


Fråga nr 1.

Namnet Vega härstammar ifrån ?

1. År 1880 la ett fartyg vid namn SS/Vegas till 
på Dalarö. Detta snappades upp av en boende i 
nuvarande Vega, som senare uppkallade sin villa 
efter fartyget. Detta la grunden till namnet 
"Vega"

X. Har tillkommit på modern tid och härstammar 
ifrån den kända grillrestaurangen "Vega baren"

2. En hemvändande immigrant under sent 1800-
tal uppkallade "Vega" efter det mer kända Las 
Vegas





Fråga nr 2.

I vårat flerbostadshus Brf 
Lingontuvan kommer det att byggas 
hur många lägenheter ?

1. 95

X. 90

2. 96



Fråga nr 3.

Vega kommer att få en ny fin 
pendeltågstation, när beräknas den att 
öppna ?

1. 1a September 2019

X. 1a Juni 2019

2. 1a April 2019



Fråga nr 4.

Ni visste väl om att vi bygger småhus 
här i Vega också ?
Brf Blåbärsskogen, frågan är hur 
många bygger vi ?

1. 46st

X. 36st

2. 26st



Fråga nr 5.

Den 13-januari 2017 slog Diana Puta 
ett prestigefyllt rekord. På den anrika 
"Vegabaren" åt Diana hur många 200gr 
hamburgare ?

1. 11st

X. 8st

2. 9st

Kuriosa: Diana åt också 1st 90 grammare, pommes, glass 
och 1 liter läsk.
Mums...



Fråga nr 6.

Det finns många fina havsbad i 
kommunen. Till vilket havsbad tar det 
endast 14min att åka ?

1. Schweizerbadet

X. Årsta havsbad

2. Gålö havsbad



Fråga nr 7.

Förskolor och skolor är viktigt.
Hur många förskolor respektive 
grundskolor planeras det för fram till 
2021 i Vega?

1. 9st försk.. och 3st grundsk..

X. 8st försk.. och 3st grundsk..

2. 8st försk.. och 2st grundsk..



Fråga nr 8.

På Södermalm finns det många trevliga 
restauranger. Hur lång tid kommer det 
att ta från station Vega till Stockholm 
Södra ?

1. 15min

X. 25min

2. 20min



Fråga nr 9.

I Vega kommer det att byggas både 
flerbostadshus, villor och radhus.
Men frågan är, hur många bostäder 
planeras det för ?

1. 3500st

X. 2500st

2. 4500st



Fråga nr 10.

Att bygga hus är spännande.
I Blåbärsskogen bygger vi våra fina 
småhus. Men frågan är, hur lång tid tar 
det att "resa" ett småhus ?
Dvs, hur lång tid tar det att ställa upp 
alla ytterväggar och få på taket så att 
huset är "tätt" ?

1. 8 timmar ( 1 dag )

X. 16 timmar ( 2 dagar )

2. 6 timmar ( 2/3 dag )


