
Bildrebusjakten januari 2021

Bildrebusjakten fortsätter. Varje månad presenteras tio nya bildre-
busar. Denna månad är temat kändishus. Här gäller det att lista ut 
vilken eller vilka kändisar som bott i vilket hus. Vi vill alltså bara 
ha namnen, inte adresserna, de får du hitta själv. Tycker du det är 
svårt? Så ska det vara. De flesta är så duktiga och vi måste ju utse en 
vinnare, alltså ska det vara svårt. 
    Du deltar genom att svara på frågorna, skicka in formuläret som 
finns på Lidingö Nyheters hemsida och betala in 100 kr på Swish nr 

123 253 55 99 och skriv ditt namn och epostadress. Senast den 31 
januari 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 februari. 
    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. Här söker vi en stor man på Lidingö på sin 
tid. Ett stort land i väster kan leda dig rätt. 

4. Mannen som bodde här kunde man stund-
tals se stå och fixa i trädgårn. Om det skrev 
han en bok. Förr var det brunt här. 

7. Damen som bodde här kunde man säkert 
vinka till. I alla fall fram till 1999. 

10. Ett kändispar till inom revy och film. 
Dottern har Mumin-koppling. 

8. Ett stormigt kändispar bodde här, men 
adressen utstrålar mycket kärlek också. 

6. Han som bodde i huset i bild 5 kallade detta 
hus ”Villa Ha” när hon som sedan bodde här, 
ville köpa det. 

9. Ett nyare hus och en yngre kändis.  
Hon bor inte kvar, var tvungen att sälja.  

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  Ny-
heter och Hembygdsföreningen på Lidingö. Fotografer 
denna månad har varit Andreas Lindberg, Christina 
Holgersdotter Engdahl, mäklarbilder och Wikipedia. 

5. I detta hus träffades ett särskilt 
sällskap i flera år, som han som bodde här 
aldrig träffade. 

2. Under ett par år bodde ett kändispar 
här. Hans flygel lär stå kvar i huset. 

3. Där är du! Skulle man kunna säga om 
man såg farbrorn som bodde här i början av 
1970-talet. 


