Tipsrunda i Tillväxthuset 1 december 2017
Här kommer rätt svar på frågorna.

Fråga 1
Hur mycket hushållsavfall genererar en genomsnittlig invånare i Sävsjö kommun?
Rätt svar: X = 371 kg/år.

Fråga 2
Hur stor andel av det vi slänger i den röda soppåsen här i kommunen är rätt sorterat?
Dvs enbart restavfall och inte tidningar, förpackningar eller farligt avfall.
Rätt svar: 1 = 23%

Fråga 3
Vilket syfte har kommunens tillsyn av livsmedelsverksamheter?
Rätt svar: X = Säker mat

Fråga 4
Vilka är ägarna till Sävsjö Näringslivs AB
Rätt svar: 2 = Sävsjö kommun och Sävsjöortens näringslivsförening

Fråga 5
Vilka är Sävsjö Näringslivs AB:s huvuduppdrag?
Rätt svar: X = Företagsservice och samverkan skola-näringsliv

Fråga 6
Vilket läsår införde Sävsjö kommun resebidrag för heltidsstudenter bosatta i Sävsjö
kommun som studerar på närliggande yrkeshögskolor, högskolor/universitet och
dagpendla med kollektivtrafik?
Rätt svar: 1 = 2010/2011

Fråga 7
Sävsjö Taxi Kör skolskjutsar i hela kommunen, till skolorna i Sävsjö, Rörvik, Stockaryd
och Vrigstad. Hur många mil kör alla bussar i genomsnitt/dag?
Rätt svar: 1 = 140 mil

Fråga 8
Vem ger tillstånd till att man får bygga ett nytt hus?
Rätt svar: X = Kommunen

Fråga 9
Vad betyder den prickade marken på kartan?
Rätt svar: X = Man får inte bygga där

Fråga 10
I vilken handling regleras byggnadshöjden?
Rätt svar: X = Detaljplanen

Fråga 11
Vad krävs inför uppförande av ett ”Attefallshus”?
Rätt svar: 2 = Bygganmälan

Fråga 12
Vilka företag och organisationer sitter i Tillväxthuset?
Rätt svar: X = Sävsjö Näringslivs AB, Sävsjö kommun och Science Park.

Fråga 13
Utslagsfråga
På kartan finns fem besöksmål markerade, titta på bilderna vilka nummer som
stämmer överens med kartan.
Räkna ihop summan och du har svaret på sista frågan. Lycka till!
Rätt svar: 28
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