
Bildrebusjakten MARS 2022
Bildrebusjakten fortsätter. Varje månad 
presenteras nya bildrebusar. Denna månad 
är temat ”Se upp”.  Tävlingen är konstruerad 
av Mona och Björn Engdahl. De brukar vinna 
många av tävlingarna, så nu när de inte är 
med har du chansen!
Vi är generösa i vår bedömning av dina svar.  
Du deltar genom att svara på formuläret 
som finns på Lidingö Nyheters hemsida 
och betala in 77 kr på Swish nr 123 253 

55 99 Glöm inte att skriva ditt namn och 
epostadress. Senast den 31 mars vill vi ha 
ditt svar. Vi delar ut två priser, dels till den 
första inlämnade lösningen med flest rätt, 
dels till en som vi lottar ut bland övriga 
lösningar (du behöver alltså inte ha alla 
rätt för att vinna). Nästa tävling kommer 
den 2 april. Pris är två presentcheckar 
från Lidingö centrum, värda 500 kr/st 
denna månad. 

1. Tornet syns både från kunglig väg och 
östlig färjeled. Vad heter den lilla skulpturen 
vid vattenbrynet i närheten?

4. Ledtråd: Birka för länge sedan. Vad heter 
byggnaden?

7. Här intill firar vi minnet av en skald varje 
år. Vilket årtal står på fasaden på andra sidan 
huset?

10. Ledtrådar: 1895. Livmedikus. Älskande 
par. Vad heter huset? 

8. Ärorik och lärorik byggnad. Vad heter de 
två vägarna som korsas närmast?

6. Snart kommer kanske denna skorsten gå 
upp i rök? Vad heter torget?

9. Hur många personer får vistas samtidigt i 
detta torn enligt skylten? Det vete fåglarna!

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 
Lidingö Hembygdsförening. Fotografer: 
Björn Engdahl och  Andreas Lindberg.

5. Denna adress kan man förknippa med 
vinterlandskap och fisk. Vilket nummer 
står på brevlådan?

2. Här kunde man förr ta sig vatten över 
huvudet. Vem har ritat huset? Svaret finns 
på platsen. 

3. Vilken utsikt man har från detta torn! Man 
kan ana både sol, måne och stjärnor härifrån. 
Vad heter vägen?

11. Här fick man förr se upp så man inte 
flög i luften. Han som lät bygga huset har en 
väg i närheten. Men vad kallas huset, som 
uppkallats efter hans hustru?

12. Borta bra men hemma bäst. Både förr och 
nu. Vad är det för verksamhet här?


