
Bildrebusjakten februari 2021
Bildrebusjakten fortsätter. Varje månad presenteras nya bildrebusar. 
Denna månad är temat nattbilder. Här gäller det att lista ut var 
bilderna är tagna, trots att det ser mörkt ut... Svara med adress, eller 
vilket hus bilden föreställer. Alla hus är mer eller mindre offentliga 
utom ett. Och mycket riktigt, det är tolv stycken gåtor denna månad.
    Du deltar genom att svara på frågorna, skicka in formuläret som 
finns på Lidingö Nyheters hemsida och betala in 99 kr på Swish nr 

123 253 55 99 och skriv ditt namn och epostadress. Senast den 28 
februari vill vi ha ditt svar. Om flera har fått alla rätt skickar vi dessa 
en utslagsfråga. Därefter presenteras vinnaren och de rätta svaren i 
tidningen. Nästa tävling kommer den 1 mars. 
    Första pris är en presentcheck från en Lidingöbutik, värd minst 
1000 kr denna månad. Dessutom lottar vi ut tio stycken kåseriböcker 
av Inger Grimlund bland de deltagande bidragen. 

1. Var kan detta vara? Svara med vad husen 
kallas, ett domestiskt ord i bestämd form, 
singularis.

4. Här var det mörkt. Men du har säkert 
passerat huset många gånger när du kommer 
till Lidingö. Vägens namn, tack!

7. Åh Herre Gud! Det blir bara svårare och 
svårare, eller? Vi söker byggnadens namn. 

10. Ett nyare hus som besöks av många 
dagtid. 

8. Här skulle man vilja bo! Har du svaret på 
vad huset kallas? Ja, det har du.

6. Namnet på huset eller verksamheten som 
finns här, tack. Förr var namnet som ett 
område, numera ett namn.

9. Oj, det här ser nästan likadant ut. Men det 
är det inte. Såna här hus finns i alla städer. 

Vill du bidra med en fråga? Skicka in din bild (och facit) så kan du vara med och skapa nästa månads rebusjakt: info@lidingonyheter.se
Bildrebusjakten är ett samarbete mellan Lidingö  Nyheter och Hembygdsföreningen på Lidingö. Fotograf:Andreas Lindberg.

5. Vilken söt liten stuga! Men var? Svara 
med namnet på den långa vägen som går i 
en kurva just här till vänster. 

2. Märkliga fönster, eller hur? Var finns 
dem? Svara med vad man kallar huset.

3. Inte så långt därifrån finns dessa fönster. 
Här inne finns sånt som du får nästan varje 
dag. Vilken verksamhet finns här?

11. Namnet på denna verksamhet anknyter 
till Lidingö Nyheter. Vad heter företaget som 
huserar här?

12. Detta fönster har du säkert passerat, utan 
att tänka på. Här räcker det om du kan svara 
vilket område på Lidingö det ligger. 




