Vilket århundrade startade Tumba Bruk?
Den 23 juni 1755 beviljade Kungl. Maj:t (Adolf Fredrik) att ett pappersbruk för tillverkning av
sedelpapper skulle anläggas på Tumba gårds ägor, som riksbanksfullmäktige Erik Carlesson sålt till
Riksens Ständers Bank.
Svar: 1700-talet (X)
Hur många lokala avdelningar har SeniorNet Sweden?
Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar.
Svar: ca 45 (1)
Vad står förkortningen AI för?
Artificiell intelligens (AI) (engelska: Artificial intelligence, även machine intelligence, MI) är
intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens (NI) som uppvisas av
människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur
man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.
Svar: Artificiell intelligens (1)
Vad betyder den här

symbolen?

Svar: Bluetooth
Vilken verksamhet fanns i SeniorHuset 1920 – 1970?
Huset byggdes i början på 1920-talet som kontor till Sörmlands Enskilda Bank, som bedrev sin
bankverksamhet där fram till 1945, då dåvarande Skandinaviska banken övertog Sörmlands
Enskilda Bank. Skandinavska banken behöll sin bankverksamhet i huset fram till 1970, då banken
flyttade till Tumba Centrum. Kommunen tog över ägandet av huset och hyrde ut till ABF i Botkyrka
mellan 1972 - 2008. År 2009 bildades en projektgrupp för att bygga om huset till en mötesplats för
Botkyrkas seniorer. Kommunen anlitade AIX Arkitekter, som format ombyggnaden på ett varsamt
sätt, för att ge plats åt den kommande seniorverksamheten i Tumba.
Svar: Bankverksamhet (2)

Från vilken tid är utgrävningarna i Hogslaby, som gett namn till Hågelby?

Svar: Järnåldern (X)
Vad kallas den glada damen på bilden till fråga 7?
Svar: Den glada damen är Christina Frostegren, som kallas ”pektanten” och det kallar hon sig själv
också. (X)
Vad är 1177.se ?
Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Man kan också
ringa1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.
Svar: Vårdguiden (1)
Vad heter boken som Ernst Brunner skrivit om villorna i Tullinge?
Vita villorna har kanske de flesta hört talas om. Så kallas en småort i Botkyrka kommun som
består av tidigare arbetarbostäder för AB Separator (senare Alfa Laval), belägen vid
Hamringevägen på västra stranden av Tullingesjön. Men Ernst Brunners bok heter ”Svarta villan”.
(1)
Ungefär hur många medlemmar har SeniorNet?
Ca 9000 medlemmar. ”har drygt 9000 medlemmar. (X)

