Tipsrunda Grönslätt
Grattis Anna Lena s, Sven-Åke, backens.
Ni är välkomna att komma ner till Fiskemuseet i Hällevik och hämta ut en varsin
biobiljett senast söndag annars kontakta facklan.
Om du är nyfiken på svaren på frågorna så finns det här.
Hälleviks Fakta av facklan
1. När påbörjades bygget av hamnen i Hällevik? Svar - 1916
2. Vad heter cement båten som sjönk utanför Kråkenabben 1927 ? Svar Feltop.
3. När byggdes grönslätt ut? Svar 60 talet.
4. När bildades hembygdsföreningen Facklan? Svar 1942.
5. Hur många tomter finns det på grönslätt? Svar 165.
6. Vad betyder såmma? Svar sommar.
7. Vad heter dansbanan/ festplatsen på grönslätt? Svar enabacken.
8. Hur säger man öm i kroppen på listerländska? Svar vingabröten.
9. Hur många fastigheter används som permanentboende på grönslätt? Svar 12
st.
10. Facklan har en egen sång, vem skrev den? Svar Henry ysner.
11. Hur utmärker sig listerländskan? Svar Tungspets r.
12. Vad betyder hällevik? Svar helig vik. Utslagsfrågan- När anordnade facklan
sin första kulturdag? Svar 1972.
Grattis Jonas Sällberg, Elsa Sällberg och August Sällberg.
Ni är välkomna att komma ner till fiskemuseet i Hällevik och hämta ut en varsin
biobiljett.
Barnfrågor av facklan
1. Vilken Facklans logga ut? Svar fackla
2. Vilken fisk finns inte i Hällevik? Svar tonfisk.
3. Vad heter stranden på grönslätt? Svar grönslätt stranden.
4. Vad är viktigast när man fiskar? Svar flytväst.
5. Vad heter pojke på listerländska? Svar lue.
6. Vad heter myrornas bo? Svar stack.
7. Vilken färg har en levande insjökräfta? Svar svart.
8. Hur många årskurser går man på haveliden? Svar 7 st.
9. Vad betyder fiskebåt på listerländska? Svar ege.
10. När grundades Hällevikslägret? Svar 1928.
11. Hur lång är den stora bassängen på hälleviksbadet? Svar 50 meter.
12. Vad heter vägen som går längs vattnet i hällevik? Svar Strandvägen.
13. Utslagsfrågan Hur många tomter finns det på grönslätt? Svar 1965.

