Sparbankspromenaden
Fråga 1

Orusts Sparbank grundades 1887 och bankens första ordförande var
Rodulf Leopold Gerle. Men vad hette banken när den bildades?
Svar: (2) Tegneby Sparbank

Fråga 2

I år fyller sparbankerna 200 år i Sverige. Vad är grunden till sparbanksidén?
Svar: (1) Att vem som helst, när som helst, kan spara hur små belopp som helst

Fråga 3

Pengar har spelat en central roll i människors liv ända sedan forntiden. När
tillverkades de första mynten?
Svar: (X) Omkring 640 f. Kr.

Fråga 4

ISparbankens symbol är en ek men logan har ändrats flera gånger
under åren. Vilket år fick banken denna färgglada logo som symbol?
Svar: (x) 1991

Fråga 5

För att snabba på skrivandet har vi sedan länge använt oss av förkortningar, men när
internet dök upp kom några helt nya. Har du koll på dessa?
a) IRL 			
b) LOL 			
c) ASAP
Svar: a ) (X) In Real Life
b) (2) Laughing Out Loud c) (1) As Soon As Possible

Fråga 6

Elbilar blir en allt vanligare syn på våra vägar. På Orust finns det idag fem stycken
snabbladdare för elbilar. Hur lång tid tar att snabbladda en elbil?
Svar: (X) Ca 30 min

Fråga 7

Orusts Sparbank har fyra kontor i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Vilket år
öppnade bankens kontor i Svanesund?
Svar: (X) 1955

Fråga 8

Den matematiska symbolen för oändlighet ser ut som en liggande åtta (∞). Vad heter
symbolen?
Svar: (2) Lemniskata

Fråga 9

Under åren 2015-2017 genomförde Riksbanken ett byte av mynt och sedlar i Sverige.
Vem avbildades på 1000-lappen som blev ersatt?
Svar: (2) Gustav Vasa

Fråga 10 På skolfartyget Westkust har många skolelever på Orust fått prova på hur det är att
segla en gammal skuta. Vilken är T/S Westkust hemmahamn?
Svar: (2) Edshultshall
Fråga 11

Kungsviken är sedan länge starkt förknippat med båtbyggeri. Enligt sägnen kan
vikingaskeppet Orme Långe ha byggts här på 900-talet. Vilken kung byggde skeppet?
Svar: (2) Olav Tryggvasson

Fråga 12

Anders Nilsson var ombud för Orust vid den första svenska riksdagen i Stockholm år
1664. Var kom Anders ifrån?
Svar: (2) Göksäter

Fråga 13

Kuststigen är en vandringsled som leder genom Bohuslän och ända in i Norge. Mellan
vilka platser på Orust kan du vandra på Kuststigen?
Svar: (1) Svanesund - Flatön

Fråga 14 Sparbankerna var tidigt ute med att erbjuda sparande i fonder. Redan 1967 kunde
vanliga kunder starta ett fondsparande i Swedbank Robur. Vad hette den första
fonden?
Svar: (1) Sparinvest
Utslagsfråga
Sättet vi betalar med förändras i en rasande takt. Idag görs de allra flesta betalningar
digitalt via internetbanken eller bankens app. Hur många betalningar gjorde bankens
kunder via intenetbanken och appen under augusti 2020?
Svar: 124 556

