Här kommer samtliga svar till tipspromenaden den 8
september 2018.
Rätt svar är markerad med fet-stil.

Fråga 1. Det är viktigt att ha en hemförsäkring. Vad brukar normalt en
hemförsäkring täcka?
1. Skada på lös egendom vid brand och stöld
x. Skada på lös egendom vid brand, stöld och vattenskada
2. Skada på lös egendom vid brand, stöld, vattenskada samt
reseförsäkring

Fråga 2. I händelse av kris är det viktigt att ha tillgång på vatten. Hur
länge klarar sig kroppen normalt som längst utan vatten?
1. En dag
x. Tre dagar
2. En vecka

Fråga 3. Du har poppat popcorn i kastrullen som tyvärr har börjat brinna.
Hur släcker du elden och den brinnande oljan som finns i kastrullen?
1. Genom att lägga locket på kastrullen
x. Släcka elden genom att kasta vatten
2. Inget. Det ordnar sig när oljan har brunnit ur kastrullen.

Fråga 4. Du bor i ett 5-våningshus. En natt vaknar du av sirener från
brandkåren som stannar utanför din port. När du öppnar din
lägenhetsdörr är trapphuset rökfyllt. Vad gör du?
1. Rusar så snabbt du bara kan nerför trapporna.
x. Trycker upp hissen, den går ju snabbast ner till bottenvåningen
2. Stänger snabbt lägenhetsdörren från insidan och stannar i lägenheten.
Går ut på balkongen så brandkåren ser att du är i din lägenhet.

Fråga 5. I Skärholmen var det under hela 2017, 19 inbrott i bostäder. Hur
många har det varit under första halvåret 2018?
1. 63 stycken
x. 28 stycken
2. 6 stycken

Fråga 6. Hur många timmar behöver vi åtminstone klara oss vid kris?
1. 24 timmar
x. 48 timmar
2. 72 timmar

Fråga 7. Vilken svensk myndighet ansvarar för skydd mot olyckor, kris
och civilt försvar?
1. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
x. Polisen
2. Räddningstjänsten

Fråga 8. Stockholms stad har en app där man b.la. kan felanmäla lampor
som är trasiga i parken eller i gångtunneln samt ge förslag på vad som
behöver förbättras på stadens mark. Vad heter appen?
1. Trafik&Park-appen
x. Felanmälningsappen
2. Tyck till-appen

Fråga 9. Klotter kostar mycket pengar att sanera för kommunen och
olika fastighetsägare. Vad motsvarar kommunens kostnad för
klottersanering 2017 inom hela Skärholmen (Bredäng, Skärholmen,
Sätra & Vårberg)?
1. En månadslön för EN förskolelärare
x. En årslön för EN förskolelärare
2. Årslöner för FEM förskolelärare

Fråga 10. Skärholmens Fastighetsägare är en förening som består av
fastighetsägare, centrumägare och bostadsrättsföreningar i Bredäng,
Skärholmen, Sätra och Vårberg. Hur länge tror ni att föreningen har
funnits i området?
1. 10 år
x. 1 år
2. 5 år

