Rätt svar och vinnare i Tipsrunda Stibyberget
Grattis Lundabon, Sven- Åke, Birgitta Sällberg.
Ni är välkomna att komma ner till Fiskemuseet i Hällevik och hämta ut en varsin
biobiljett.
Om du är nyfiken på svaren på frågorna så finns det här.
Hälleviks Fakta av Facklan
1. När blev Stibyberget ett naturreservat? Svar 1971.
2. Hur stort är Stibyberget? Svar 123 hektar.
3. Vilka blommor växter här på våren? Svar blåsippa och vitsippa.
4. Vad är en "karasödd" för något? Svar disktrasa.
5. Vad heter den sällsynta blålila blomma som brukar växa här? Svar backsippa.
6. Vilket lövträd är vanligast på Stibyberget? Svar avenbok.
7. Vad betyder "vingalög"? Svar fjäril.
8. Vilka fåglar är vanligt förekommande? Svar trädlärka och näktergal.
9. Vad är en kulstång? Svar stormvarnings station.
10. Hur långt över havet är utkiksplatsen? Svar 70 meter.
11. På stiby bergets topp finns det gravar. Vilket tid är gravhögarna från? Svar
bronsåldern.
12. Vilket år var det koleraepidemi på listerlandet? Svar 1853
UtslagsfråganHur många invånare 1960? Svar 566 människor.
Grattis Hermina Sällberg, Jonas Sällberg och Elsa
Ni är välkomna att komma ner till fiskemuseet i Hällevik och hämta ut en varsin
biobiljett.
Barnfrågor av facklan
1. Vad kan man göra i skogen? Svar klättra i träd.
2. Vad får man inte göra på Stibyberget? Svar ha lösa hundar.
3. Vilken blomma finns här på våren? Blåsippa och vitsippa.
4. Vilken färg har backsippan? Svar blålila.
5. Vad är en gröngöling? Svar fågel.
6. Vad betyder ordet ful på svenska? Ful är ett listerlänskt ord. Svar fågel.
7. Vad kallas björkens bark? Svar näver.
8. Vad betyder tjöna? Svar kor.
9. Vad kallas ekens fröer/ frukter? Svar Ekollon.
10. Vad kan man inte se från utkiken på Stiby berget? Svar Mjälby
11. Vad gör barn här på vintern? Åka pulka.
12. Hur många dog i kolera på listerlandet? 50 st.
Utslagsfrågan
Hur högt är stibyberget? Svar 70 meter.

