
  

Höstpromenad på Stora 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 ne-

dan är från Stora Essingen. Strosa runt och försök hitta var 

bilderna är tagna och skriv ner svaren på frågorna. 

Lämna in formuläret med dina svar till blomsteraffären 

Books and Flowers eller till frisören Salong Kassar. 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 Books and Flowers, 

godiskorgar från Lilla Mamsen och ICA Essingen, två 

pizzor från Il Carpaccio vid Essingetorget eller någon av 

böckerna om Essingeöarna. 

 

Namn:______________________________________ 

Mobil-/telefonnr:_____________________________ 

e-postadress:_________________________________ 

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

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

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

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

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

6) a)------------------------------------------------------------- 

    b)_______________________________________ 

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

8) --------------------------------------------------------------- 

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

10) a)------------------------------------------------------------ 

      b)________________________________________ 

 

 
1  
Aktuell, ”upphittad” stuga. Vilken är adressen? 

Foto: C-G Borg (nr 3 och 10) Jahn Charleville (övriga) 

 

2 
Var sitter lampan?  

mailto:icgborg@gmail.com


3 
Gamla Telever-

ket tycks ha 

glömt sitt skåp 

från 1930-talet på 

en av öns högre 

vägar.  

Vilken är adres-

sen? 
 

 

 

4 
Dörr mot vidare 

vyer. Var då? 

 

 

 

 

 

 

5 
Här kan du luta 

dig bekvämt 

bakåt och spana 

efter lättklädda 

öbor. Var då? 

 

 

 

 

6 
En gång öns 

ungas gård – nu i 

annat lands vård. 

a) Vilket land? 

b) Adress? 

 

7 
Det har kommit flera 

nya skolor till ön – 

dock ännu inte hit där 

lärarna rastat sedan 

länge.  

Vad heter vattnet man 

ser ut över här? 

 

8 
Här fanns Storans 

första tillhåll för 

barnslig vänskap 

(Kindergarten). 

Adressen är 45A, men 

vad heter vägen? 

 

 

 

 

9 
Från den här ut-

siktsplatsen kunde 

man för länge sedan 

njuta av solupp-

gången över Väster-

bron Sedan kom det 

”tak” snett ovanför 

och platsen ham-

nade i bakvatten. 

Vad finns på taket? 

 

 

 

10 
a) Trafikerar  

Waxholmsbolaget 

denna brygga? 

b) Vad heter  

bryggan? 


