
    Bildsø Plantagegrundes forårsquiz 2015  
 

 
1. Hvad er den officielle bredde på vore 3 veje ifølge den gode gamle landinspektørs matrikelkort ?            

SVAR: 7 meter ifølge landinspektørens matrikelkort ! Se yderligere herom side 2 nederst på  
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/udstykningen.pdf  
 

2. Hvorfor er ca. 60 store træer langs vore 3 veje i vinterens løb blevet forsynet med festlige gavebånd 
og/eller røde polkaprikker nede ved roden ? 
SVAR: Markeringen har til formål at synliggøre, hvor mange træer, der vil blive berørt af opgravning 
i forbindelse med en kloakering. Bestyrelsen anslår, at der samlet for de 3 veje er tale om ca. 100 
træer, der står enten på vejareal, i skel eller inde på grundene.                                                                
Se på http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/ref-gf-2015_nb.pdf  
 

3. Hvor langt nåede vandet op ved de 2 storme i januar 2015 ? 
SVAR: Se på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/dagmar-egon-2015.pdf  
 

4. Hvor befinder den nærmeste hjertestarter sig henne i lokalområdet ? 
Svar: Se på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/hjertestart.pdf  
 

5. Hvem kan man henvende sig til, hvis man vil gå sammen om fælles indkøb af min. 50 unge træer ? 
SVAR: Se sidste side på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/beplantningsplan2015.pdf  
 

6. Hvor mange muntre og flittige medlemmer deltog i arbejdsdagen 20.09.2014 ? 
SVAR: Se tekst side 2 på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/rugosa.pdf   
samt  fotos fra dagen på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbejdsdag20140920.pdf  

 
7. Hvilket beløb cirka har samme medlemmer på blot én formiddag så sparet foreningskassen for ? 

SVAR: Cirka kr. 6.000 – hvis man sammenligner med den rydning, foreningen betalte sig fra i 2005-
06, se på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/regnskab05-06.pdf  
 

8. Hvad var det for en metaldims vest for diget, som 2 mand høj fik gravet ned til 20.09.2014 ? 
SVAR: Der er tale om en wire til afstivning af en for længst hedengangen telefonpæl !                            
Se fotos side 2 på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/arbejdsdag20140920.pdf  
 

9. Er der stadig synlige telefonpæle i vores område ? 
SVAR: Ja ! – nogle er gennem tiden genanvendt til bænkene, og 1 pæl står stadig oprejst, men på et 
meget hemmeligt sted, som ikke skal røbes her !         

 
10. Hvor langt er kloakeringsarbejdet nået syd for os ? 

SVAR: Se på  http://skforsyning.dk/Info-Sommerhusomr%C3%A5de-.703.aspx  
 

11. Hvor mange fine hunde hyggede med ved den forsinkede Sankt Hans-bålafbrænding i 2014 ? 
SVAR: Det var vist 5 ! Se på  http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/sankt-hans-2014.pdf  
 

12. Hvilken bænk på engen kom uforvarende til at sove ”Tornerose-søvn” indtil ca. år 2000 ? 
SVAR: Se side 1 på   http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/rugosa.pdf  
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