
 

Höstpromenad på Lilla Essingen 4 – 30 september 2021 
Även om Coronarestriktionerna lättat något är det fort- 

farande lika viktigt med motion där det inte är så stor 

trängsel. En promenad på Essingeöarna känns då helt rätt.  

Hembygdsföreningen vill stimulera till detta och samtidigt 

slå ett slag för våra vackra öar. Vi arrangerar två separata 

bildquiz; ett på Lilla och ett på Stora Essingen. Bilderna  

nedan är från Lilla Essingen. Strosa runt och försök hitta var 

bilderna är tagna och skriv ner svaren på frågorna. 

Lämna in formuläret med dina svar på ICA Essingen, bage-

riet Lilla Mamsen eller till blomsteraffären Books and  

Flowers. Eller maila svaren till: icgborg@gmail.com senast 

30 september. 

Vi lottar ut fem priser bland svaren med flest rätt: En 

fin blombukett från blomsteraffären, godiskorgar från 

Lilla Mamsen och ICA Essingen eller någon av böckerna 

om Essingeöarna. 

 

Namn:______________________________________ 

Mobil-/telefonnr:_____________________________ 

e-postadress:_________________________________ 

 

1) --------------------------------------------------------------- 

2)---------------------------------------------------------------- 

3) --------------------------------------------------------------- 

4) --------------------------------------------------------------- 

5) --------------------------------------------------------------- 

6) --------------------------------------------------------------- 

7) --------------------------------------------------------------- 

8)  a)------------------------------------------------------------ 

      b________________________________________ 

9) --------------------------------------------------------------- 

10) ------------------------------------------------------------- 

 

 
1  
I en av få trappor på ön hittar du denna bänk. Vil-

ken gata slutar i övre ändan av trappan?  

 

Alla foton: Viveca Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Är du riktigt slipad kan du nog hitta den här. 

Vad står det på skylten på räcket?  

mailto:icgborg@gmail.com


 

3 
Gul och blå – 

men var kan 

dessa stå? 

 

 

 

4 

Broar dominerar 

delar av ön. Bra 

att ytvattnet leds 

bort.  

Men vad heter 

gatan/bron ovan-

för stupröret? 

 

 

 

 

5 
Har du tröttnat 

på boule – då 

kan göra några 

armhävningar 

här.  

I vilken park? 

 

 

 

 

6 
Utsikt mot 

omvärlden! 

På 1940- och 50-

talen fanns här 

innanför en  

salong som också 

speglade världen. 

Vad visades där? 

 

7 
Stor kruka vid portik 

Adress? 

 

 

 

 

 

 

8 
a) Var hittar du 

denna fina låda?  

b) Och vad har den  

använts till? 

 

 

 

 

 

9 

Hur fort får man 

köra här? 

 

 

 

 

 

 

10 

Bakom denna dörr 

kan du få lön för 

mödan att vandra 

runt ön. Av vem då? 

 


