
 

Vårpromenad på Stora Essingen 1 april – 3 maj 2021 
Denna vår är det fortfarande ”corona-distans” som gäller, 

samtidigt som det är viktigt att vi kommer ut och rör oss i en 

miljö där det inte är så stor trängsel. En promenad på Es-

singeöarna känns då helt rätt. Hembygdsföreningen vill sti-

mulera 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 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 3 maj. 

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 eller 

någon av böckerna om Essingeöarna. 

 

Namn:______________________________________ 

Mobil-/telefonnr:_____________________________ 

e-postadress:_________________________________ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
1  
Draken vaktar villan. Men vilken är adressen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Vilken bro kan du se i norr då du sitter på denna 

bänk?  

mailto:icgborg@gmail.com


 

3 
Platsen är som 

klippt och sku-

ren. Var då? 

 

 

 

 

 

 

4 
Ej inträde för av-

träde. Var har 

du hamnat? 

 

 

 

 

 

5 
Var bussig,  

beträd ej gräs-

mattan.  

Var då? 

 

 

 

6 
Den här pelaren 

förankrar sin 

byggnad i gam-

mal historia på 

Essingen. 

Vilka huserar i 

byggnaden idag? 

 

 

7 
Även om det 

bakom dörren 

döljer sig en 

pampig lokal 

får vi för till-

fället bara vara 

8 på en gång 

där inne.  

Vilken är bygg-

naden?  

 

 

 

 

8 
Som på bio. 

Fångad i en 

stormvind. Vad 

finns här nu? 

 

9 
Uppför denna 

trappa inga 

barn får 

sjappa. Vad 

finns vid foten 

av trappan? 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Electrolux har 

flyttat från 

Lilla Essingen. 

Dock ej till 

denna adress. 

Vilken? 


