
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Nr 2   –  2023
5  mars  –  1 april
Årg 22. Upplaga 18.600

LAUFENN

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km söder om Bankekind

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

HANKOOK
K135

Fälgar från

Jens Niklas

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  •  LÅNEBIL

ÖPPET: Må - To 8 - 18, Fr 8 - 12
UTÖKADE ÖPPETTIDER 1 - 15 APRIL: Vardag 8-18, Lördag 10-14

013 - 510 60 gummiverkstan.se

OBS! Vi hoppas på Ert överseende med att vi kanske inte är full personalstyrka varje dag, 
eftersom Jens ska bli PAPPA i mitten av mars!!

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

SOMMARDÄCKSOMMARDÄCK

MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • CONTINENTAL • PIRELLI • TOYO • GOODYEAR m.fl.

 Vi hoppas på Ert överseende med att vi kanske inte är full personalstyrka varje dag, 

Mystiska profi len • Kultur & Nöje • Parant • Gubbdagis • Korsord • Recept

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!*

U-värdet är det mått som anger hur energieffektivt ett fönster är. 
Ett lågt u-värde betyder att fönstret släpper in mindre kyla och ut 
mindre värme. Våra fönster har ett u-värde mellan 0,72 - 0,85 
beroende på modell. Dessutom får du alltid kondensskyddat glas. 
Glaset gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som 
uteluften och då uppstår inte kondens.

Energieffektiva fönster
med kondensskyddat glas.

48
månader
räntefritt
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Kvällens föreläsare är livsstils-
professor Maj-Lis Hellénius och 
hjärtläkare Carlos Valladares, 
specialist i kardiologi och intern-
medicin. 

Underhållning under kvällen står 
Shirley Clamp för. Shirley Clamp 
är en av Sveriges mest älskade artis-
ter som fi ck sitt genombrott 2004 
när hon deltog i Melodifestivalen 
med låten Min kärlek. Genom åren 
har Shirley deltagit i en mängd oli-
ka tv-program, ytterligare några 
gånger i Melodifestivalen samt gjort 
många och mycket uppskattade 
livekonserter. Inte minst har hon 
gjort stor succé med sin egna scen-
show, Nästan 20 år på scen om man 
avrundar uppåt. 

En kväll med hjärtat i fokus!

���������������������������������������
����	�

PROGRAM 
15.00  Besök våra utställare i Ljusgården.
    Chans att köpa lotter. 

16.00  Wivi-Ann Heurlin-Krantz,
    ambassadör för 1,6 miljonerklubben,
    hälsar välkommen. 

Föreläsningar
Mai-Lis Hellénius 
Vad kan jag själv göra för att må bra och vara 
frisk? En föreläsning om livsstil och hälsa på 
vetenskaplig grund.  

Carlos Valladares 
Föreläser om förmaksflimmer, en rubbning i 
hjärtats rytm. Förmaksflimmer ger ofta symptom i 
form av hjärtklappning, andfåddhet och trötthet.   

17.30-18.00  Paus. Du bjuds på cider och 
         frukt och minglar bland våra 
         utställare i Ljusgården. 

18.00-18.30  Underhållning med 
        Shirley Clamp 

18.30-18.50  BJ:s visar delar av vårens mode. 

18.50-19.00  Dragning i lotteriet 

Boka redan nu in 20 mars i din kalender! Då träffas vi på Forumteatern och 
lyssnar till inspirerande och lärorika föreläsningar. Härlig underhållning med 
fantastiska Shirley Clamp, modevisning och många utställare dessutom.

Tid: Måndag 20 mars 15.00-19. 00.  Plats: Forumteatern, Ågatan 55, Linköping 
Medlemspris: 325 kr, övriga 375 kr. (Antalet platser är begränsat.) 
Boka via hemsidan: www.1.6miljonerklubben.com  Anmälan senast 10 mars.
PS Inga biljetter. Vi prickar av med namnlistor vid entrén.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

1,6 & 2,6 miljonerklubben för Kvinnor & Hälsa 
är en organisation som verkar för hälsa och livskvalitet för alla kvinnor.
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Vi sköter din
trädgård 
åt dig!

Planera 
för våren 

och sommaren 
i trädgården!

PG och Leif

Cicci  076 - 943 46 09  • Leif  070 - 374 13 78
info@vangatradgardstjanst.se
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Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Följ oss 
på

Facebook

Tel. 073  - 552 65 68
www.kaptenbille.se

ÖPPETTIDER I MARS
Ons - Fre 10 - 17 • Lör 11 - 20

Söndag  11 - 17

VÅFFLA 
med kaffe

65:-

Kaffe och 
semla

50:-

Den 11 mars öppnar vi igen. Välkomna!

FLÄSKFILÉ  159:-
med rödvinssås 
& bearnaisesås

SCHNITZEL  165:-
med pommes 
& rödvinssås

ÖPPNINGSERBJUDANDE
(Gäller under helgen 11 -12/3.)

EN BRA START PÅ DAGEN!
Frukosten anses vara dagens viktigaste mål.
Med en bra frukost lägger du grunden 
för resten av dagen och orkar mer.

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.

Glad Påsk!Glad Påsk!
Stora Bjärby Ägg AB  •  0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.se

VI HAR DÄCKEN 
FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA 
SOM T.EX.

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Bridgestone 
Turanza 005
Prisexempel 
205/55R16 91v
Monterat och klart 
1550 kr inkl. moms

Vi fi xar däcket efter ert behov. Vi fi xar däcket efter ert behov. 
Tveka inte att höra av er!Tveka inte att höra av er! 

DIN LOKALA DÄCKVERKSTADDIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

DÄCKHOTELL
fr 600 kr

 Inkl. skifte, tvätt 
och förvaring.
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Roynes Däck o Motor 
Transporttjänst

KÖPER SKROTBILAR 

070-531 95 79

ÖPPET UNDER  
DÄCKBYTARSÄSONG  

Mån - Fre  8 - 18  
Lördag       9 - 14

070 - 531 95 79
Högloftet 1, 585 93 Linköping 

Roynes Däck o Motor
SNART DAGS FÖR SOMMARDÄCK

Hjulskifte    200:- 
Skifte & förvaring  400:-
Hjultvätt      100:-

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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All vår personal  
omfattas av  
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag, 
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Dags att boka 
VÅRSTÄDNING 

och 
FÖNSTERPUTS

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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Anläggning • Trädbeskärning
Häckklippning • Gräsklippning 

Nyplantering och ogräsrensning
Röjning • Skötsel

011 - 10 00 99 • www.kullerstadtradgard.se 
info@kullerstadtradgard.se • Följ oss gärna på Facebook!

Vi utför det mesta 
för din trädgård!

Vi utför även hushållsnära  
tjänster i ditt hem 

Flytt- och hemstäd • Fönsterputs

Från 290:-/ h efter RUT

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Östgöta Grus & Berg
tillverkar och levererar ett brett utbud av 

bergkross, väggrus 
och Hasselfors Gardens

kvalitetsjordar.

www.grusoberg.se
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Nyheter!
Nyheter!

Välkomna!Välkomna!

Välkomna in och se allaVälkomna in och se alla
härliga vårfärgerhärliga vårfärger

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

OBS!
En extra

modevisning

Tisdagen 25 april

kl. 18.30

Förköp i butiken
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan 
och gör kostnadsfria platsbesökoch gör kostnadsfria platsbesök..

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontorFör hem, � ytt, fönster och kontor..

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.

Vi har många år i branschen, hög kompetens och 
100% nöjda kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

Exempel på arbeten vi utför:
- Villa/Garagegrunder
- Betong/trä/glasfi berpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp 
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

- Rivningar och brandsanering
- Sten/Bergspräckning
- Garageuppfarter
- Gräsmatta
- Altan och trädäck
- m.m.

Hör av dig om du är intresserad av en 
kostnadsfri o� ert på ett arbete som 
du vill ha utfört!

Dags att boka inDags att boka in 
VÅRENS PROJEKTVÅRENS PROJEKT 
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Hitler invaderade Danmark. Det gick 
lätt. Sedan anföll han Norge. Det blev 
svårare.

Men Hitler gav sig aldrig på Sverige. 
Det var klokt, för där fanns vår Profil och 
hans lilla truppstyrka.

Vår Profil var vicekorpral. Han var chef 
för en grupp på tolv man. I den ingick en 
lumpsamlare, en skräddare, en urstark 
rödhårig stenhuggare, en två meter lång 
bondson, några lantbrukare och en troll-
karl som försörjde sig genom att turnera 
i folkparkerna. De flesta var i 35-årsål-
dern. Vår Profil var 21.

Vår Profil hette Gunnar. I sina memo-
arer har han gett oss en mycket livfull 
skildring av sina vedermödor som militär 
chef. Han fick lära sig mycket som han 
sedan skulle komma att få nytta av, bland 
annat att spela poker.

Gunnar avancerade så småningom 
ända upp till värnpliktig furir och chef 
för bataljonens ammunitionstross. Men 
där tog den militära karriären slut.

Han måste skaffa sig ett yrke. Som ung 
hade han drömt om att bli bibliotekarie. 
Vår Profil tyckte mycket om böcker, sär-
skilt engelska deckare. Men han valde en 
annan bana. Det var tur. 

Vår Profil blev journalist. Det gick 
märkvärdigt lätt. Han liksom bara halka-
de in i yrket. Karriären inleddes på olika 
landsortstidningar, där han fick tillfälliga 
vikariat, vilket gick lätt vid den här tiden, 
eftersom många journalister var inkalla-
de i beredskapstjänst.

Gunnar har gett oss en mycket utförlig 
skildring av sin barndom. Hans föräldrar 
var kringresande skådespelare och kunde 
inte ta hand om honom. Därför fick han 
bo hos sin farmor och farfar under hela 
uppväxttiden.

Det gick bra. Vår Profil blev väl om-
händertagen. Han var begåvad och lärde 
sig att läsa redan vid fyra års ålder.

Vår Profil har också skildrat sitt liv som 
vuxen i många roliga kåserier. Där finner 
vi honom tillsammans med resten av fa-
miljen – hans fru Birgitta, som alltid bara 
kallas ”hustrun”, sönerna Ulf och Klas-
Göran och ”den människoätande hunden 
Gäsper”.

Efter några år ute i landet kom Gunnar 
till Stockholm. Där lyckades han skaf-
fa sig ett jobb på Stockholms-Tidningen. 
Vår Profil hamnade på notisavdelningen, 
bland rubriker som ”Syföreningsauktion i 
Sorunda” och ”Älgko försenar Läggesta-
tåget”.

Hela tiden längtade han efter stör-
re och mer dramatiska uppgifter. Vår 
Profil drömde om att bli en riktig världs-
reporter! Han ville skildra krigsutbrott, 
jordbävningar och revolutioner och inter-
vjua kungar och presidenter.

År 1943 fick han äntligen en chans 
att ge sig ut på sin första reportageresa. 
Då sändes han till Askersund för att be-
vaka stadens 300-årsjubileum! Hans chef 
tyckte att vår Profil passade bra för upp-
draget eftersom han kom från Närke!

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 17 mars vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgif-
ter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare 
och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 35.

Vår Profil jobbade på. Han tog på sig alla 
uppdrag han kunde få. Då han fick möj-
lighet översatte han böcker och noveller 
för att tjäna extra pengar. Han arbetade 
både dag och natt. Det gav utdelning. 
Han lärde sig mycket. Till sist blev han 
verkligen en sådan världsreporter som 
han drömt om.

På hösten 1948 fick han sin första sta-
tionering i England. Den följdes av nya 
stora uppdrag. Gunnar blev Aftonbla-
dets korrespondent i London 1955 och i 
New York 1961 och senare också Dagens 
Nyheters korrespondent i Paris och Lon-
don.

Vår Profil var en mycket duktig jour-
nalist som alltid höll sig framme där 
det hände något. Ändå hade han kan-
ske varit bortglömd om det inte varit för 
det där med kåserierna. Dem skrev han 
samtidigt som han gjorde sina vanliga re-
portage.

Kåserierna samlades i små böcker som 
publicerades en gång om året, till att 
börja med utan någon större succé. 

Men så hände något. Gunnar blev er-
bjuden att bli sommarpratare i radio. Där 
läste han upp en del av sina kåserier. Då 
kom genombrottet! Hans årsböcker bör-
jade sälja i rekordupplagor och Gunnar 
blev en av Sveriges populäraste personer.

Kåserierna illustrerades av en tecknare 
som hette Poul. De kunde handla om allt 
möjligt. En gång berättade han om ”sin 
gamla vän överrocken”. I ett annat kåseri 
skrev han om hur man skall äta kräftor. 
De skall ”sugas, sörplas, slaskas, schnörv-
flas, schlurpas och zzyyyssschas”, för att 
man skall känna de underbara dillaro-
men.

Vår Profil kom ifrån Närke. Han blev 
en levande reklampelare för sitt land-
skap. Visserligen gick han bort 1985. 
Men han är ändå inte glömd. Han lever 
vidare genom alla sina böcker. 

Som en hyllning till hans gärning har 
han fått en park uppkallad efter sig i 
Örebro. Dessutom har ett järnvägsföretag 
i Bergslagen döpt ett tåg efter honom. 
Det skulle han ha tyckt om.

Vem var han?

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

076 - 775 18 01
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Ring oss!

Utnyttja
Grön Teknik-

avdraget 
på 50 %

LADDA BILEN HEMMA!
LADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

Östergötlands El Service AB  •  info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 i Norrköping!

Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem
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Ta hand 
om dig 
– gå på 
massage

Jag utför:
• Klassisk svensk massage 
• Lymfdränage
• Koppning 

Jag � nns i Målbäck, mellan Grebo och Åtvidaberg
Varmt Välkommen att boka en tid eller hör av dig 
om du undrar något.
070-323 48 39 | ewakind@hotmail.com

Jag använder mig av 
Maria Åkerbergs 
ekologiska oljor. 
Är även återförsäljare 
av hennes hudvård 
och kosmetika.

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

 göra matlådor 
 skapa struktur i din vardag 
 städa hemmet
 göra ärenden 
 fi xa i din trädgård 
 egna förslag utifrån DITT behov 

AlltidNära • Pia Ekstrand • Norrbergavägen 58, 589 61 Sturefors
pia.ekstrand@alltidnara.nu • Telefon: 0709-816974

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 

- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans

- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

AlltidNära erbjuder fl exibla tjänster utifrån DITT behov. 
Jag kommer fortsätta använda munskydd ett tag till 
för er säkerhet.

... för dig som önskar personlig hjälp

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa. 

För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. Pg nr 483 84 51-5. 
Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

Linköpingsortens rödakorskrets/Åkerbo rödakorsgrupp

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.
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PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

Välkommen till 
Lördagsträ� en

Helene och Doren Andersson hälsar 
Varmt Välkomna!

Det ska bli så skoj att välkomna Mikael Gustavsson & Co
samt Christer Trubadur. Härlig och underbar musik.

Servering Budapestlängder.

Därefter har vi äran att återigen välkomna 
”Svärmorsdrömmarna” från Söderköping
som spelar cirka kl. 14.30 - 17.00.
Vi tjuvstartar våffeldagen med 
just våf� or, grädde och sylt.

En överraskning!  Kl. 13.00 spelar Vikbotrion upp till dans!

Lördag 11 mars kl. 13:00�-�17:00
Grannskapshuset, Sparvsångsvägen 65, Linghem

Lördag 18 mars kl. 13:00�-�17:00
Linghemskyrkan, Himnavägen 151, Linghem

Nästa Åkerboblad kommer ut den 2 april, 
en vecka före påsk.

Välkommen att boka din 
annons senast 17/3.
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SKYDDA 
DIG
mot bedrägerier 
via Internet

Ev. frågor besvaras via tel: 013 10 63 75 eller via e-postEv. frågor besvaras via tel: 013 10 63 75 eller via e-post info@ostergotland.pro.seinfo@ostergotland.pro.se

i samarbete medi samarbete med och Brottsoff erjouren och Brottsoff erjouren 
i Linköping och östra Östergötlandi Linköping och östra Östergötland

Vi bjuder på � ka • Fri entré • Ingen anmälanVi bjuder på � ka • Fri entré • Ingen anmälan

Välkommen!Välkommen!
Projektet fi nansieras av Brottsoff ermyndighetenProjektet fi nansieras av Brottsoff ermyndigheten

Så här gör man om man är drabbadSå här gör man om man är drabbad
Daniela Lind Daniela Lind 

Brottsoff erjouren i LinköpingBrottsoff erjouren i Linköping

Så här gör man om man är drabbadSå här gör man om man är drabbad
Mia Landell Mia Landell 

Brottsoff erjouren i östra ÖstergötlandBrottsoff erjouren i östra Östergötland

NÄR KLOKA MÄNNISKOR 
FATTAR OBETÄNKSAMMA BESLUT
Att bli lurad av en annan människa i ett så kallat romansbedrägeri eller 
ekonomiskt bedrägeri är ofta en både dyrköpt och smärtsam erfarenhet. 
Efteråt ter sig allt så obegripligt. Det är lätt att känna ilska, skam och 
en oro för framtiden. Varför låter vi oss luras på det sättet? Svaret är att 
detta kan hända vem som helst.

Vad är det som händer med oss när vi utsätts för ett bedrägeri? 
Hur skaff ar vi oss redskap att känna igen, förstå en bedragare och inte 
låta oss dras med i starka känslor. Och hur tar vi hand om oss själva och 
varandra när det inträff at?

Föredrag av Jakob Carlander
leg psykoterapeut, med efterföljande samtal.

Måndag 13 mars kl. 14 Måndag 13 mars kl. 14 
Hemgården Saltängsg. 7, NorrköpingHemgården Saltängsg. 7, Norrköping

Måndag 20 mars kl. 14 Måndag 20 mars kl. 14 
Fontänen Västra vägen 3, LinköpingFontänen Västra vägen 3, Linköping
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Linghems bibliotek 10 år 2013 - 2023
Joakim Johansson berättar om:
”De mänsker ja aldri mött”

Lokalhistoriker Joakim Johansson berättar om 
hur han arbetar med att identifi era hus och 
människor på gamla fotografi er från Linköping.

Onsdag den 15 mars kl. 16.00
Linghems bibliotek, Himnaskolan
Info: linghem@linkoping.se • 013 - 205252
Föranmäl gärna.

Varmt välkomna!

Bibliotekets öppettider: Tisdag 13 -17, onsdag 13 -19, fredag 10 -13

Den 26 mars 14Den 26 mars 14-Den 26 mars 14-16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i Den 26 mars 14Den 26 mars 14Den 26 mars 14 16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i 16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i 16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i 
Gistad. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i 16 är det dags för årsmöte i Klubbstugan i 
Gistad. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Gistad. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber 
er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 
Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber 
er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 
Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber Självklart går medlemskap att lösa på plats. Vi kommer bjuda på fika och ber 

                er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 
ringa/sms:a 0708
er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 
ringa/sms:a 0708ringa/sms:a 0708-
er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 
ringa/sms:a 0708ringa/sms:a 0708-834833 (antal och ev. allergier)
er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller er därför att anmäla er till ordforande@gistad.com eller 

834833 (antal och ev. allergier)834833 (antal och ev. allergier)

Dagordning och handlingar kommer anslås på föreningens hemsida www.gistad.com senast en Dagordning och handlingar kommer anslås på föreningens hemsida www.gistad.com senast en 
vecka innan årsmötet. 
Dagordning och handlingar kommer anslås på föreningens hemsida www.gistad.com senast en Dagordning och handlingar kommer anslås på föreningens hemsida www.gistad.com senast en 
vecka innan årsmötet. vecka innan årsmötet. 

PARANT
VISAR VÅRMODET

Välkomna!   
Lili och Anne

i Skärkinds församlingshem 
Måndag 3 april, kl. 15.00

Välkommen 
till Gospelshopen!

Öppettider: 
Tis -  Fre 11 - 16

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel. 
Stort urval av böcker, biblar 

och CD-skivor. Den lilla 
butiken med 

det stora
innehållet.

Gospelshopen 
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25
pingstlinkoping.se/gospelshopen

Egen avdelning med barnböcker 
och barnbiblar. Willow Tree-fi gurer.
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Söndag 19 mars  kl. 10.00
Gudstjänst, Anders Ekstedt

Söndag 26 mars kl. 10.00
Gudstjänst, Anders Ekstedt, Nattvard

Tisdag 21 mars kl. 14.00
Dagledigträ� , Lisen och Gun-Marie

Lördag 25 mars  kl. 18.00
i Linghemskyrkan. ”Minns du sången?”

Tisdagar kl. 19.00  och 
Onsdagar kl. 10.00 BÖN i kapellet

SKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKA
Mars
  8 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Anders Nilssons

15 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Holens ork.

22 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Cirrus ork.

23 torsd 14.00   Medlemsmöte i Mariehult
       Göran och Östen underhåller

29 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons ork.

April
  5 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Lars Erikssons

12 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kenneth Hertz

19 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Eklöfs ork.

21 fred 18.00   Pubafton i Mariehult
       Musikquiz med Andreas och Ussi Hedenskog
       Anmälan 070 - 536 83  13

26 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Junix ork.

27 torsd 14.00   Medlemsmöte i Mariehult
       Marie Samuelsson berättar
       ”Hur man skyddar sig mot bedrägerier”.

Se även: www.pro.se/skarblacka



EXTRAÖPPET
torsdag - fredag, kl. 11-16

29 juni - 18 augusti

För mer info ring: 
0705 - 10 90 03

Nu öppnar vi för säsongen!
Öppet 18 mars – 1 oktober

Öppet lördagar och söndagar 11-16

www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design 
och Roliga inredningsdetaljer

samt Trädgård och sånt och Loppis.

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar.

BAKLUCKELOPPISAR 2023
Följande söndagar mellan kl.  10-15

28 maj • 2 juli • 27 aug • 24 sept

Modevisning i Modevisning i 
Åkerbogården!Åkerbogården!
20 mars kl. 19:00

Butik Mariette 
visar vårmodet

Entré samt tilltugg 100 kr 

Åkerbogården • Gällstadsvägen 14, Linghem

Anmälan till Butik Mariette eller: 
Gunilla Honkanen  0705  – 974 456   
Ing-Marie Karlsson  0708  –  392 724
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Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

Ring oss
013-23 66 50

fredag 3 mars 
Ekumenisk gudstjänst på 
världsböndagen
19.00 Holmen i Askeby

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

söndag 5 mars
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Medvindskören och Plogens kör medverkar.

Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

söndag 12 mars  
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Sofiakören medverkar.

Vattenkraft 
- från Deep River till Sailing
18.00 Vårdsbergs kyrka 
Musikgudstjänst med Ann-Sofie Nord och Fredrik 
Ingå.

MIDFASTOSÖNDAGEN

söndag 19 mars  
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Ceciliakören, Östra Hargs kyrkokör samt Tweenies-
gruppen medverkar.

Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem

onsdag 22 mars
Andakt på Grannskapshuset 
14.00 Linghem

lördag 25 mars
Konsert för små och stora barn
16.00 S:t Martin, Ekängen
Emma Hallberg och Helena Törnroos, sång. 
Läs mer här intill.
Earth Hour-gudstjänst 
20.30 Östra Skrukeby kyrka 
Anders Krantz spelar på Schiörlinorgeln.
Sångmedverkan.

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 

söndag 26 mars 
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Sofiakören och barnkören Pärlorna 
medverkar.
Gudstjänst
16.00 Östra Hargs församlingshem

Andakt
18.00 Lillkyrka församlingshem 
Mariamusik med Christina Varenius och 
Sofia Liljedahl flöjt och sång.

PALMSÖNDAGEN

söndag 2 april 
Palmsöndagsmässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Gistad kyrkokör medverkar.

Palmsöndagsgudstjänst
15.00 Vårdsbergs kyrka 
Medvindskören och Plogens kör medverkar.

Palmsöndagsgudstjänst
16.00 Gistads kyrka 

svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster
Varje vecka!

(Du hittar alla veckans 
aktiviteter på vår 

hemsida)

Succén är tillbaka! Äntligen kan vi gå på 
Konsert för små och stora barn igen. 
lördag 25 mars - 16.00 S:t Martin, Ekängen

Emma Hallberg och Helena Törnroos sjunger när Anders Krantz 
spelar. Som vanligt blir det kända barnvisor och sånger som vi 
gärna får sjunga med i!

Fasteaktionen 2023

DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL
Det finns ett överskott av mat i världen 
– ändå vet vi att över 800 miljoner 
människor kommer somna hungriga i kväll. 
Vi har tillräckligt mycket resurser globalt 
för att lösa hungerkrisen, problemet handlar 
om fördelningen av dessa resurser.

Var med och gör skillnad du med
Vår tro leder oss till handling och vi agerar 
för varje människas rätt till ett värdigt liv. 
Tillsammans med människor över hela 
världen arbetar vi för förändring. För 110 
kr kan en familj i Filippinerna äta sig mätta 
under en veckas tid. Genom att dela med 
dig kan du bidra till att fler familjer får äta 
sig mätta, att barn får näringsrik mat och 
kan växa upp till friska individer. 

Dela lika under samma himmel, 
swisha halva matkassen till 

123 589 40 27
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsträff onsdag 15 mars kl. 14.00 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151 

Göran och Östen underhåller.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Alla välkomna – även icke medlemmar! KULLERSTAD - SKÄRBLACKA 
HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSMÖTE 
söndagen 26 mars kl. 15.00 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Kaffeservering.

Välkomna!

Radannonser i Åkerbobladet 
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub-
rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla-
det. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge 
också ditt namn, adress och tel.nr.  E-mail: info@akerbo.nu.  
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 (Mineo Media)  
eller swisha till 0739-82 94 42

Annonsmanus och betalning skall vara  
Åkerbobladet tillhanda senast på  
måndagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den  
20 mars. (Vi tar inte emot annonstext  
per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Björsäters seniorer
Vårens program i Träffpunkten:

Fred 31 mars: Senior Shop 
Torsd 27 april: Kaj Lärka: Bonnkomik 
Torsd 25 maj:  Börn Nilsson: Fotografi
Alltid kl. 2 med kaffe. Alla välkomna. 

Inne och ute, fina saker i betong
Kan ses på Facebook. 

Ring Marlene 0703 - 53 10 96, vardagar 8.00 - 16.00. 
eller maila info@marlenesalltjanst.se

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

TELEFONTID:
Må nd  - Fred 8  - 16. 
(Maila eller SMS:a helst.)

Referenser finnes.

Vi har funnits med

sedan 2009!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

En del av

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Måsliv av Flemming Andersen

MÅNADENS JANNE!
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Tisdagen den 7 mars är det premiär 
för nya säsongen av Hela Kändis-
Sverige bakar, programmet där 
svenska kändisar försöker imponera 
på en jury med sina bakkunska-
per. Juryn består av bagaren Johan 
Sörberg och konditorn Elisabeth Jo-
hansson.  

Några av de medverkande är 
skådespelaren, sångaren och pro-
gramledaren Christopher Wollter, 
skådespelaren Lia Boysen, program-
ledaren Nicole Falciani, komikern 

och programledaren Daniel Norberg, 
imitatören, komikern och skådespe-
laren Louise Nordahl, sångerskan 
Shirley Clamp, skådespelaren och 
musikalartisten Hanna Norman, 
radioprofilen Titti Schultz, program-
ledaren och författaren Josefine 
Sundström och Let's Dance-vinna-
ren Filip Lamprecht.  

Programledare för Hela Kändis-
Sverige bakar är Tina Nordström. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE  

BILD: GABRIEL LILJEVALL

Kändisar bakar i tv
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Josefin Neldén i ny thriller

Jazzband återuppstår i P2

I mars spelas spionthrillern  
Doktrinen in. Serien bygger på Mag-
nus Montelius spänningsroman 
Åtta månader. I huvudrollerna ser 
vi Josefin Neldén (Vår tid är nu, 
The Head, Försvunna människor, 
Gräns), Anna Sise (Tunna blå linjen, 
Hamilton, Bäckström) och svensk-
tyske August Wittgenstein (The 
Crown, Professionals). 

Doktrinen handlar om en rysk påver-
kansoperation riktad mot Sverige. 

–  Med Rysslands invasion av Ukrai-
na och ansträngda förhandlingar om 
nato-medlemskap befinner sig Sverige 

Söndagen den 19 mars återuppstår 
den legendariska Radiojazzgruppen 
för en konsert i Berwaldhallen i Stock-
holm. Några av de medverkande är 
originalmedlemmen Georg Riedel på 
kontrabas samt världstrombonisten 
Nils Landgren.  

BILD: JONNA SPIIK

Konserten direktsänds i Sveriges Ra-
dios P2 med start klockan 17. 

– Jag vill bygga en bro mellan gam-
malt och nytt och visa hur modern 
den svenska jazzmusiken var redan 
när Radiojazzgruppen startade sin 
verksamhet, säger Nils Landgren, som 
numera kan titulera sig konstnärlig le-
dare för Jazzradion. 

– Då jag själv under många år ingick 
i Radiojazzgruppen tror jag mig ha en 
bra inblick i vilken oerhörd musikalisk 
spännvidd som existerade och vilket 
avtryck den gjorde i svenskt musikliv, 
säger Nils Landgren. 

FREDRIK POLBACK 

i ett helt nytt 
säkerhetsläge, 
säger regissören 
Jens Jonsson. 
Jag tycker att 
TV4 är väldigt 
modiga och vi-
sar framfötterna 
som plattform 
genom att be-
ställa en serie 
som är så realis-
tisk och extremt nära samtiden. 

Doktrinen har premiär 2024. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE

BILD:  MARICA ROSENGÅRD



26

I Västra Husby finns sedan 1975 butiken Parant. Här finns ett stort sortiment stil-
fulla damkläder och kunderna får en närmast unikt personlig och kunnig service.

Vänliga unika Parant 

Kvalitet, stil och personlig service  
som den ska vara

Jag har roligt varje dag, säger Anne Sjöström om arbetet i butiken.

Redan vid infarten från stora vägen, 
210:an, finns en stor skylt som berät-
tar att därinne, i Västra Husby, finns 
en damboutique med namnet Parant. 
Svänger man in i byn så kan man snart 
ställa bilen på en gratis parkering vid 
bostadshuset där Parant är inrymd i 
källarplanet. 

Medan andra landsbygdsaffärer  

tynat bort och försvunnit, andra va-
rit dagsländor och att nyetablerade är 
just nya, så har Parant i likhet med sitt 
sortiment hållit stilen. Dessutom finns 
butiken fortfarande i samma lokal som 

när den grundades. 
– Jag bor i huset och har bott här i 57 

år, berättar Anne Sjöström som driver 
Parant. Affären har funnits här hela ti-
den. 

– Min mamma och jag startade det 
här 1975, för 48 år sedan. Hon är borta 
sedan 12 år och det var vår grej. Affären 
skulle gå. Vi har jobbat oss långsamt 
framåt, men tack vare nöjda kunder så 
sprider det sig. 

– Det finns inga affärer i städerna på 
samma sätt, i varje fall inte med den 
servicen som jag har, förklarar Anne 
som själv testat att vara klädkund i tät-
ort. 

                Månadens profil: Månadens profil:                     Anne SjöströmAnne Sjöström
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Anne Sjöström utanför butiken. Parant har skylt vid stora vägen, 210:an.

– Till exempel ligger jag på golvet 
och nålar upp byxor och ombesör-
jer mycket som kunderna vill ha hjälp 
med, exempelvis ändringssömnad.  
Behövs det så skickar jag det vidare. 
Har jag inte varan hemma men vet att 
den går att skaffa då gör jag det. Ett för-
sök i alla fall.

Kunderna får kompetenta erfar-
na råd om stilar, färger och modeller. 
Ibland behöver kunden lite nya vinklar 
på och insikt om, vilka kläder hon pas-
sar bäst i och som kan ge en extra piff. 
Råd om kläder handlar förstås mycket 
om vad som passar just den kundens 
kropp och person. Alla förändras med 
åren och valet av kläder bör ta hänsyn 
till detta. Även modet förändras och 
Anne nämner att det till exempel se-
dan länge är omodernt med tights och 
att en snygg byxa är att föredra och att 
den många gånger är mer smickrande 
för kunden. 

– Jag tycker det är roligt. Det är 
mycket att bjuda på sig själv idag. 

Att bli lyssnad på är också viktigt 
för kunden. Anne tar hand om alla, 
ibland nästan som en psykolog, och 
får mycket beröm för hur hon tar hand 
om kunderna. Hon ger många exem-
pel på vad den personliga servicen kan 
innebära och hur viktigt det är att vara 
lyhörd.  

– En del människor vill inte ha det 
där ärtiga och då får man köpa en 
snygg byxa och en enkel tröja. 

– Många har lagt på sig en del under 
pandemin. Nu köper man lite större 
storlekar. Huvudsaken är att vi kostar 
på oss lite och ser ljuset i änden efter 
pandemin. 

Gunnel Franc, som till och från 
också jobbar i butiken, nickar instäm-
mande i det Anne säger. Hon har varit 
klasskamrat med Anne. 

– Gunnel var alltid så lugn och så 
snäll, säger Anne och det är Gunnel 
fortfarande.

De stötte på varandra igen för några 
år sedan och återupptog kontakten. 

forts. på nästa sida

                Månadens profil: Månadens profil:                     Anne SjöströmAnne Sjöström
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Kvalitetskläder till bra pris är något 
av ledord i verksamheten.  

– Jag köper inga dåliga kläder och jag 
behöver inte ha de dyraste märkena. 
Alla har ett märke. Jag jobbar mycket 
med Österrike, Tyskland och Danmark 
och lite England. I Sverige finns tyvärr 
inte något kvar. När vi började var det 
bara svenskt man hade och finskt. 

– Jag har mycket märken som inte 
andra har. Jag försöker att hitta sådant 
och som ändå inte är för dyrt och med 
bra kvalitet. Köp rätt vara till rätt pris, 
bry er inte om märket, men kvaliteten 
är viktig.

– Skräp säljer jag inte, sammanfattar 
Anne kort.

”Den lilla butiken med det stora  
sortimentet” står det på hemsi-
dan och det stämmer bra. Här finns 

häpnadsväckande mycket utan att det 
känns trångt eller rörigt. Det finns ock-
så ett brett utbud av accessoarer. Hur 
skulle du själv beskriva sortimentet – 
vad finns här?

– Jag har kläder för många åldrar 
över 30. I storlekarna mellan 36 och 52 
har jag mycket att välja på. 

Att affären är gammal betyder inte 
att sortimentet är utdaterat. Anne 
tycker det är svårt att tvätta bort den 
missuppfattningen. Bara för att buti-
ken funnits i 48 år betyder det ju inte 
att sortimentet är kvar sedan den tiden 
eller att det är tantkläder. 

Nu finns nyheterna för 2023 i buti-
ken. Det är ju viktigt att hänga med. 
Blått och rosa är jättestort nu, men 
även grönt, berättar Anne. 

Förut om åren hade butiken många 
modevisningar.

Gunnel Franc, till vänster, jobbar också i butiken ibland.

                Månadens profil: Månadens profil:                     Anne SjöströmAnne Sjöström
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Kort om Anne Sjöström
Familj: Make Ingvar, två vuxna  
söner, två barnbarn och ett barn-
barnsbarn på tre år.

Äter och dricker:  Husmanskost och 
grillat på sommaren. Dricker gärna 
ett glas vin ibland..

Intressen och fritid: Älskar att 
baka, ”det är mitt liv vid sidan av Pa-
rant”, har stor umgängeskrets, dans, 
går gärna på roliga teatrar, göra roliga 
saker, utlandssemestrar om de skulle 
hinnas med.

Butiken är lika mycket hobby som 
arbete, att hjälpa folk, serva så alla är 
belåtna.  

Text och bild:  Bo Bäckman. 

– Vi var mycket på CKF (Centerns 
kvinnoförbund), det fanns i varenda 
by, och på Röda Korset.

Nu är det färre visningar, men när-
mast ska det bli en i Skärkind på Galleri 
Li den 3 april*.  

Den personliga servicen inklude-
rar även en helt annan sak, en riktig 
hemtrevnad, som man omedelbart in-
nanför dörren möts av: Kaffehörnan.

– Jag bjuder på kaffe och hembakat 
bröd här, det är bra för chaufförer. Det 
finns alltid kaffe till kunderna och till 
de som väntar. 

Hörnan kallas även ofta ”Chaufförs-
hörnan” och det på goda grunder. Det 
namnet kräver nog ingen egen förkla-
ring. Kaffebrödet som Anne själv bakar 
visar att det är som hon säger. Hon 
älskar nämligen att baka så ja, det är 
mycket gott.

– Kom till mig och titta, uppma-
nar Anne. Jag blir inte sur om du inte 
handlar. Man får titta, hittar man inget 
får man komma tillbaka. 

– Jag har roligt varje dag och har 
svårt att hålla mig härifrån. 

Besök från Norrköping: Thyra väntade i 
chaufförshörnan med morfar Ingemar  

medan mormor handlade i affären.

Det är välsorterat i butiken utan att vara trångt.

*) Parant har modevisning  på  
Galleri Li i Skärkind 3 april kl 15.

(Se även annons på sidan 18.)

                Månadens profil: Månadens profil:                     Anne SjöströmAnne Sjöström
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Det var således redan 1998 som någ-
ra av Hembygdsföreningens daglediga 
pensionärer tyckte att det var dags att 
starta något även för “gubbarna” i Vån-
ga.

– Damerna hade sina syjuntor men 
för oss gubbar fanns inget, säger en 
av initiativtagarna, Bengt-Olov “Olle” 
Nilsson.

Tre av initiativtagarna till Vångas GubbDagis varav två fortfarande är aktiva.  
Fr v Torsten Paulsson, Bengt-Olov Nilsson och Gunnar Öjermo, som nu fått sluta  

när synen och hörseln inte vill vara med längre.

GubbDagis i Vånga  
firar 25-årsjubileum

Onsdagen den 18 januari inledde GubbDagis i Vånga sitt 25:e verksam-
hetsår. Efter avklarat jullov samlades ett 25-tal gubbar igen för en ny  
termin och man fortsätter att hålla till i Missionskyrkans lokaler i Vånga.

Det började med att man träffades 
en gång i veckan i Käslingestugan på 
Hembygdsgården där man fikade och 
pratade bort några timmar. Till en bör-
jan var det endast en handfull gubbar 
som deltog men skaran växte så sakta. 
Men det började snart bli lite långtrå-
kigt att bara sitta och prata så man 
bestämde sig för att göra något an-
nat och då blev det till en början att 
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dokumentera 1900-talet. Det blev ett 
stort projekt som pågick i flera år och 
som till sist resulterade i en pärm på ca 
250 sidor. Idag finns lämningarna av 
den som en länk på Vånga Hbf:s hem-
sida och innehåller nu över 400 sidor.

Efter 1900-talet har man övergått 
till att dokumentera bygdehistoria där 
gubbarnas stora kunskaper om bygden 
kom väl pass och som intresserade de 
flesta.

Inte bara bygdehistoria
Under de gångna 25 åren har man inte 
bara sysslat med att dokumentera. Ef-
ter initiativ från en av grupperna på 
GubbDagis kunde vår dåvarande lands-
hövding Elisabeth Nilsson i september 
2013 inviga en vandringsled vid Glans 
kalkbruk. I samarbete med Länsstyrel-
sen hade en ca 3,5 km lång led anlagts i 
den mycket speciella naturen kring det 
gamla kalkbrottet. Tvingades tyvärr att 
stängas 2020.

Man har även bidragit till att 
den gamla avrättningsplatsen vid 
Rökstorps Mo försetts med en informa-
tionstavla.

I nya lokaler
– Ryktet om vårt Dagis spred sig 

och vi blev allt fler deltagare, berät-
tar Olle. Till sist blev vi så många att 
vi inte fick plats i den gamla stugan 
på Hembygdsgården utan fick hyra in 
oss i Missionskyrkan istället. Det var 
omkring 2010 och vid den tiden hade 
antalet deltagare ökat så vi var 35-40 
gubbar varje onsdag.

Man började redan då att arbeta i 
mindre studiegrupper med olika pro-
jekt där deltagarna fick välja grupp 
beroende på sin egna kunskaper och 

intresse. Det har genom åren resulte-
rat i en rad olika dokumentationer som 
t ex affärerna i Vånga, hyttorna i Vånga 
Bergslag och sist men inte minst alla 
byarna i Vånga. De flesta finns idag på 
vår hemsida men de har även tryckts 
upp och sålts till allmänheten.

Varje år gör man även minst en resa 
oftast då till något museum på lämp-
ligt avstånd.

En vanlig dag på GubbDagis
börjar egentligen redan vid åttatiden 
då en trio gubbar sätter igång med för-
beredelser inför dagens träff. Mackor 
ska fixas, kaffet ska kokas och borden 
ska dukas. Vid niotiden är de flesta 
gubbar där och dagen inleds alltid med 
ca en halvtimmes prat. Exakt 09.30 
tar vår ordförande Gert Andersson 
ordet och hälsar välkommen samt in-
formerar om dagens och kommande 
aktiviteter. Han drar alltid några roli-
ga historier innan det är dags för den 
obligatoriska lotteridragningen. Ett 
lotteri har funnits på Dagiset i minst 
15 år och startade en gång när man fått 
vinster över från Hembygdsdagen. Det 
blev så populärt att alla sedan ville ha 
ett lotteri varje onsdag och så har det 
blivit. Arne Hultqvist ser till att det 
finns vinster och lotter och håller även 
i den något speciella dragningen, där 
det gäller att komma närmast det rätta 
numret.

När det är klart är det dags för fikat 
och ännu mer prat innan man delar 
upp sig i arbetsgrupper och startar ar-
betet med sina olika dokumentationer. 
Vid 11.30 avslutas det hela och var och 
en åker till sitt.

forts. på nästa sida
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Olle serverar mackorna till dagens fika.

Stor social betydelse
Om man ser på antalet deltagare ge-
nom åren så var det som mest åren 
innan pandemin. Då fanns det över 50 
gubbar i deltagarlistan och det var of-
tast över 40 deltagare per gång. Efter 

pandemin har det minskat något och 
man är nu 25-30 gubbar varje onsdag. 
Närvaron bland gubbarna är väl-
digt hög och många missar aldrig en 
onsdag. Det enda krav som ställs för 
deltagande är att man ska vara medlem 
i Vånga Hembygdsförening. De fles-
ta deltagare bor i Vånga men här finns 
gubbar från  Finspång, Skärblacka och 
Norrköping, ja t o m Linköping.

Olle är unik
Det finns fortfarande några få som va-
rit med från starten 1998. En av dem är 
Olle, som har en mycket viktig funk-
tion. Det är nämligen han som kokar 
kaffet varje onsdag och det har han 
gjort ända sedan man började med 
GubbDagis! Hur kan det var möjligt?

– Jo, ingen törs klaga för då riskerar 
de att få ta över kaffekokningen, för-
klarar Olle på sitt kära GubbDagis, som 
nu är inne på sitt 25:e verksamhetsår.

/AH

*) GubbDagis ingår som en aktivitet i 
Vånga Hembygdsförening.

 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Upptagning av gödsel i 
  rastfållor maskinellt.

Fållan behöver vara hyfsat 
plan samt ha ett grindhål  
  med ca 2.30 m bredd.

Johan Franzén  
Vårdsberg Hovetorp 1 
585 92 Linköping  
070-786 0112 
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad
• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
  av busk och sly samt betesputsning.

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. 
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del fi nns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors, 
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
fi nns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion fi nns i Linghem som var centralort i f.d. 
Åkerbo kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut

Nästa Åkerboblad, PÅSKNUMRET, kommer ut den 2/4. 
Välkommen att boka din annons senast 17/3.
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.
Bankekinds hembygdsförenings
loppis vid Fillinge Tingshus.
Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

FINSPÅNG
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

KISA
Hjärta till Hjärta Second Hand
Sjögatan 11. Ti 15-18, Fr 10-13 samt
sista lördagen i månaden 10-13. 
Under juli ej öppet tisdagar.
Tel. 0494 - 100 04.

LINGHEM
Magasinet. Intill Linghems station.
On 16-19, Lö 10 -14. Tel. 0702-98 10 30

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15, 
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18. 
Tel. 013-12 24 50.
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 070-299 81 42. Utöver lamp-
butiken även en mindre loppis.

MOTALA
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18, 
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Hjärta till Hjärta Second Hand
Turbinvägen 10
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. 0141-524 10
Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING
Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27, 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70. 
Instagram: Geforlivet.norrkoping
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80
Ria Second Hand - Hela människan
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-15, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-16, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våffl  or och hembakat.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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SKÄNNINGE forts.
Ditt o Datt Musik i Butik
Västra Kyrkogatan 2, vid Torget.
To 11-17, Lö 10-14. Tel. 070-6575573.
Följ oss på FB.

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden i Skärblacka vid Kuller-
stad kyrka. Öppet under sommaren. 
On 13 -18, Lö-Sö 10-14. 

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
Röda korsets second handbutik
Skönbergagatan 6. Ti-Fr 13-17, 
Lö 11-14. Tel. 0121-21083 eller
070-829 26 83.
"En till fest" Second handbutik för 
Allt till bröllop och fest.
Hagatorget/Prästgatan 2D
On-To 12-18, Lö 10-14.

TALLBODA
Gerds Loppis och Second Hand.
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16. 
Se skyltar. Vid regn stängt.
Tel. 0704 -46 88 75.

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
återbruk & egen design. Stjärnorpsv 21, 
Bergs slussar. Lö-Sö 12-16. Högsäsong 
mera öppet. Ring gärna 0708-34 89 91 
så att vi är på plats.

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar
under maj t.o.m. september.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km, skyltat. 

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-14.
Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13. 
Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti och To 13 - 16, Lö 10 -13. (Hiss)

Kenyaföreningens Second Hand 
Getinggallerian, Tilasvägen 2.
On, To, Fr 12 - 16, Lö 10 -13.

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 13-17,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). 
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16. 
(v25-35 Må-To 9-16).
Tel. 0703-583 168.

Profilen var:
Prins Gustaf Adolf. Far till Karl XVI Gustaf. 
Föddes i Stockholm 22 april 1906. Gift med 
prinsessan Sibylla 1932. Omkom i en flygo-
lycka i Köpenhamn den 26 januari 1947.    

Vi gratulerar vinnaren
som denna gång blev: 
Kerstin Stolt, Linköping. 

Vinsten kommer med posten.
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   Lösning till februarikrysset

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall 
synas här?  Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20  eller 
info@akerbo.nu  
FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, 
öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med ytterligare 
information, utöver detta, är du välkommen med en annons 
på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  
återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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Åkerbokrysset - mars 2023

Varsågoda, här kommer ett nytt lagom klurigt Åkerbokryss. När du har löst korsordet kan du skicka 
in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 
Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 17 mars vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i februarikrysset var ”Kringgående rörelser" och "Alla håller snattran".  
Lösning se sidan 35. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Anita Israelsson, Kimstad,  
2:a pris – Karin Dreilich, Sturefors samt 3:e pris – Ewa Logander, Linköping.  
Vinsterna översändes med posten. 

Lös fler roliga korsord!
Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2022

Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.600 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand,  
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand, 
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Circle K-macken
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vreta kloster: Skattkammaren
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen, kan reklamation ske via 
SDR:s hemsida www.sdr.se eller maila till  
norrkoping@sdr.se
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

3-4 Fre 17/3 Sön     2/4

5 Fre 28/4 Sön  14/5

6-7 Fre    2/6 Sön  18/6

8 Fre 11/8 Sön  27/8

9 Fre   8/9 Sön  24/9

10 Fre 6/10 Sön  22/10

11 Fre 3/11 Sön 19/11

12 Fre   1/12 Sön 17/12
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Broccoli och ädelost passar perfekt ihop.  
Den här pajen har jag också smaksatt med chorizo  
för lite mera sting. 

Paj
3 dl mjöl
125 g smör
3 msk vatten

Mixa mjöl och smör till en grynig 
massa, gärna i matberedare.
Tillsätt vattnet och arbeta 
snabbt ihop en deg.
Tryck ut degen i en ugnssäker 
form, ca 25 cm i diameter.
Nagga med en gaffel.  
Låt vila ca 30 minuter i kylen.

Förgrädda pajskalet mitt i  
ugnen ca 15 minuter.

Fyllning
250 gram (färsk) Broccoli
Ca 5 dl strimlad purjolök
50-60 gram strimlad påläggs- 
chorizo
150 gram ädelost
3 ägg
3 dl grädde
Olja
Salt/peppar
Riven ost

Broccolipaj 
med ädelost
4 portioner
Ugn 225 grader

Skär broccolikronan i små buketter. Skala och 
skär stjälken i ca 1/2 cm tjocka skivor.  
Koka broccolin i saltat vatten ca 5 minuter.  
Häll av i ett durkslag och låt broccolin rinna av 
ordentligt.
Fräs purjolöken i olja i en stekpanna tills den är 
mjuk, tillsätt den strimlade chorizon.
Riv ädelosten. Vispa ihop ägg, grädde, salt och 
peppar. 
Fördela broccoli, purjolök/chorizo och riven 
ädelost i pajskalet och häll på äggstanningen.
Toppa med riven ost.

Sätt in pajen mitt i ugnen 25-30 minuter eller 
tills äggstanningen stelnat.

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

700 kronor
....................
Värdecheck 
Vita arkivet. 

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44 • Åtvidaberg  0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån 13  - 15 och Ons 14  - 17

(Gäller t.o.m. 31 mars 2023. Omfattar ej motorer och tillbehör.)

rabatt på alla

SOLSKYDD

 VINTERKAMPANJ!

15 %


