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Denna månad är temat Ankare. Här gäller det att hitta motiv på 
det temat runt omkring på ön. Vi visar motiven (ankarna eller nå-
got som associerar till ankare) i sin helhet, för det här är inte helt 
lätt. Svaren vi söker är platsen, ibland vägen eller området. 
Du deltar genom att svara på formuläret som finns på Lidingö 
Nyheters hemsida och betala in 66 kr på Swish nr 123 253 55 99.  

Glöm inte att skriva ditt namn och epostadress. 
Om du vinner får du ett presentkort i Lidingö Centrum värt 500 kr. 
Vi lottar ut två presentkort bland de rätta lösningarna. Senast den 
30 november vill vi ha ditt svar.  
Den 1 december presenteras vinnarna på Lidingö Nyheter.  
Nästa tävling kommer den 2 december. 

1. Rondellhund har man hört talas om, men 
detta är ett rondellankare. Frågan är vad  
vägarna heter som möts här?

2. Denna skylt står i ett område, som är svaret 
på frågan. 

3. Inte så långt från vatten i en vik, nära där 
vissa barn står redo. Vilket område? 

4. Om du vet var denna bild är tagen, så har du 
svaret. 

5. Detta ankare ligger utanför en restaurang. 
Vad heter restaurangen?

6. Svårt. Du måste nästan ha promenerat förbi 
dessa ankare (det är två stycken) för att veta 
var de finns. Intill en vik, vilken?

7. För att komma hit, behöver du också ta en 
promenad. Ledtråd: Mästare. Vi vill veta vilket 
område ankaret finns. 

8. Detta ankare står i ett område där det finns 
två ankare till, om det kan hjälpa?  
Vilket område?

9.  Vilken båtklubb? 

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

10.. Ledtråd: Nära nio. 


