Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 11– 2020
15 november – 12 december
Årg 19. Upplaga 18.600

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42
E-post: info@akerbo.nu

Monikas Matbod 28 • Greboproﬁl 32 • Ljusbehandling 36 • Julkalendern 40 • Korsord 44

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

TOVADE TOMTAR
och

ANDRA FIGURER
Skinnprodukter

JUL !
ER
PRIS

Välkommen till oss på Säby Gård!
Ring 0708- 498 112 för besök.
barbro.swanberg@telia.com
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Vi ﬂyttar nu ihop
våra kontor
i Linköping
F.d. Centrala Begravningsbyrån
kommer nu att ﬁnnas på

S:t Larsgatan 17, Linköping
Tillsammans med kollegorna på
f.d. C. A. Roséns Begravningsbyrå

013-12 02 17

013-12 20 59

www.capellaab.se
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Inredning med tema återbruk
Hackefors, Linköping

Möbler
Inredning
Lampor, ljus
Möbelrenovering
Presentkort
@relovemelinkoping

Stanna till på LOPPISRUNDAN i Lada

107 i natursköna Igelfors!
Secondhandbutik
Kaffe • Läsk
ÖPPETTIDER:
Lördagar 10 –15
Söndagar 11 –14
Utför dödsbotömningar

Välkomna! • Vi finns i Igelfors Björke 107 • 070 - 351 30 15
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FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK

reloveme.se

Fabriksförsäljning
av lokalproducerade cocosbollar, Norrköpingsfläsk
och konfektyr! Café
Ovanpå ICA Supermarket
Måndag - Fredag 9-18 • Lördag 10 -15
Söndagsöppet 2:a, 3:e och 4:e advent 11 -16

Vi erbjuder ätbara
goda julklappar!
Vill du ha leverans
så ordnar vi det.

FÖRETAGSGÅVOR?
Vi fixar efter önskemål!

Skogängsvägen 13, 617 32 Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Välkommen att besöka oss även i Coronatider!
Vi ordnar så att du kan handla ensam i butiken om du så vill.

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

HÖSTK AMPANtt Jp!å alla

15 % SOLSKYDD
raba

(Gäller ej tillbehör)

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18
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Dags att boka in vinterns & vårens

GRÄV- ELLER BYGGPROJEKT

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/glasfiberpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

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

S

Vi är även återförsäljare för
Marquis spabad och San Juan Glasfiberpooler.

SNÖRÖJNING

med hjullastare och ATV

m

Vi hyr ut

Minigrävare

Hör av dig om du är intresserad av en kostnadsfri offert på ett arbete du vill ha utfört!

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se
Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Snygga till det yttre
Tak- och fasadrengöring

s
oss för pri
Kontakta
t
k
je
på ditt pro
530 00
Tel. 011Telefon:
011-530 00 • 0709-290 400



Låt oss göra jobbet! Vi avlägsnar mossa, föroreningar, alger och mögel från exempelvis
tak, fasader, staket, och trädgårdsplattor.
Perfekt för dig som vill snygga till det yttre eller har tänkt att måla om.
Tak- och fasadrengöring kan göras året om så länge det inte är minusgrader.

www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65, 617 71 Kimstad
FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING
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Välkommen till

Bjärby Saloon!
Bröllop • Fest • Konferens

Öppet: onsdag & torsdag 17-21 • fredag & lördag 17-24 • söndag 14-18

JULBORD

PÅ BJÄRBY SALOON!
I härlig miljö och med hemrökt lax och kött.
Egenrullade köttbullar och mycket mer.

JULBORD
JULTALLRIK kall eller varm
både för stora och mindre sällskap.
Se mer info på bjarbysaloon.se

Hos oss på Bjärby Saloon finner ni inte bara en
lokal till era event, utan också en upplevelse ni
sent kommer att glömma. När ni kliver innanför
dörrarna tar vi er med på en tidsresa tillbaka till
1800-talets amerikanska westernmiljö.
Saloonen är en välutrustad fest- och restauranglokal med fullständiga rättigheter.
Här finner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dartrum samt konferensrum. Vi erbjuder er som gäst
att hyra Saloonen till er födelsedagsfest, temafest,
möhippa, svensexa, konferens med jobbet eller varför inte till er magiska bröllopsfest.

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701-483893
8

Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Julpåsar
med Monikas
hemlagade julmat

285 kr

per person
HELA SVERIGES MATMAMMA

Inlagd sill • Tomatsill
Ägghalvor med romfyllning och räkor
Rödbetsgravad lax med pepparrotskräm
Skagenröra • Fröknäcke/Smör
Rökt viltkött med hjortronkräm • Rödbetssallad
Janssons frestelse • Griljerad skinka
Köttbullar • Prinskorv
Vit chokladpannacotta med hallon och crunch

Jultallrik

225 kr

per person

Inlagd sill • Tomatsill
Ägghalvor med rom och räkor
Rödbetsgravad lax med pepparrotskräm
Skagenröra • Griljerad skinka • Rödbetssallad
Läckökorv • Köttbullar

JULPÅSARNA
BESTÄLLS senast
söndag 13 december

PÅSARNA HÄMTAS
onsdag 23 december
16.00 -18.00

JULTALLRIKAR
KAN BESTÄLLAS
29 nov - 20 dec
Beställs 2 dagar innan

BESTÄLLNINGAR
på telefon 0706 -71 77 71
eller via mejl till

monika@tcmh.se

MONIKA HALLBERG
Lilla Greby Hagbacken, 585 62 Linghem
0706 - 71 77 71  mail: monika@tcmh.se
FB: MonikasMatbod  www.matboa.blogspot.se
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Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.
Göran: 0708- 434 838
Gustav: 0733-722 539

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Vill du också
synas
i Åkerbobladet?
En annons i det
här formatet
kostar endast
515 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se
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Jens

Niklas

ÖPPet: Månd - torsd 8-18, Fred 8-12
UtÖKAt ÖPPet UnDeR noVeMbeR : Vard 8-18, Lörd 10-14

SPECIALPRISER
på HANKOOK

HANKOOK W429
Dubbdäck

VINTERDÄCK

Gäller de vanligaste dimensionerna
och så långt lagret räcker.

Fälgar från

HANKOOK W616
Friktionsdäck
DÄcKhoteLL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Vi är nu
NTF-certifierade

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

013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

Åkerbobladets
jul- & nyårsnummer
kommer ut 13 december.
Välkommen
att boka din annons
annons
senast tisdagen
den 1 december!
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil hade löptränat. Han hade
kört stenhård gymnastik med alla tänkbara redskap. Och han hade avverkat
otaliga längder i simbassängen.
Alla musklerna satt där de skulle. Han
kände sig i fin form inför den stundande
tävlingen. Tänk om han blev Mr Universum!
En kamrat hade övertalat honom att
ställa upp. Vår Profil trodde att han hade
vissa chanser. Han såg mycket bra ut.
Tjejerna var tokiga i honom.
Vår Profil heter Tommy. Han har ett
annat förnamn också, som alla känner
till. Vid den här tiden var han 22 år.
Tävlingen blev en besvikelse. Den ägde
rum på en nedsliten teater i västra London. Vår Profil kom bara trea i sin klass.
Han fick nöja sig med en bronsmedalj.
Det blev amerikanarna som tog hem
spelet. De var stora bjässar, som åt mycket mat och undvek motion. De flesta var
så rädda om sina kroppar, att de inte ens
kunde tänka sig att springa efter en buss.
Vilken broiler-mentalitet! Tommy insåg att han hamnat i fel sällskap. Han
måste hitta på något annat. Men vad?
Han fick ett bra tips av en annan
kroppsbyggare: Försök vid teatern. Där
behöver de killar som ser bra ut.
Vår Profil följde rådet. Han sökte jobb
som matros i musicalen South Pacific.
– Kan ni sjunga, frågade regissören.
– Visst. Jag har sjungit på massor av
teatrar hemma i Skottland, ljög Tommy.
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Sång- och dansprovet blev en nervpärs. När det var över gick Tommy fram
till scenrampen.
– Hur hög är lönen, ropade han till regissören som satt nere i salongen.
– Det är inte mitt bekymmer, fräste regissören.
– Nej, men mitt, skrek Tommy.
Två dagar senare ringde telefonen.
Han var antagen. Lönen låg på 12 pund
i veckan.
Vår Profil hade kämpat och slitit i hela
sitt liv. Hans föräldrar var mycket fattiga.
Redan som nioåring började han jobba
som springpojke. Vartenda öre han tjänade lämnade han till sin mamma.
Under en tid i tonåren var han mjölkutkörare med häst och vagn. Sedan tog
han värvning i flottan. Där trivdes han
inte. Han återvände till det civila och
försörjde sig som stålverksarbetare, kolutkörare och vägarbetare. Inte undra på
att han fick muskler.
Och nu hade han hamnat på teatern.
Där kände han sig genast hemma. Vilket drömjobb! Man var ledig hela dagen.
Sedan dansade och sjöng man en liten
stund på kvällen.
South Pacific gick på turné över hela
Storbritannien. I Manchester kopplade
artisterna av med en fotbollsmatch mot
ett lokalt juniorlag.
Vår Profil spelade center i Pacifics lag.
Han gjorde succé. Efter matchen fick han
ett proffserbjudande från Manchester

United. Alla trodde han skulle tacka ja.
Men Tommy tackade nej. Han hade
blivit ordentligt teaterbiten. Regissören
tyckte att han kastade bort hela sin framtid.
Turnén varade i två år. Sedan blev
Tommy arbetslös. I flera år hankade han
sig fram i olika småroller.
Plötsligt kom den stora chansen. Det
var år 1957. Av en slump fick han huvudrollen i en tv-pjäs. Den handlade
om en nedgången boxare. Tommy fick
översvallande recensioner. Framgången
resulterade i ett kontrakt med FOX som
gav honom 120 pund i veckan.
Nu lossnade det. Vår Profil fick spela
med i flera filmer. År 1961 erbjöds han
huvudrollen i en agentfilm. Den skulle
spelas in i England och på Jamaica.
Man gjorde några provtagningar med
Tommy i England. Filmerna sändes till
United Artist huvudkontor i USA. Där

gjorde man tummen ner. FÖRSÖK HITTA NÅGON BÄTTRE, löd telegrammet
till London.
Men producenterna höll fast vid Tommy. I sista stund hittade man också en
tjej till den kvinnliga huvudrollen, den
då relativt okända Ursula Andress.
Filmen blev färdig i mars 1962. Vår
Profil själv tyckte att den blev "djävligt
bra". Cheferna på United Artist hade en
annan uppfattning. Filmen var skräp.
Tommy var en tönt. Han passade inte
som agent 007. Man skulle satsat på en
riktig skådespelare i stället för en "brittisk lastbilschaufför".
Filmbolagets ekonomer tröstade sig
med att filmen bara kostat 910.000 dollar. Därför skulle förlusten inte bli så stor.
Naturligtvis blev filmen jättesuccé.
Och Tommy blev världsberömd.
Vem var han?

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 1 december
vill vi ha ditt svar. Bland rätta inkomna svar 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 43.

VI TAR HAND OM DIN BIL!
Biltvätt • Ångtvätt • Polering • Rekond
Bilservice • Däckverkstad • Däckhotell

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR
VI TAR HAND OM DIN BIL

400:TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING
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Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi

hjälper dig med:

AVANCERAD
TRÄDFÄLLNING

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd

sektionsfällning via klättring.

(skylift/klättring)

Borttransport
av ris och stammar.

 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Arbeten med 25-meters teleskoplastare
 Nu med RUT-avdrag

RUT-avdrag
på trädfällning.

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

Kostnadsfri offert.

D. A Mark och Träd AB

www.dakonsult.se

Daniel Eriksson
070 - 930 77 26
E-post:
varna.skog.tradfallning@gmail.com

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt trädgårdsarbete och alla övriga
hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.
Eftersom vi är så EFTERFRÅGADE

välkomnar vi ytterligare
NYANSTÄLLD personal.

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

TÄVLA I
MARLENES
JULKALENDER

Nu har vi möjlighet att ta emot fler kunder!

Nu kan vi också välkomna er som bor i

Norrköping



eller inom ca 5- 6 mil därifrån, t.ex. i
Söderköping, Finspång,
Skärblacka eller Nyköping.

15 % RABATT

för nya avtalskunder under de fyra första tillfällena.
(Gäller t.o.m. mars 2021.) Kontakta oss för mer info.
Vi stödjer

SOS Barnbyar

med ett fadderbarn.

Vi tar vårt ansvar inför våra kunder
med anledning av Corona-pandemin.
Just nu är vi friska och vi ser till att personal som eventuellt känner minsta symtom inte kommer att arbeta.

JULKLAPPSTIPS:
Köp ett

presentkort
hos oss!

Marlene Andersson

info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12

(Maila eller SMS:a helst)

marlenesalltjanst.se

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

av unga träd

och buskar

• Nedtagning av oönskade träd
RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
15

VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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Dags att måla om
dina köksluckor?
Kontakta oss för pris på ditt projekt!
Är dina köksluckor slitna eller har du tröttnat på kulören?
Då kan du lämna in dem till oss för lackering.
Vi har stor kunskap och många års erfarenhet. Självklart har vi färgkartor som du kan titta på
vid beställning för att du ska få helt rätt nyans på dina luckor.

Tel. 011-530 00 | 0709-290 400

Kimstadsvägen 65
www.nyab.nu
617 71 Kimstad
FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING

Däck och fälg med bra kvalitet till rätt pris

DAGS FÖR VINTERDÄCK!
Kontrollera dina däck i tid
innan halkan kommer. Vi ger råd
om du är osäker – kom hit så mäter
vi mönsterdjupet och ger dig
prisförslag på nya däck.
Vi gör en visuell koll av bromsarna
i samband med hjulbytet.

Däck och fälg säljes av de
flesta storlekar och fabrikat.

 Vi skiftar däck,
byter hjul och utför
reparationer och service.

 Delbetala dina däck
räntefritt på 4 månader
med Wasakredit.

 Däckhotell
400:-/säsong

 Hjultvätt
100:-/4 hjul

ÖPPETTIDER:

Vard 7 - 16 • Helg enl. överenskommelse
Bankekind, 585 93 Linköping

013 - 533 90
www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com
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Äger du oss?
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.

MEDLEMSFÖRMÅNER

750 kronor
....................
Värdecheck för
medlemmar,
hos våra ägare.
Coop, PRO, Riksbyggen,
Kommunal m.fl.
(Se vår hemsida)

250 kronor
....................
Värdecheck
framtidsfullmakt/
testamente.

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

www.fonusost.se
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Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

t
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a
Mån
Ciso

Kofta
Pont neuf

Tunika
LauRie

Byxa

Boheme
Halsband
2 varor 10 %
3 varor 20 %
Vill du ha egen tid i butiken
Ring så bokar vi!
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om

BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se • #bjsmode
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Tack alla kunder för alla trevliga stunder
vi har haft intill slipmaskinen medan era verktyg fått skärpa!

Jag har under alla dessa år haft ett mycket roligt jobb och träffat många människor
och jag kommer att sakna er alla nu när jag har avvecklat mitt företag.

Hälsar Åke Fyhr

Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

Försäljning och leverans av
Certiﬁerad betong • Cementrör, lock • Grus, makadam, sand
Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten • Betonghålsten

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

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING
Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m.
Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

Kjells Mur- & Byggservice

Slevringevägen 19
Åtvidaberg

Åkerbobladets jul- & nyårsnummer
kommer ut den 13 december.
Välkommen att boka
din annons senast
tisdag den 1 december.
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070 - 625 40 33

DIN EKOLOGISKA SALONG
I HJULSBRO

Har du
friskvårdspengar kvar?




Vi är anslutna till

Extra julklappsöppet
26/11 kl. 16 -19
5/12 kl. 10 -13

Vi erbjuder bl.a.
• Massage
• Hudvårdsbehandlingar
• Vaxning
• Lashlift & browlift

Vårdsbergsvägen 135, Brovillan, Hjulsbro
www.solbackens.com • info@solbackens.com

g

in
Fri parker

”Håll avstånd”
”Håll
men inte till dina fötter

Ängshults Fotterapi är fotvården i ett lugnt, naturskönt läge.
Vi hjälper dej med fötter
i stort som smått som t.ex.
Hälsprickor • Förhårdnader • Liktorn
Vårtor • Nagel- & fotsvamp • Nageltrång m.m.
Avslutar alltid med en skön fotmassage.
Varmt välkommen hälsar vi dej till
Ängshults fotterapi, Veteklintvägen 13 A, Skärblacka

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36
Följ mig på Facebook och Instagram.

Fotvården Tannefors
Foder, trim och tillbehör

Ring för tidsbokning

0731- 56 64 19

www.fotvardentannefors.se
fotvardentannefors@gmail.com
Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 • www.hundkattshopen.se

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54 Linköping
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Har du PSORIASIS?
Välkommen in på behandling!

En del av Praktikertjänst

 DROP IN-anläggning

sol, kam, saltbad och bastu.

Vi finns på Fontänen, Västra vägen 32.
Öppet: Mån, Ons 13 -18 • Fre 12-17

Tel: 072-3303699

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.
Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Vi lyssnar på dina önskemål och
kommer med idéer på hur du kan
få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

011 - 13 34 34
www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

Linköpings El, Motorverkstad
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert

Vi säljer
makadam,
väggrus,
jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00
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Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa
Säljer det mesta för hemmet och samlaren

Välkommen till

Trivselstunder
med

Lördagsträffen
Jag köper dödsbon och delar av hem.
Öppet: (tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13)
eller efter överenskommelse.

P.g.a. Coronarestriktionerna är butiken STÄNGD tillsvidare
men du kan ringa och boka egentid i butiken.
Se även FB/Instagram. Utlämning efter överenskommelse.
Försäljning av

JULSAKER
pågår.

Butiken är fylld med
tomtar och julpynt!
julpynt!

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

emma_g_sakero�ng Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Den 28 november
kl. 15 i Linghemskyrkan
Med oslagbara

CHRISTER TRUBADUR
Jultema • Fika • Smörgåstårta
Pris 100 kr.

Varmt välkomna!
Vi fortsätter hålla avstånd och
ha god handhygien.

Planerad träff - den sista för året
12 december, kl. 14
med tomtegubbarna
Lasse Ström och Göran Olsson.
Pris 100 kr.
Då Coronarestriktionerna ständigt
ändras ber jag dig, ring mig gärna:
Helene Andersson 0769 - 413394

Varmt välkomna!

www.elinstallationer.net
Telefon:
Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490

Huvudkontor
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg
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vad händer i kyrkan?
söndag

15 november

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
söndag

22 november

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka
Kammarmusikgruppen Ensemble
Gaudium medverkar under ledning
av Anders Krantz.
Gudstjänst
18.00 Törnevalla kyrka

söndag

29 november

söndag

Adventsgudstjänst
11.00 Rystads kyrka
11.00 Törnevalla kyrka
14.00 Askeby kyrka
16.00 Gistads kyrka
18.00 Bankekinds kyrka
18.00 Östra Skrukeby kyrka

fredag

11 december

Luciagudstjänst utomhus
19.00 Östra Skrukeby kyrka

boka din plats via
svenskakyrkan.se/akerbo/
advent-och-jul

”Godly Play för alla åldrar”
måndag

6 december

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka
Kvällsgudstjänst
18.00 Vårdsbergs kyrka

30 november

17.30 Samlan, Tallboda
Enkel vardagsgudstjänst där vi samlas kring en berättelse,
undrar, umgås och reflekterar tillsammans. Boka din plats via
svenskakyrkan.se/akerbo/godly-play

”En stilla stund”
torsDaG

19 november / torsdag 3 december

19.00 S:t Martin
En stund för lugn, ro och eftertanke. Vi ber, sjunger och läser någon
text tillsammans, varvat med tystnad och tid för egna tankar och
reflektioner. Efteråt finns det tid för en kopp te/kaffe och samtal för
den som vill.

”Låt oss prata om… ”
torsdag

3 december

18.30 Samlan, Tallboda
Att känna sina känslor. Elin Dapo samtalar med oss om vad känslor är
och vad de har för funktion i våra liv. Kaffe/te och smörgås serveras
från 18.15. Max 10 deltagare. Boka din plats via
svenskakyrkan.se/akerbo/lat-oss-prata-om

Morgonbön
Onsdagar 08.15
Linghems församlingsgård
Morgonbön
Fredagar 08.45
S:t Martin, Ekängen
Helgmålsbön
Lördagar 18.00
Östra Skrukeby kyrka

Ring oss
013-23 66 50
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Grön skylt vid graven?
Du som hittar en grön skylt vid en anhörigs grav,
kontakta vår kyrkogårdshandläggare. Läs mer nedan.

Exempelbild.
På våra skyltar står:
”Gravplatsnummer XXX. Släktingar
eller närstående till gravsatta! Var
vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar!”

foto Gustaf Hellsing / IKON

Ser du en grön skylt och vet något om gravrättsinnehavaren, kontakta oss.
En grön skylt vid graven innebär att vi saknar information om eller kontaktuppgifter till gravrättsinnehavare. Kontakta kyrkogårdshandläggare Ina Nordh om du har uppgifter om en gravplats. Några
av gravarna har haft gröna skyltar i mer än två år, och gravrätten för dem återgår till församlingen om
ingen hört av sig före 31 maj 2021. Detta innebär att gravarna riskerar att tas bort.

Ina Nordh
kyrkogårdshandläggare i Åkerbo församling

013-23 66 61
ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se

Du som vill ha information om våra verksamheter
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar.
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”Ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.”
Novembermörkret är djupt. Mörkt på morgonen och mörkt på
kvällen, ibland blir det nästan inte ljust alls på hela dagen. Det kan
kännas tungt, vi längtar efter ljuset. Men vi vet att det kommer!
Adventstiden närmar sig. Då får vi tända de fyra adventsljusen,
ett efter ett. Kanske hänger vi upp en adventsstjärna och ställer
fram adventsljusstakar i fönstren. Advent berättar om hoppet, och
advent pekar fram mot julen, och Jesusbarnet i krubban, han som
kommer för att ge oss hopp.
Sista söndagen i november inleds adventstiden i år. För många kanske förberedelserna inför julen nu drar igång på allvar. Första söndagen i advent är en
dag när många brukar samlas i kyrkorna, för att uppleva stämningen, för att
sjunga de välkända adventspsalmerna, och för att lyssna till budskapet om ljuset
som lyser i mörkret. ”Natten går mot sitt slut och dagen är nära”, läser vi i en av
adventstexterna.
Advent är en tid av förberedelse och förväntan, för många präglad av traditioner
och vanor. Vi gläds åt tryggheten i det välbekanta, att återuppleva det som är sig
likt år efter år.
Men i år kommer det inte att bli som vanligt. Vi har levt med pandemin större delen
av året, och allt tyder på att den kommer att finnas kvar länge. Våra liv ser inte ut
som vanligt, vi är drabbade på olika sätt. För en del handlar det om mindre förändringar, för andra helt livsavgörande. Inte heller adventstiden kommer att bli som
vi är vana, vi kan behöva avstå från mycket av det välbekanta. Tillsammans delar
vi ett ansvar att leva på ett säkert sätt och att ta hand om varandra. Vi får låta
adventstidens hopp hjälpa oss också genom denna svåra tid, och vi får dela det
hoppet med varandra. För också den här tiden har ett slut, och det kommer en
vardag, även om allt inte kommer att bli som det var tidigare. Adventstiden
kommer. Trots allt. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
I annonser och på webbsidor finns aktuell information om vad som gäller för
gudstjänster i våra kyrkor, observera att förändringar kan ske.
Välkommen dit!
Göran Helmersson
präst i åkerbo församling
26

Digitala gudstjänster
Välkommen att fira gudstjänst i digital form varje söndag.
Lyssna till tänkvärda ord, vacker musik och rofyllda böner.
För att se gudstjänsterna behöver du en dator, platta eller
telefon med internetuppkoppling.
Se gudstjänsterna på:
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.se/svenskakyrkannorrkoping

Begravning och Juridik
i Linköping och Norrköping

 Lång erfarenhet av trygg och omtänksam rådgivning
 Dina egna val och önskemål är alltid vägledande
 Tillsammans skapar vi ett personligt och vackert avsked

Välkommen att boka ett möte i harmonisk miljö
• Nice Office, Järdalavägen 2, Linköping
• Albrektsvägen 125 C, Norrköping

Anja Fridström, Begravningsrådgivare
010 -750 06 65
www.friabegravning.se

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen
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Monikas Matbod
satsar inför julen

Laddar inför julen.
Monika Hallberg säljer Jultallrikar och Julpåsar med god mat som hör högtiden till.
På kort tid har Monikas Matbod utanför
Askeby blivit väldigt uppskattad för sina
matlådor. Nu stundar juletider och då satsar Monika Hallberg även på julpåsar och
jultallrikar.

Monika Hallberg har alltid haft ett stort
matintresse och till och med deltagit i
tv-programmet Sveriges Mästerkock för
några år sedan. I juli förra året startade
hon Monikas Matbod som satsar på catering och färdiga matportioner.
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– Från början var det ett intresse jag
höll på med på fritiden, men sen när
pandemin kom blev det min huvudsysselsättning. Jag gör matlådor till AutoMat
i Askeby. Jag lagar maten, kyler ner den
till under fyra grader och packar den kall
i lådor. Tidigare gjorde jag matlådor till
AutoMat i Ekängen också men var tvungen att säga ifrån det för att jag inte hade
plats i kylen och att det blev för jobbigt.
Men nu håller vi på att bygga upp mer
kyla.

Det finns inga mataffärer i orter som
Bankekind, Ringstorp och Örtomta och
det gör att många därifrån söker sig till
Askeby för att handla och det märks på
matlådorna som går åt i en rasande fart.
– Det säljer jättebra för att vara ett såhär litet samhälle. Det är många gamla
som går och köper, och många jobbar
hemma nu och köper matlåda till lunch.
Ibland när jag är där och fyller på kan
det komma fram folk och säga att de
tycker maten är jättegod, säger Monika
och fortsätter:
– Den här veckan har jag gjort kryddig
kotlett med potatisgratäng och grönsaker, ugnsbakad lax med vitvinssås, räkor
och kokt potatis. Jag ställer dit pajer,
köttfärsrätter och olika sorters kyckling.
Eftersom det finns personer som äter
maten varje dag försöker jag varva och
fylla på med ny mat hela tiden.
Vad säljer bäst?
– Fisk går bra. Jag tror att många inte
riktigt orkar laga det själva. När det är
skollov ställer jag även dit pannkaka, och
det går åt det också.
Nu nalkas julen och då satsar Monika på
julpåsar som innehåller klassiska julrätter
som sill, ägghalvor, köttbullar, prinskorv,
griljerad skinka och Janssons frestelse.
– Det hade jag förra året också, men i
år kompletterar jag med jultallrikar som
man kan handla från första till sista advent, innan man går över till att köpa
julpåsen.
Jultallriken består av kalla rätter som
serveras på en tallrik, medan julpåsen
även innehåller rätter som ska värmas. Monika gör all mat själv utom

Monikas Matbod säljer matlådor i AutoMat
i Askeby. Nu till jul breddas sortimentet med
Julpåsar och Jultallrikar.
prinskorven och det verkar falla kunderna i smaken.
– Förra året sålde jag över hundra portioner på julpåsarna. Det gick superbra.
Varför tycker du att man ska beställa
dina jultallrikar och julpåsar?
– För att man ska hålla sig hemma och
hålla avstånd, då är det smidigt att köpa
mina julpåsar. Jag hade kunder förra
året som jobbade ända fram till dagen
innan julafton och de tyckte att det var
ett fantastiskt alternativ att hämta bärkassar med mat till hela familjen och
bara lägga upp fint, så var det klart. 

Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 9.
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smått & gott
LOKSELAR

Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard.
Alla körklara. Restaurerade!
Pris: 1500 - 2000 kr eller bud.
073 - 84 30 807

NAMNINSAMLING

Gymmet för funktionshindrade
Sedan 2009 har funktionshindrade haft möjlighet till
specialanpassad träning på Friskis & Svettis i Tannefors.
Ett samarbete mellan Linköpings kommun,
Funktionsrätt Linköping och Friskis & Svettis.
Här finns anpassade maskiner och fysioterapeuter några
dagar/timmar i veckan. Strokedrabbade, neurologskadade, trafikolycksdrabbade och många andra har upplevt
en förbättring som ger ett mer värdigt liv.
Nu hotas vårt älskade gym av nedläggning.
Vill du stödja en fortsatt verksamhet för gymmet
maila då ditt namn, eller dina namn, till mig.
ling.sparv86@hotmail.com
Helene Andersson, 0769-413394

Radannonser

för privatpersoner och föreningar
under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text.
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med
maximalt 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.
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:-

Annonsmanus och betalning
skall vara Åkerbobladet tillhanda senast på tisdagen i veckan
före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast
den 1 december.
(Vi tar inte emot annonstext
per telefon.)

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
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
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Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

Vi hälsar välkommen åter till Janne Karlsson, med

MÅNADENS JANNE!

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i
App Store eller Google play,
sök efter Åkerbobladet.

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil:									

Rolf Gordon vet det mesta om Grebo

Lärare, kantor och mångårig ordförande i hembygdsföreningen.
Rolf Gordon har under flera decennier varit en av de tongivande personerna i Grebo.
Vill man veta något om Grebos historia finns det särskilt en person som man ska fråga:
Rolf Gordon. Efter 42 år som ordförande för hembygdsföreningen har han nu lämnat vidare
ordförandeklubban, men intresset för bygden har han fortfarande kvar.

När Grebo hembygdsförening bildades
1978 hette den första ordföranden Rolf
Gordon, och det är en titel han behållit ända till årsmötet 2020 då han avgick
efter 42 år. Det lär vara någon form av
rekord, och egentligen var tanken aldrig
att han skulle bli ordförande överhuvudtaget.
– Jag trodde att Gösta Andersson, vår
granne här, skulle bli ordförande första
gången vi samlades på ett stormöte nere
i Församlingsgården. Han var ju perfekt
eftersom han var gammal i gamet och
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alltid hade bott här. Nu blev det inte tal
om det, men han menade att normalt sett
bör en ordförande bytas ut lite då och då,
men just när det gäller hembygdsföreningar så ska man sitta kvar länge. Man
samlar ju på sig en del kunskap som kan
vara värdefull, berättar Rolf när vi träffas i hans hem i Grebo prästgård där han
bott sedan 70-talet.
Efterträdare utsedd
Alla som varit ordförande i en förening
vet att det är lätt hänt att man blir kvar

									 Rolf Gordon
på posten, eftersom det sällan är någon
som utmanar om att få uppdraget. Men
har Rolf aldrig själv funderat på att sluta
under årens lopp?
– Det hade jag nog gjort om jag hade
hittat någon där jag direkt tänkte: han
eller hon kan ta över. Men de som eventuellt skulle kunna göra det har inte varit
intresserade.
Nu valdes Nina Wallin till efterträdare,
en engagerad Grebobo som bott på orten
i nästan hela sitt liv.
– Hon verkar vara handlingskraftig och har hjälpt till väldigt fint med
sommarcaféerna, och gjort det till rena
konditoriet. Så hon är väldigt duktig på
det hon gör. Och hon har varit inblandad
i väldigt många saker här i Grebo, byalaget och så vidare, så jag tror hon är rätt
person. Jag har förtroende för henne.
Själv kommer Rolf självklart att vara
kvar i föreningen, och räknar med att få
vara behjälplig med både det ena och det
andra.
– Jo jag kommer nog få hjälpa till med
ganska mycket. Det är mängder av saker
som jag har gjort som nån annan måste
ta över och det är inte bara att knäppa
med fingrarna.
Rötter i Blekinge
Rolf är en välkänd profil i Grebo men
rötterna finns faktiskt i Blekinge, närmare bestämt i Kristianopel, något som
avslöjas av den tydliga dialekten som
fortfarande sitter i. Efter att ha gått i läroverket i Karlskrona och studerat i Lund
fick han en plats som folkskolelärare på
Vikbolandet under åren 1958-62. Det var

Grebo prästgård har varit Rolfs hem sedan
1974 och där trivs han alldeles utmärkt.
där han träffade och gifte sig med hustrun Barbro och sedan dess har han varit
Östergötland trogen.
– Vi hittade Grebo som vi tyckte var
en idyll, säger Rolf och berättar att samhället under den perioden hade börjat
växa rejält med en ombyggnad av skolan
som följd. Han fick jobb som lärare 1962
och fortsatte med det till 1993, parallellt
med en tjänst som kantor 1962-98. Till
en början bodde paret i den dåvarande
kantorsbostaden mittemot affären men
flyttade till Prästgården 1974. Och det är
Grebo snarare än Blekinge som han kal�lar sitt hem.
forts. på nästa sida
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– Ja, det är det. Här har jag bott sedan
1962 och jag trivs så bra här. Jag besöker
Blekinge då och då men har ingen släkt
kvar där. Jag har blivit ombedd att åka
ner dit och hålla föredrag, men det har
inte hunnits med.
Har fortfarande fullt upp
Rolf är numera pensionär sedan många
år men fortsätter att vara aktiv, både i föreningar och i hemmet.
– Jag jobbar i trädgården, det är det
som tar mest tid. Sen spelar jag ganska
mycket, och skriver en del, det finns alltid
att göra. Jag hade en idé om att presentera de föreningar som försvunnit i en
bok liknande Grebobilder som jag gett ut
tidigare. Det fanns till exempel en skytteförening här. Jag har mycket material,
foton i tusental, men det finns nästan
inga kvar som kan berätta så jag tror inte
det blir något.
Just detta år tuffar dock livet på i lugnare mak på grund av coronan. Det har
förekommit epidemier förut men inget
som liknat detta.
– Man hade lite panikkänsla på 40-talet när polio började komma. Man skulle
koka vattnet, inte äta omogen frukt och
inte hoppa i lövhögar för man visste inte
vad det var som smittade. Och sen fick
man höra att den och den hade dött av
detta. Scharlakansfebern var också otäck,
när man hörde ambulansen komma och
hämta folk. Och när någon i skolan hade
haft scharlakansfeber skurade och rökte
man klassrummen, och sen fick man inte
använda den salen på några dagar. Även
tuberkulos var hemsk, jag vet hela familjer som strök med.
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Levande hembygdsförening
Rolf var som sagt med och startade hembygdsföreningen 1978 och till skillnad
mot många av sina systerföreningar är
hembygdsföreningen i Grebo aktiv och
levande och lockar ständigt till sig nya
medlemmar.
– Den är på framgående. Jag försöker
propagera för den så mycket som möjligt
och skickar ut mejl om det som händer i
bygden. Jag blev uppringd av Östergötlands hembygdsförbund och de ville att
jag skulle komma till deras årsmöte och
berätta hur vi bär oss åt för att öka medlemsantalet. Vi är en av två föreningar i
Östergötland som har ökat hela tiden.
När jag avtackades läste vice ordförande
Conny Carlsson upp det första protokollet och hur många medlemmar vi var då.
Jag tror det var 40 stycken och nu är vi
220 hushåll, vilket skulle motsvara ungefär 350 personer.
– En del föreningar håller exempelvis
bara i midsommarfirandet men vi försöker att ha olika grenar. Ett tag hade vi två
saker i månaden, till exempel en pub och
ett föredrag. Numera har vi fasta punkter som Valborg, Midsommarfirandet,
sommarcaféer, hemvändardag, höstmarknaden och julmarknaden och inte minst
tipspromenaden, som lockar mycket folk.
Vi är drivande men gör detta ihop med
andra föreningar, så det inte blir så tungarbetat.
Viktigt med samhörighet
Frågar man Rolf vad han är mest stolt
över när det gäller sin långa ordförandetid i hembygdsföreningen så nämner han
flera saker. Dels att föreningen nått ut
till så många, men också att man har två

									 Rolf Gordon

Efter 42 år på ordförandeposten kan Rolf Gordon nu pusta ut.
Åtminstone tills det är dags att ta hand om trädgården.
museer och att man sedan en tid tillbaka
äger Klockaregården och Klockarängen. Dessutom har föreningen bra
ekonomi och har exempelvis köpt in en
åkgräsklippare. Vill man överleva som
hembygdsförening gäller det att arbeta
aktivt, tror Rolf.
– Man hoppas ju att intresset ska fortgå och att föreningen inte bara handlar
om hembygden utan om samhörighetskänslan i Grebo. Det som behövs i vår
tid är tillfällen att träffas, så man känner
samhörighet, säger Rolf som numera kan
titulera sig före detta ordförande men
fortfarande en aktiv medlem i Grebos
gemenskap. 

FAKTA ROLF GORDON
Född: 1933
Bor: I Grebo Prästgård
Yrke: Före detta lärare och kantor, numera pensionär
Civilstånd: Gift
Familj: 3 barn och 7 barnbarn
Bonusinfo: 42 år som ordförande i
Grebo Hembygdsförening

Text & foto: Tobias Pettersson
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Ljusbehandling

lindrar psoriasisbesvär

Psoriasisförbundet i Linköping
håller till i nyrenoverade lokaler
i Fontänen.
Den som lider av psoriasis kan ofta få stor lindring av ljusbehandling. Hos Psoriasisförbundet i Linköping finns utrustning för olika sorters behandlingar och även möjlighet till både
saltbad och bastu, som kan göra stor skillnad för de som lider av sjukdomen.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och
psoriasisartrit samt personer som stödjer
dess syften. Det övergripande målet är att
alla med psoriasis och psoriasisartrit ska
kunna leva ett bra liv, och därför arbetar
föreningen för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och
för att skapa kännedom om och förståelse
för hur det är att leva med sjukdomen.
Lokalavdelningen i Linköping finns
i fräscha, nyrenoverade lokaler i Fontänen på Västra Vägen och där erbjuder
man ljusbehandling i helkroppsskåp,
hand- och fotbehandling samt hårbottenbehandling. Det går även att få saltbad
eller bastubad.
Öppettiderna är måndag 13-18,
onsdag 13-18 och fredag 12-17 och då
råder drop-in, berättar kanslist Ingrid
Andersson.
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– De två första veckorna är det gratis
om man är ny här. Man börjar lite lågt
med solningen sen följer man ett schema där man ökar på tiden. Sen kan man
stanna efter behov, och många blir bra
efter sju, åtta gånger. Andra har stora besvär och får hålla på längre, men max
två, tre månader i sträck bör man sola.
Sen håller man upp ett tag och återkommer senare, säger vice ordförande Åke
Fredriksson.
– Kommer det en ny besökare börjar
man med att bestämma hudtyp, och börjar lite försiktigt. Sen vill vi gärna att de
kommer två, tre gånger i veckan och nästa gång de kommer frågar vi dem hur
behandlingen fungerade. Har de blivit
röda kör man några gånger på samma
styrka, annars provar man att öka. Och är
det så att det bränner och sticker så måste
man kanske backa, vi har en dialog hela

Ingrid Andersson och Åke
Fredriksson vill gärna upplysa
om föreningens ljusbehandlingar,
som kan göra stor nytta.
En ljusbehandling i ett
helkroppsskåp kan hjälpa till
att lindra psoriasisproblemen
avsevärt.

vägen. När man märker att det börjar
göra bra nytta behöver man inte gå
högre, säger Ingrid.
Psoriasis är en kronisk sjukdom som
kommer i skov. Man kan bara behandla
symptomen, och det kan ske genom att
man smörjer in sig med krämer, bastar,
badar saltbad eller gör ljusbehandlingar.
Man kan också förebygga symptomen till
viss del genom sin livsstil.
– Det är väldigt olika från person till
person, man får prova sig fram. Det är
en lurig sjukdom, säger Ingrid och berättar att Psoriasisförbundet i Linköping har
funnits i minst 50 år och i nuläget har
248 medlemmar.

Vanligtvis har man förutom ljusbehandlingarna en del medlemsaktiviteter,
men det har man valt bort i år på grund
av covid-19. Styrelsen har diskuterat
huruvida man ska ha behandlingsanläggningen öppen eller ej och har landat i
beslutet att ha öppet tills vidare, eftersom
en stängning riskerar att försämra psoriasisen betydligt för dem som behöver
ljusterapi, särskilt som det kan röra sig
om en lång tids uppehåll.
– Ett besök hos oss tar oftast cirka 5-10
minuter, vi har stora lokaler med bra
möjlighet att hålla avstånd och självklart
tillgång till handtvätt och handsprit, säger Ingrid och Åke. 
Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 22.
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd
14-15/11 Norrby Julmarknad vid
						Grebo, Norrby storgård 2, kl. 12-18
						(utökad öppettid till kl. 18.)
						Hantverk, julblommor, loppis.
						Premiäröppning 14-15/11 därefter öppet
						varje lörd-sönd 12-18.
28/11			Lördagsträff i Linghemskyrkan, kl. 15.
						Christer Trubadur medverkar.
						Reservation för ändringar p.g.a. Coronaläget.
						Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson

11/12		 Luciagudstjänst utomhus

					 vid Östra Skrukeby kyrka, kl. 19.

12/12		 Lördagsträff i Linghemskyrkan, kl. 14,
					 med Lasse Ström och Göran Olsson.
					Reservation för ändringar p.g.a. Coronaläget.
					Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby.
							Öppet efter överenskommelse,
							tel. 070-2099227.

29/11			Adventsgudstjänster

						Rystads kyrka, kl. 11
						Törnevalla kyrka, kl. 11
						Askeby kyrka, kl. 14
						Gistads kyrka, kl. 16
						Bankekinds kyrka, kl. 18
						Östra Skrukeby kyrka, kl. 18

För ytterligare information
Se annonser på annan plats i tidningen.

Christer Trubadur i Linghem

Under 2020 firar han 30 år som trubadur och den 12 september samt den
24 oktober gästade Christer Johansson
Trubadur ”Lördagsträffen”. Platsen var
Linghemskyrkan. Ett mycket uppskattat
evenemang som varje gång drog drygt 30
personer. Med Covers från 60- 70- och
80-talen och eget skrivet material fick
han alla att dra på smilbanden, skratta
och sjunga med. Där var glädje och glada
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skratt och citrontårta till kaffet.
I dessa Coronatider där glädje verkligen behövs och där du för en stund kan
släppa tankarna på vardagen är Christer
en guldgruva med sin musik och underbara röst.
Den 28 november kl 15 är Christer tillbaka igen i Linghemskyrkan. Välkomna.
HELENE ANDERSSON

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Crêpes är franska pannkakor som fylls med allt från
köttfärs, svamp och räkor. Men de kan också fyllas med
bär, nötter, choklad och serveras som dessert. I det här
receptet har jag använt mig av champinjoner men det
går lika bra med kantareller .

Svampcrêpes
4 portioner

Ugn 225 grader
Pannkaka
6 dl mjölk
3 dl vetemjöl
3 ägg
1 tsk salt
Smör
Vispa ihop mjölk, mjöl och salt.
Tillsätt äggen, stek pannkakor i smör.
Fyllning
Ca 250-300 gram champinjoner
100 gram fintärnad bacon
1 hackad schalottenlök
1 hackad/riven vitlöksklyfta
Ca ½ dl vitt vin
2 - 3 dl grädde
Salt & peppar
Maizena
Ca 2 dl riven ost

Skär svampen i mindre bitar.
Stek baconet lätt knaprigt, lägg i
svampen och stek i baconfettet tills allt
vatten är borta.
Tillsätt lök och vitlök och fräs ytterligare
en stund.
Häll på vinet, låt det mesta koka in.
Rör ner grädde samt krydda med salt
och peppar.
Låt stuvningen småkoka ca 10 minuter
på medelvärme.
Red av stuvningen med maizena utrört
i vatten eller mjölk.
Ta bort stuvningen från värmen och rör
i ca 1 dl ost.
Fördela fyllningen på pannkakorna.
Rulla ihop och lägg dem i en ugnssäker
form.
Strö på resterande ost och gratinera i
ugn ca 10 minuter.
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KULTUR & NÖJE																												

Julkalender
med mirakel

BILD: ULRIKA MALM/SVT
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I årets julkalender i Sveriges Television, Mirakel, får vi följa en julsaga
som rör sig i tid och rum mellan
1920 och 2020. Mira och Rakel bor
i samma rum i samma herrgård –
fast hundra år ifrån varandra. Johan
Glans, Annika Andersson, Babben
Larsson och Maja Rung är några av
de medverkande skådespelarna.

– Julkalendern har slagit nya tittarrekord gång på gång de senaste åren
och det är tydligt att den inte bara är
en tv-vana hos väldigt många svenskar utan blivit en familjetradition,
säger Johanna Gårdare på SVT. Jag
är övertygad om att årets julkalender
kommer att uppfylla förväntningarna
för gemensamt julmys varje dag i december.

– Årets julkalender är ett tidsreseäventyr fullmatat med humor,
spänning och så klart massor av julkänsla, säger huvudförfattaren Peter
Arrhenius.

FREDRIK POLBACK

																												

De leder
P3 Guld

KULTUR & NÖJE

Sabaton
flyttar fram

BILD: MATTIAS AHLM/SR

P3 Guld 2021 äger rum den 23 januari på ett hotell i Stockholm – utan
publik. Det blir 19:e året i ordningen
men första gången galan hålls i Stockholm. SR och SVT sänder direkt när
det bästa från senaste svenska musikåret prisas. Som vanligt blir det späckat
av artistuppträdanden och i programledarrollerna finner vi sångaren Oscar Zia
och skådespelaren Emma Molin.
– Det är superglamoröst och jättekul
att få hylla alla musiker och alla musikakter i P3 Guld, säger Emma Molin.
Det behövs ju så otroligt mycket just nu
när allt är så tråkigt och inställt.
Emma Molin har lett Grammisgalan
och Guldbaggegalan. Oscar Zia har varit programledare för Morgonpasset i P3
och Zia i P3.
– P3 Guld är en grymt fin gala och
det känns jättekul och viktigt att den
faktiskt blir av, säger Oscar Zia.

Sabaton bildades i Falun 1999 och har
bland annat turnerat tillsammans med
Iron Maiden, Scorpions och Hammerfall. Bandets texter handlar ofta om
historia. Senaste albumet, The Great War
(2019), behandlar första världskriget.

FREDRIK POLBACK

FREDRIK POLBACK

Söndagen den 14 februari skulle Sabaton ha spelat på Konsert & Kongress
i Linköping. Nu står det klart att man
under rådande omständigheter och corona beslutat sig för att flytta fram hela
Sverigeturnén till 2022. Bandet hälsar:
”Att vara musiker och inte kunna
spela är helt värdelöst. Corona kan dra
åt helvete. Vi saknar alla er underbara
människor ute i landet som såg fram
emot denna turné lika mycket som vi.
Tillsammans får vi uthärda ett år till."
Köpta biljetter gäller till nya datumen
som ännu inte offentliggjorts.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

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

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
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

LINKÖPING

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

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

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

Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17,
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Öppet t.o.m. november
Lö-Sö 11-16. December stängt.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
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.

Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27,
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70.
Instagram: Geforlivet.norrkoping

GREBO

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.

IGELFORS

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18,
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

LINGHEM

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5.
Ti & To 15 -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande

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

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city)
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15.
Tel. 0141-209 988

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.

Lada 107. Igelfors Björke 107.
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.

MALMSLÄTT

KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station.
Må, To, Fr 12 -18. Lö 11-14.
Tel. 013-29 98 98.
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m.
har vi också en mindre loppis.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors.
Ti-Fr 14-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se

Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Stängt för säsongen. Du är välkommen
att ringa under höst, vinter och vår och
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink
och fotbollsplan, efter 300 m höger.
Tel. 0703-6769 80.
Norrby Hantverk & Loppis
I Grebo, ta av mot Norrby och fortsätt i
2 km. Lö-Sö 12-18. Tel. 0761-75 31 08.

LJUNGSBRO

omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)

NORRKÖPING

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80
Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelstad
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

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

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

SKÄRBLACKA

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.

SÖDERKÖPING

Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

TALLBODA

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

VÅNGA

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-Fr 11 -16,
Tel. 0120 - 135 50.

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

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

ÅTVIDABERG

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.

OBS att vissa loppisar kan
ha ändrade öppettider, eller
stängt, p.g.a. Corona-läget.

Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1.
To 14 -18. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14.
Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

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".

Lösning till
Mystiska Profilen, oktober

Lösning till oktoberkrysset
GÖR MAN
SIG MED
KALLA
FÖTTER?
FÖR
TANKLÖS
FÄRD
KANSKE
ETT
TESTARBETE

Profilen var: Joe Biden.
Föddes den 20 november 1942 i Scranton i
Pennsylvania i USA. Amerikansk jurist och politiker. Var USA:s vicepresident 2009 – 2017.
Försöker nu nå presidentposten, och ser i skrivande stund ut att ha nått detta mål.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Christer Bremer, Linghem.
Vinsten skickas med posten.
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Åkerbokrysset - november 2020
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Bild: ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2020

Varsågoda, här kommer ett nytt tillfälle att testa de små grå genom att lösa månadens 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 1 december 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 oktoberkrysset var ”Hoppilandkalle" och "Luft under armarna".
Lösning se sidan 43.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Marita Karlbom, Skärblacka, 2:a pris – Lennart Larsson, Mjölby
samt 3:e pris – Åke Lobell, Sturefors. Vinsterna kommer med posten.
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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, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Corona-läge kan
Grebo: Pizzeria Grebo
utdelningen till
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
vissa aﬀärer och
Hjulsbro: ICA Flamman
tidningsställ i
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
denna förteckning
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
vara inställd.
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
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
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Nr
12
1

Manusstopp
Tis 1/12
Tis 19/1*

Utdeln.dag
Sön 13/12
Sön 31/1*

*) Preliminära datum

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se
Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
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.
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Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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 Linghem

Telefon: 013 - 731 43

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se
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INBROTTSKLASSAD DÖRR
PÅ KÖPET! *

36

månader
räntefritt

Fönster för
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika
viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare
generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket
hög kvalitet.
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

47

BILD: CELESTIAL ART

Presentkortserbjudande
Erbjudandet gäller endast i samband med köp av presentkort.

 Ansiktsbehandling special
75 min

Nu 995 kr (värde 1395 kr)

 Lash & Brow lift

med frans- & brynfärgning
samt plockning och/eller
vaxning av bryn. 75 min

Nu 995 kr (värde 1340 kr)

För dig som vill handla fina julklappar eller presentkort
har jag öppet i salongen speciella dagar just för DIG!
(Hör av dig så bokar vi in en tid som passar dig.)
Söndag 29/11, 6/12, 13/12, 20/12
Lördag 12/12 Onsdag 23/12 Torsdag 24/12

Jag har laddat upp salongen med härliga produkter till hela familjen!
Smink, hudvård, kroppsvård till bra priser & fina erbjudanden!
Jag slår alltid in till en fin julklapp eller present!

Anette.hambalek@gmail.com • 0709 - 73 98 69
Hemsida: anettehambalek.se
anettehambalekperfectskin
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