
Bildrebusjakten JANUARI 2022
Denna månad är temat Garageportar. Här gäller det att hitta motiv 
på det temat runt omkring på ön. 
Tävlingen är utformad av Bildrebusjaktslösaren Urban Göransson. 
Du deltar genom att svara på formuläret som finns på Lidingö 
Nyheters hemsida och betalar deltagaravgiften med swish till 123 
253 55 99. Denna månad kostar tävlingen endast 20 kr!  
Glöm inte att skriva ditt namn och epostadress. 

Om du vinner får du ett presentkort i Lidingö Centrum värt 500 kr. 
Vi lottar ut ett presentkort bland de rätta lösningarna och ett bland 
alla. Du kan alltså vinna även om du inte har alla rätt! Senast 
den 31 januari vill vi ha ditt svar. Den 1 februari presenteras vin-
narna på Lidingö Nyheter. Nästa tävling kommer den 2 februari. 

1. Dessa dörrar har sett bättre dagar. Nära ett 
berg, kanske är längan rent av på sluttningen 
från berget. Här kan man gå i armkrok i riktning 
mot väster. Men vilket område är det?

2. Den här garagelängan hittar man på en träd-
väg. Vad heter trädet som gett namn åt vägen?

3.  Denna garageport leder in under en radhus-
länga. Var detta garage ligger får oss att tänka 
på en blomma. Vilken då?

4.  Kan möjligen dessa garage rymma större 
sjögående fortskaffningsmedel? I vilket område 
ligger garagelängan?

5. Oj, det var en intressant design på ett garage. 
Vad heter vägen som går förbi och där fotogra-
fen står?

6. Dessa garage finns nära en skola. På bilden 
syns två garageportar, men hur många portar 
finns det totalt?

7. Om du här sträcker på halsen ser du att det 
bakom detta garage skymtar en busshållplats. 
Det vi efterfrågar är namnet på vägen där 
garagen finns.

8. Detta garage finns i ett villaområde nära 
garagelängan på bild 1. Soptunnans placering 
gör att man undrar om det verkligen används 
som garage, men fint är det. Vad heter vägen?

9.  Här ännu ett litet fint garage. För att få rätt 
svar ska du ange de båda vägar som här kor-
sas. Men när du tar dig hit så se upp, för nära 
kan det finnas villebråd.
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10. Dessa garage ligger på planeten Jorden, 
jo vi lovar. Men vad är namnet på planeten vi 
söker? 

11. Vad heter den väg som man svänger in från 
för att komma till den här garageporten?

12. Här en länga som hängt med många årtionden. 
Vad har det röda tegelhuset som skymtas ovanför 
trappan för gatuadress? Vägnamnet tack! 


