vatten behöver
en vuxen person till dryck, matlagning och hygien per dag?
1. En halvliter
X. En liter
2. Tre liter
Fråga 3
Förr fanns det i Sverige större lager av bränsle, mat och annat. Hur många kaffepaket
hade Sverige i beredskapslager under kalla kriget?
1. 13 miljoner
X. 6 miljoner
2. 1 miljon
Fråga 4
Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem,
engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån
lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling
genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Men vad står
namnet ”Leader” för?
1. Stegvis utveckling
X. Ledarskap för utveckling
2. Lokalt ledd utveckling
Fråga 5
Vingåker växer och det är vi glada för! Hur många invånare har tillkommit till Vingåkers
kommun under perioden 2010 till och med 2020?
1. + 83 personer
X. + 251 personer
2. + 1563 personer

Fråga 6
Idag ger 1,3 miljoner anhöriga omsorg till en medmänniska i Sverige.

Hur stor del av all omsorg som utförs i hemmet utförs av anhöriga?
1. Cirka 30 %
X. Cirka 75 %
2. Cirka 2 %
Fråga 7
Hur stor andel av Vingåkerbygdens odlingsmark är ekologisk odlingsmark?
1. 17 %
X. 30 %
2. 35 %
Fråga 8
I landsbygdsutvecklings-sammanhang blir Vingåkers kommun ofta inbjudna att berätta
om metoden och hur vi arbetar med landsbygdsutveckling. Vilket år påbörjades det
första landsbygdsutvecklingsprojektet i kommunen?
1. 2009
X. 2010
2. 2013
Fråga 9
En ny detaljplan är under framtagande för Sävstaholms slott med omgivningar. Det
innebär att slottet får ett kulturhistoriskt skydd så att det kan bevaras för eftervärlden.
Vilket århundrade fick slottet sin nuvarande gestaltning?
1. 1600-talet
X. 1700-talet
2. 1800-talet
Fråga 10
I december sjösätter Vingåkers bibliotek sitt nya biblioteksdatasystem. Vad heter det?
1. Quria
X. Arena
2. Book-IT
Fråga 11
Vad kallades Greve Gustaf Trolle-Bonde för?
1. Den döve Excellensen
X. Den fule Excellensen
2. Den blinde Excellensen
Fråga 12
Hur många kurser finns för asylsökande i Vingåker?
1. 3 stycken
X. 5 stycken

2. 8 stycken
Fråga 13
Hur många språk pratar Vingåkers Hälsoinformatörer?
1. 14 olika språk
X. 12 olika språk
2. 10 olika språk
Fråga 14
Hur många personer har hittills anmält sig som språkvän i Vingåker?
1. 180 personer
X. 170 personer
2. 160 personer

