RESULTAT 21-22/5

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

När tipslådorna tömdes var det riktigt otrevligt med överfulla soptunnor intill informationstavlan. Det var så
även förra söndagen, men nu ännu värre och osmakligare. Vi skickar ett meddelande om detta till kommunen
och hoppas att det kan leda till någon förbättring av sopkapacitet eller tömningsintervall.
Dagens frågor verkade svårare än förmodat, men vi fick in tre tipslappar med elva rätt. Barbro som var bättre än
Bertil och Janne på skiljefrågan blir dagens vinnare. Även dagens frågeomgång innehöll ett fel, men ingen verkar
ha varit så kunnig att vi fått något klagomål än. En hästkraft = 0,74kW (inte 0,64kW), men eftersom inget annat
annat alternativ resulterade i ett lägre wattantal blir det svaret ändå det rätta.
TIPSPROMENADER I SOMMAR:
Vi kan redan nu meddela att vi gör en halvpaus fr.o.m. midsommar och en månad framåt. Halvpausen innebär
att vi kommer att ha tipsfrågorna uppe under hela den perioden. Vinnarna utses efter hela perioden.
Vi hoppas att kunna få till en gratis specialvariant under den perioden för dem som redan promenerat med
dessa frågor och vill gå flera veckor. Vi återkommer om hur det blir med detta.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Barbro Hernell 11 rätt/ 2,75 kg
Maria Högberg
Lennemark 1,70 kg

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 121 2X1 122 1XX
Rätt svar:
1) Skvader
2) 114 14
3) Nya Zeeland på södra halvklotet
4) Norge
5) OSB
6) 1hk=0,74kW (Rätt ges för svarsalternativet 0,64kW)
7) Archangelsk
8)) Iran
9) SD, MP och V
10) Padel
11) Tjära
12) Linköping
Skiljefråga) Stenen vägde 1735 gram
Hitta ordet) Förskolebarn

BARNFRÅGOR
Rätt rad: 112 2X1 2XX X21
Rätt svar:
1) Vindruvor
2) Badminton
3) Bamses farmor
4) Cykelhjul
5) Socker
6) Bokstäver
7) Spindel
8)) Skruvmejsel
9) Mitt på dagen
10) Linköping
11) Man ser den som tittar
12) Ek
Leo 6 ½ år var barntippare med alla rätt. Hoppas att det var några frågor som var extra kul att tippa.

