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En vacker sommardag i början av juni ordnades en 

bilpromenad med tipsfrågor. Starten utgick från 

Kville bygdegård och 52 bilar startade med flera 

minuters mellanrum för att inte orsaka folk-

samlingar, helt enligt FHM:s restriktioner. 

Utrustade med vägbeskrivning, karta och ett 

informationsblad gav sig 124 resenärer iväg på en 

knappt sex mil lång slinga i Kville- och södra 

Tanumsbygden. 
 

 
Olle Aronsson med kartläsare Anita Hallberg sitter 

startklara för att skickas iväg av Björn Torstensson 
 

Förutsättningarna var de bästa. Skir grönska, 

blommande syrener som precis avlöst häggens 

blomning – skomakar´n fick knappt någon ledighet 

mellan hägg och syren i år – och kastanjernas rika 

blomning var några av dagens naturupplevelser. En 

dag när naturen var som vackrast! 

 

 
Fr v Anna-Lena Fredriksson, Birgit Mattsson och 

Ronny Fredriksson valde Grunnevattnet som 

fikaplats och i skydd av vinden. 

 

Egen medhavd fika kunde avnjutas vid de fyra 

rastställen som hade föreslagits. De flesta valde en 

plats med ”sjö”-utsikt: Linneasjön, Grunnevattnet 

eller Evenröds vatten. En vattenspegel förhöjer 

naturligtvis intrycket av naturen.  

 

De 15 frågor som fanns utmed slingan skulle 

besvaras. Eller gissas på, som flera påpekade. 

Roliga men svåra och kluriga frågor var andra 

kommentarer. Syftet var att frågorna skulle skapa 

huvudbry, men inte kunna lösas genom Google.  

 

Många tog god tid på sig att njuta i naturen. Någon 

hann dessutom med ett tårtkalas - en bekant firade 

sin 93-årsdag. En del körde fel och några hittade 

inte frågorna.  Alla hittade i alla fall till mål. 

 

Väl hemma vid Kville bygdegård väntade en 

utslagsfråga: Vad är styrelsens sammanlagda ålder? 

Svaren blev av både smickrande och mindre 

smickrande karaktär! Hur skall nu detta tolkas? 

 

Flera stannade kvar efter målgång och samtalade, 

på behörigt avstånd utomhus, med sina bekanta i 

föreningen. Det var ju mer än ett år sedan man sist 

sågs. Behovet av att umgås är stort.  

 

Vinnare av tipset: Ragnar Johansson 14 rätt, Anne 

Nyström 13 rätt och Olle Aronsson 12 rätt och exakt 

rätt på utslagsfrågan.  

Priser utlottades till: Ingela Sandmark, Bengt 

Johnsson, Ann-Marie Berntsson, Marita Johansson, 

Clas-Åke Sörkvist, Ulla Darholm och Eva Karlsson 

 

Ex på frågor:  

 

 

 

Svaren finns på sidan  

 

Vem är troligtvis lättast att låna pengar av? 

1. Skidskytten 

x. Backhopparen 

2. Längdskidåkaren 

        I Grebbestad sitter Evert     

        Taube staty och spelar 

        med sina tre händer.  

        Vad har Evert på 

Å      på huvudet? 

Vegamössa1.<       1. Vegamössa 

                               x. Basker 

                               2. Hatt 
 


