
     Efterårsquiz 2017 – med et skønsomt miks af væsentlige, lokalt forankrede emner      
 
1.  Hvad er ”styret underboring” ? 

a. En skånsom rodbehandling hos tandlægen ? 
b. En (forhåbentlig) træbevarende procedure ved etablering af kloakrør i vejen ?    Svar 
 

2. Hvad kan 6½ hest og 1 stærk mand udrette på 20 minutter ?      Svar 
 
3. Hvor mange deltog i arbejdsdagen i juni 2017 ?      Svar 
 
4. Hvor mange teknikskabe opsættes ifm. grundejerforeningens kloakering ?     Svar 
 
5. I hvilke 5 år kørte sommerhusbyggeriet på højeste tryk her i foreningen ?       Svar 
 
6. Hvor kan man se nyeste udvikling i kloakeringen - samt tilmelde sig nyhedsbrev ?     Svar 
 
7. Vi har talt en del om kloakering i 2017 - men hvornår fik husene vandværksvand ?    Svar 
 
8. Hvad går den nye ”Affaldsordning 2018” egentlig ud på ?     Svar 
 
9. Hvis vandstanden i en forhåbentlig fjern fremtid stiger 2 meter, kommer vandet så først ind over os 
    fra Bildsø Å eller fra Storebælt ?     Svar 
 
10. Hvilken familie i området fik tvillinger i foråret 2017 ? 
      (Familien observeret så sent som 23. okt. kl. 9.34, hvor moderen stolt fremviste sine 2 poder iført  
      deres nye ensfarvede vinterdress).     Svar 
 
11. Hvilke muligheder har man for at finansiere sin tilslutning til kloak ?     Svar 
 
12. Iflg. oplysninger i okt. 2017 fra skel.dk og SK-Forsyning har vore 3 veje nøjagtigt samme bredde, 
      som også ses på gamle matrikelkort – så hvad er bredden ?     Svar 
 
13. Hvem har skabt Indianerstenen ovre i skoven ?     Svar 
 
14. Frist for indbetaling af kontingent til grundejerforeningen ligger nu hvert år på præcist  samme dato – 
      hvilken dato ?     Svar 
 
15. Hvor langt mod vest går foreningens fællesområde ?     Svar 
 
16. Hvordan så foreningens område ud fra luften i 1954 ? 

Løsningen finder du ved at gå ind på foreningssitets forside – men læs lige her først: 
Når du er på forsiden, så aktivér hyperlinket ”3 veje” i brødtekstens 1. afsnit 
linie 2 , og du lander på et nutidigt luftfoto af vore 3 veje. 
I øverste højre hjørne står der ”hybrid etc.” – vælg her i rullemenuen ”luftfoto 1954” – og voilà - et 
gammelt foto ruller ud ! Du kan nu med musens venstre knap trykket ned rulle det gamle luftfoto 
frem og tilbage for fornøjelige nærstudier ! 
Smutvej til forside her 
 

Den opmærksomme quiz-kombattant vil under dysten have noteret sig, at de fleste - nej faktisk samtlige – 
svar på ovenstående spørgsmål allerede findes på foreningssitet, hvor de nemt og smertefrit kan tilgås fra 
Webmasternyt ! 
 
Venlig hilsen fra Marianne R17 
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