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 9 – 2017
24 september – 21 oktober
Årg 16. Upplaga 18.700

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

Sommaren lider mot sitt slut och det börjar bli
dags för din Automower® att få vila upp sig.
Vad sägs om att boka ett hotellrum med
all inclusive, eller en Weekend, så
din Automower® är på topp till
nästa säsong?

Läs mer om våra serviceerbjudanden och robothotellet på vår hemsida.
Vid bokning ring 013-36 25 60
eller maila verkstad.skog@beviks.se

Månadens proﬁl 30 • Sockerbagaren 34 • Recept 41 • Korsord 44

Mässa om enskilda avlopp
Dags att byta avlopp? Kom och träffa leverantörer av olika avloppslösningar, från minireningsverk till traditionell markbädd. Fri entré.
Var? Garden, Konsert & Kongress, Linköping
När? Lördag den 30 september kl 10.00 – 16.00
Välkommen!

BYGGNADSPLÅTSLAGARNA
www.byggnadsplatslagarna.se

Ring oss för en
gratis offert

0733 - 80 92 92 • 0733 - 20 60 51
Östra Malmskogens Industriområde 4, Linköping
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20%

Jubileumsrabatt
på alla fönster *

Inklusive allt.

Måttagning, tillverkning och montage.
Vi tycker inte att du ska behöva göra någonting själv. Därför tar vi hand om
hela fönsterbytet. Fönstren tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg och
montaget sker hos dig av våra duktiga hantverkare. Din personliga
projektledare är med dig genom hela processen och tar ansvar för hela
leveransen från måttagning till installation och slutlig genomgång.
I år firar Morups 85 år, därför ger vi dig just nu 20 % rabatt på alla fönster.

Boka ett gratis hembesök
013-465 54 55 | www.morups.se
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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LARS LERIN, SANDGRUND
OCH ALSTERS HERRGÅRD

12 november

Inkl. fm-kaffe, guidning Sandgrund, lunch,
föreläsning om Gustaf Fröding,
em-kaffe ................................................................... 770 kr

VARNING FÖR HJALMAR – 10 november

Inkl. bussresa, trerätters middag, biljetter parkett rad 1-5
Avresa från Linköping 15:15, Gistad station 15:30,
Norrköping Resecentrum 16:00 ...................................................................... 1195 kr
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran. Allt från kortare
studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands. Vi kan hjälpa er med olika
arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål. Välj resmål och vi ordnar resten;
nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor! Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

ÖPPET:
Må - Fr 9 - 17
Boka via
www.wbuss.se

Gilla oss på

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.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.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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Cocosbollsfabriken i Skärblacka
satsar framåt och tar in
produkter från Sockerbagarna.
Tårtor, smörgåstårtor, kakor m.m.
Vi har självklart kvar våra
populära Cocosbollar och
Norrköpingsfläsket.
Vi tillverkar även flera sorters
gammeldags konfektyrer.

Alltid

fabriksförsäl
jnin
ÖPPETTIDER
2:a-sorterin g av
g
ti
ll
lä
gre pris.
Butiken: Må - Fr 9 - 17
Självplock: Må - Fr 8 - 20 • Lö - Sö 8 -18

Plocka själv från ställen utanför butiken och betala i ICA:s förbutik.
(Gäller endast Cocosbollsfabriken.) Beställningar hämtas i ICA:s förbutik.

Cocosbollsfabriken i Skärblacka

Kullerstad Torg, Skärblacka • 0703 - 21 66 80

www.cocosbollsfabriken.se • www.sockerbagarna.se

JULBORD VID NYSJÖN
VÄLKOMMEN ATT
BOKA VÅRT JULBORD
Pris 425 kr per person.

Sittningar:

 1, 2, 3 dec  8, 9, 10 dec
 15, 16, 17 dec
 Även vardagar med minst 25 pers.

Tider
Fredagar kl. 19.00
Lördagar kl. 18.00
Söndagar kl. 14.00

PAKET - JULBORD MED LOGI
Boende i stuga eller hotellrum,
uppbäddat och klart.
Julbord plus frukost. 995 kr

Varmt välkomna!

Vi finns strax söder om Åtvidaberg. Följ väg 35. Cirka 10 km söder
om Åtvidaberg sväng höger mot Nysjön.

Nysjöns Fiske & Konferens • Tel. 0120 - 230 17 • www.nysjonsfiske.com
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PrOva PÅ

att förenkla din vardag
i hus, hem och trädgård
vi hjälper er
med stort
som smått
PrOva P

165:PEr TiM

å Pris!

ME

Gäller endast nya kunder (privatpersoner). Priset är
inkl. moms och efter godkänt RUT-avdrag. Ord. pris
från 185:-/tim. Gäller vid ett tillfälle, dock ej flytt- eller
specialstädningar. Kampanjen pågår t.o.m 171031.

Städ & Fastighetsskötsel är ett Åtvidabergsföretag med verksamhet i
Östergötland med omnejd. Vi hjälper företag och privatpersoner med
städtjänster och fastighetsskötsel. Vi åtar oss längre eller kortare uppdrag
av alla storlekar. Det är enkelt att få hjälp av oss, vi finns nära tillhands
och vi är mycket flexibla för era olika önskemål. All vår personal omfattas
av kollektivavtal, är ansvarsförsäkrade och arbetar under tystnadsplikt.

IndustrIgatan 3B • 597 53 ÅtvIdaBerg
tel: 0120-120 20, 013-13 00 20 • www.stadFast.se
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Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Skärblacka

Plåtodekor.se

Kristina Nyman Johansson

07 2004 1004

070 - 623 03 36
www.angshultsfot.se

Göran Karlssons
VVS & El

Rensning och
betning

Där vatten
och el
förenas!

Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

av utsäde utföres

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Vill du också
synas här?
En annons i det
här formatet
kostar endast
400 kr i sv/v
480 kr i färg
(priser exkl. moms)

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

Jernbergs Bilservice

Service
Reparationer
Oljebehandling
Öppet: Må - To

• Fredag stängt

Tel. 013 - 27 07 43
Rydsättersvägen

Malmskogen, Tallboda
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Vi utför

Alla typer av till-, omoch nybyggnationer
med helentreprenad
samt arbeten som
Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.
– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53

GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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Glöm inte bort
din trädgård!
Planteringsjord
Planteringsjord
• Anläggningsjord
Anläggningsjord
• Täckbark
Täckbark • Sandlådesand
samt övrigt grusmaterial
Vi blandar
jord efter
behov och
önskemål

Nu även
leverans
i storsäck
(1 m3)

Planering och schaktning
med grävmaskin. Lastning
och lossning med lastmaskin.
Sopning med maskin.

E4 S

Säby Maskin & Jord AB
E4 N

Mot Linköping

Mot Berg
Mot Sätuna

Säby Gård
Här är vi

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se
Peter Swanberg...070-510 82 34
Kontor .......................013-582 14

ÖPPET: Vardagar 7-16 eller enligt överenskommelse
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MARKPRODUKTER, JORD, GRUS & SAND
PLATTOR, MARKSTEN, DEKORGRUS, SJÖSINGEL, MAKADAM,
BÄRLAGER, STENMJÖL, LEKSAND, TRÄDGÅRDSJORD
Hämta själv i lösvikt på släpkärra eller i storsäck – eller få levererat med H-frakt.

FÖRRÅD, FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS

NYA HÄNGRÄNNOR
monterat och klart.

SNART DAGS FÖR

VINTERDÄCK

Rennit, den skarvfria hängrännan,
monterad och klar med rätt till ROT-avdrag.
Passa på att boka ett gratis hembesök för
att få en kostnadsfri oﬀert.
Mer info på www.rennit.com
Kontakta oss för att beställa tid
eller för prisuppgifter på nya däck.

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

ÖPPETTIDER: Vardag 7 - 18 • Lördag 10 - 14
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com
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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

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
11

Välkomna in och
se alla höstens
kappor och jackor

Öppet:
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • #bjsmode
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Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
PRIS: Från 180 kr/tim

efter skatteavdrag (360:- inkl. moms)

VI HÄLSAR ANALYN VÄLKOMMEN TILL OSS!
I samband med detta erbjuder vi nya avtalskunder
10 % rabatt vid det första tillfället.
Ange ”Analyn” vid bokning. (Gäller t.o.m. 30 nov 2017.)
Svårt att hitta present till dem som har allt?
Köp ett presentkort hos oss!

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

SOS Barnbyar

Vi tänker på våra anställdas hälsa och miljö.
Mer info på hemsidan.

BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING

Vi stödjer
med ett

fadderbarn.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

Telefontid: Må - To 8 -14. För mer info, se hemsidan.

www.marlenesalltjanst.se

tAKARbeten

MeD hÖg KVALitÉ!

Byggnadsplåtslagerier – Reparationer – Takläggning
Takmålning – Tegeltak – Utbyte av Eternittak
Försäljning – Taksäkerhet m.m.
Nu även: PAPPTAK och SEDUMTAK

Kontakta oss, det lönar sig! tel 013-39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobil: 0708 - 39 73 20 • Tel: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29

FASADER • KLINKER
PUTS • MURNING

Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
Gratis offert

Kjells Mur- & Byggservice
Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33
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Höga hopp och vackra hästar
Två flaggstänger vid infarten och en röd
ladugårdsvägg med bokstäverna ÅRKS,
är de enda tecknen som skvallrar om att
det är något speciellt med gården som
ligger längs vägen mellan Örtomta och
Rinsgstorp. Men den här dagen förstår
även oinvigda förbipasserande att det är
något på gång vid gården. En ansenlig
mängd bilar med hästsläp står parkerade
på gräset intill landsvägen. Fint klädda
ryttare leder sina hästar fram och tillbaka
från parkeringen. På backkrönet ligger
en låg träbyggnad och framför den ett vitt
staket. Några ryttare sitter på stolarna i
gräset och dricker kall dryck. Bakom dem
står en anslagstavla. På andra sidan backkrönet breder ett stort öppet och slut14

tande fält ut sig. Ett flertal träkonstruktioner är spridda över fältet. Längst bort i
blickfånget sticker en totempåle upp och
bredvid den syns toppen av ett indiantält.
En bit närmare ligger ett vikingaskepp
med seglet upprullat och sköldar längs
sidorna. Den ena sidan av fältet övergår i
en brant backe och på den står en ramp
med en överbyggnad där en stor uggla
är målad. Några stolpar med monterade
träskivor i olika färger är fastsatta i en rad
bredvid varandra.
– Den kallas för Karamellbacken, säger
Kerstin Krystadius. Hon är ordförande i
Åkerbo Rid- och Körsällskap som den här
helgen arrangerar årets andra fälttävlan.

Säkerhet i centrum
Hon har nyss avslutat ett pass som domare och skall snart äta lunch innan hon
fortsätter med arbetsuppgifterna.
– Vi har tre till fyra klubbar som ordnar
fälttävlan. En fälttävlan består av dressyr,
banhoppning och terrängritt. Klockan
två skall terrängritten börja och då kommer det mer publik. Terrängbanan består
av sjutton hinder och det finns två funktionärer vid varje hinder, berättar Kerstin
Krystadius.
Hon säger att säkerheten är viktig under tävlingarna och pekar mot en plats
där ambulansen kommer att stå.
– Vi måste alltid ha en ambulans i beredskap. Om det händer en olycka som
kräver ambulansinsats får den inte åka
iväg förrän en annan ambulans har kommit. Förutom hjälm måste ryttarna också
bära en säkerhetsväst.

Svårighetsgrad och tid
Ryttarna promenerar runt fältet för att
studera hindren. När det närmar sig start
samlas de för att förbereda sin insats. Det
är flera klasser som skall tävla och därför
blir det många starter. Först ut är ekipagen med ponnyhästar. Det gäller att rida
genom terrängbanan och komma i mål
så nära den optimala tiden som möjligt.
Den optimala tiden bestäms av hur lång
och svår banan är. När ett ekipage har
kommit en bit fram startar nästa. Ryttarna rider galant och hästarna hoppar
graciöst över hindren. Men det kan också
hända att en häst tvärstannar och ryttaren kastas av. Den här gången gick det
bra. Ryttaren reser sig upp och leder sin
häst från banan. 

Text och bild: Fredrik Häger

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!

TIDSBOKNING

013 - 327 04 03
KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

ÖPPET:
Mån - Tor 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 15.00

Långängsvägen 6, Tallboda, Linköping
www.ajsbilservice.com
ajsbilservice@outlook.com
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SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Från 175:- per timme, efter RUT-avdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping,
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits 10 år i branschen!
Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?
Passa på att boka TRÄDFÄLLNING nu!

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

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00
16

Vi

hjälper dig med:

 Avancerad trädfällning (skylift/klättring)
Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin
 Nu med RUT-avdrag
(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

Daniel Gustafsson

www.dakonsult.se

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter

Tovade
figurer

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se

PLANERAR NI EN BUSSRESA – anlita oss!

Ingen grupp är för liten eller för stor!
Vi planerar, arrangerar och genomför din resa.
3 st moderna helturistbussar med:
• AC - TOA - KYL - KAFFEAUTOMAT
• DUBBELDÄCKARE MED 78 PLATSER

013-530 85

ULLARED 6,5 tim
9/10, 13/10, 31/10
15/11, 21/11, 11/12

300:- JULMARKNAD
3.400:8/12 3 dagar, Rostock
1 middag

ULLARED långdag 9 tim 300:- SKIDRESA
8.700:19/10, 6/12
16/2 v8, 10 dagar,
halvpension
TYGRIKET
2.950:11/10 fm-kaffe o lunch 500:- PÅSKMARKNAD
30/3, 3 dagar, Rostock
1 middag

BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING
FAX 013-533 40
info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se
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ÖPPettiDeR
Må - to 8 - 18
Fr 8 - 12
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

tfn: 013 - 510 60

Snart dags för VINTERDÄCK!

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

Vi är nu
NTF-certifierade

DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

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

• Grovfoder för häst
• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Bredbandsgrävning

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

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

013-10 59 90
www.hundkattshopen.se
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PUMPAR

Foder, trim och tillbehör

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

Tel. 011 - 545 50 • www.kaptenbille.se
• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss.
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten.

Oktoberfest
Lördag 28 oktober
med Sigges Garage
från kl. 19:00

Månad
ssp
Oktob ecial
er:

Österr
Schwein ikisk
sbrate

n

Schnitzelhelg

Kaffe & våffla

55:-

23 - 24 sep

Fullständiga
rättigheter

HÖST- &
VINTERTIDER

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Köket öppet:
Ons - Lör 10 - 20
Söndag 11 - 17

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

Semesterstängt
1 - 15 okt

Hos oss i butiken Lanthem ﬁnner Ni

ett stort utbud av handplockad klassisk textil.
Tygmetervaror, kuddar, lampor, indredningsdetaljer m.m.

Välkomna!
Öppettider:
Onsd, Torsd, Fred 12 -18
Lörd - Sönd 11- 15

Hemsida: www.lanthem.se
Facebook: Lanthem
Adress: Fröö Gård, Lillkyrka
Telefon: 0733 -160 150

Vägbeskrivning: Gamla E:4an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka.

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Hemleverans av hund- och kattfoder.

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem
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SVÄRTINGE LOPPIS
Köper och Säljer allt mellan himmel och jord

Även bordsuthyrning
inne & ute.
Kaffe
& kaka 5:-

500 m 2

ÖPPET
Lördag 9.00 - 14.00

butiksyta

0736-23 93 72 • 0720- 44 83 76
Vi finns vid Rv 51 mellan Norrköping och Finspång.
Skyltat Tallbackens gård.

OUTLET:

Vi säljer ut samtliga
SOMMARPLAGG!

Dam fr. 50:-/st • Herrskjortor fr. 200:-/st

Loppis/Second Hand:

Vi har fyllt upp vår second hand med
nyinkomna möbler och ting.
Vi har också fått in nya och svensktillverkade
vindflöjlar och väggprydnader.

Öppettider:

Mån - Tis 12-16 • Ons Stängt
Tors 12 -18 • Fre - Sön 12-16
Frågor: Vi finns på mobilnr 0709 - 54 34 02
Välk
Följ oss på Facebook:
omn
a!
rejmyreoutlet • rejmyreloppis/secondhand

Metallvägen 10, Rejmyre. Följ pilar ”Outlet”.

VI KÖPER HELA / DELAR
AV GAMLA HEM
KOM MED FÖRSLAG
VI HÄMTAR OCH BETALAR PÅ PLATS

NOSTALGIMIX

G:a Tanneforsv 17, (VID FRISKIS & SVETTIS)

Tel. 013 - 10 19 90
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Rejmyre

outlet
& loppis.

Selar, slädar, vagnar
och LOPPIS
Förmånliga priser.
Allt körklart
eller till prydnad.
Tel. 0120 - 611 33 eller 073 - 84 30 807

krunda
Anti iVårdsberg
i samband med Vårdsbergs Hembygdsförenings höstmöte
lördagen den 21 oktober 2017 kl 14.00 i Sockenstugan, Vårdsberg.
Tag med mormors vas och farfars klocka eller andra föremål
som Du vill veta mer om eller få värderade.
Bengt Eriksson och Mårten Thörner, båda med lång erfarenhet från
antikvitets- och auktionsbranschen, kommer att medverka.

Kaffeservering • Entre 100:-

Alla välkomna!

HÖSTKONSERT

med SAAB Musikkår

Andakt i tacksägelsetid.
Vårdsbergs LRF bjuder på förtäring
i samarbete med Vårdsbergs hembygdsförening.

Vårdsbergs kyrka, lördag 7 oktober klockan 18.00
Alla hälsas varmt välkomna!

VÅRDSBERGS
HEMBYGDSFÖRENING

Nästa Åkerboblad
delas ut den 22 oktober.
Välkommen med din annons!
Boka den i god tid och senast tisdag den 10 oktober.
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Välkommen �ll Åtvidabergs Ridklubb

Vill du eller di� barn börja rida hos oss?
Vi har grupper för barn och vuxna på ponny
och stor häst, från nybörjare �ll avancerade.
Vi arrangerar också ridläger samt erbjuder uppstallning.
Välkommen a� kontakta styrelsen@ark-ridklubb.com

SLIPAR:
Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Gräsklipparknivar.
Klippskär till hund, får, häst, nöt.
Kvarnknivar, hålskivor.
Även försäljning av knivar.

Onsdagar bjuder vi på fika medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS.

Välkomna!
Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

Vi tar även Swish och kort.
Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping.
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

SKÄRBLACKA
September
27 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Anders Nilssons ork.
28 torsd 14.00
Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
29 fred 18.00
Höstfest Skärblacka Folkets Hus,
Eklöfs orkester, Anmälan

Oktober
4 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus
Kennet Hertz ork.
11 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus
Bosse Franks ork.
18 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus
Lars Erikssons ork.
25 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Jiges orkester
26 torsd 14.00

Spökvandringar
på Ekenäs slott
6 oktober - 10 november
När höstmörkret sveper sin tunga dimma
runt tornen, då börjar spökvandringarna
på Ekenäs slott. Du får följa med på tur i de
ruvande korridorerna, får höra berättelser
från flydda dagar och får pröva ditt mod!
För bokning, datum, priser och tider,
vänligen besök www.ekenasslott.se
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Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus

Se även: www.pro.se/skarblacka

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet
September
28 torsd 18.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm

Oktober

Skördefest i Salfvedal

Lördagen den 30 september
kl 11.00 – 15.00
Raggmunk med stekt fläsk
Kroppkakor
Kaffe och ostkaka
Välkomna!
Yxnerums hembygdsförening

Bön varje onsdag
kl. 10.00 i Högliden Bankekind, kl. 19.00 i Ebenezerkapellet
1 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis, nattvard, fika
8 sönd 10.00 Gudstjänst, Esther Jervis, nattvard, fika
efter gudstjänsten lunch för barnfamiljer
i Högliden Bankekind
14.00 Andakt på Möjetorp Linköping
11 onsd 14.00 Andakt på Räknestickan Linköping
19.00 Gemensam Bön- och lovsångskväll, Esther Jervis
17 tisd

14.00 Dagledigsamling i Högliden Bankekind, fika

21 lörd

18.00 Åkerbosångarna övar

22 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis, fika

Åkerbo Frikyrkoförsamling
www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Bakluckeloppis!
Gistad SoMK anordnar bakluckeloppis
söndagen den 1 oktober kl. 10:00 - 14:00
vid Gistad klubbstuga!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Äntligen dax för

HÖSTMARKNAD!
30 september 10 - 14

50 % RABATT

Hembakat bröd • Lotterier
Varm korv • Gratis fika
VÄLKOMMEN!

Ingen föranmälan krävs! 50 kr per plats!

Städa ur garderoberna och kom och sälj
eller kom bara förbi för att göra fynd!

Försäljning av fika
kommer att finnas på plats!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30

En del av

Välkomna!
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Säsongsavslutning

50%

på allt t.o.m. sön 29/10
Trädgårdstips!
Nu är bästa tiden att
plantera för en fin
trädgård i vår.

Mysigt fik i historisk
miljö vid Löfstad Slott
Upptäck våra goda
uppskattade matpajer,
mackor med mera i
trädgårdscaféet.
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Inspireras
och håll dig uppdaterad

@handelstradgarden.se

@handelstradgarden.se

Hjälp oss att tömma
Handelsträdgården!
• Vi går mot säsongsavslutning.
50% på allt till och med söndag 29/10.
• Perenner, träd, lökar, säsongsblommor,
krukväxter, buskar, inredning med mera.
• Passa på - bästa tiden för plantering är nu.

Tips! Vi öppnar igen för julförsäljning 23/11 -17/12 tors-sön.
Öppet vardagar 10-18. Lör, Sön & Helgdagar 10-17. info@handelstradgarden.se
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?

Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Pang! Skottet missade. Kulan slog i en sten
alldeles ovanför vår Profils huvud. Skytten
var en same. Han stod bara ett litet stycke
bort.
Vår Profil hette Carl. Han befann sig i
Norge. Samen sköt inte några flera skott.
Han drog sig tillbaka. Carl lade också benen på ryggen. Han klättrade tillbaka ner i
dalen så fort han kunde.
Egentligen var Carl ute på en forskningsfärd i Lappland. Den här dramatiska episoden inträffade då han gjorde en avstickare
in i Norge. Carl hade tur som klarade sig
med livet i behåll. Många samer var förbittrade på de svenska och norska nybyggare
som trängde in i deras områden.
Carls resa genom Lappland varade i flera
månader. Han tog sig fram på häst, till fots
och med båt. Färden blev mycket strapatsrik. Men den blev också mycket givande.
Carl samlade material och gjorde anteckningar hela tiden. När han kom tillbaka till
Uppsala i oktober 1732 fick han mycket beröm för sin insats.
Carl var en prästson från Småland. Han
studerade botanik, zoologi, anatomi och
medicin. Tyvärr hade han ont om pengar.
Det försvårade studierna. Men Carl var begåvad och ambitiös. Det gav utdelning till
slut.
Under julhelgen 1734 träffade vår Profil
en ung, söt flicka i Falun. Hon hette Sara.
Hennes pappa var läkare. Vid den här tidpunkten var Carl 27 år gammal. Sara var
18. Vår Profil friade. Sara tackade ja. Men
bröllopet fick anstå till dess Carl blivit klar
med sin utbildning.
Vår Profil fortsatte sina studier utomlands. Den mesta tiden uppehöll han sig i
Holland. Men han besökte också Tyskland
och Frankrike. På sommaren 1738 återvände
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han till Sverige. Han slog sig ner i Stockholm. Där började han arbeta som läkare.
I början gick det mycket trögt. Men Carl
hade tur. Han lyckades bota några rika
gamla adelsdamer som led av hosta. Drottning Ulrika Eleonora fick höra vad som
hänt. Hon hade också hosta. Vår Profil
lyckades bota henne också. Det ledde till att
han kom på grön kvist. Pengarna rasade in.
Ett år senare hade Carl blivit så rik att han
äntligen kunde gifta sig med Sara.
Vår Profil stannade i Stockholm i tre år.
Under den tiden var han med om att grunda Svenska vetenskapsakademien. År 1741
gjorde han en forskningsfärd till Öland och
Gotland. Den höll på att sluta mycket illa.
Under återfärden från Gotland till Öland
råkade fartyget in i en fruktansvärd storm.
Riggen blåste sönder. Sjömännen slet med
de trasiga seglen. Alla bad till Gud. Det var
bara rena turen att man lyckades ta sig fram
till Öland till slut.
På hösten 1741 fick vår Profil ett nytt fint
jobb. Då blev han professor i medicin och
botanik vid Uppsala universitet. Som sådan
kom han att göra en fantastisk insats. Till
slut blev han världsberömd.
Carl blev mycket populär bland sina studenter. De duktigaste blev hans ”apostlar”.
Dem sände han ut på långa resor till avlägsna länder. De som överlevde strapatserna
och kom hem igen brukade ha med sig stora mängder frön och exotiska plantor.
Vår Profil var mycket intresserad av exotiska djur och deras beteenden. Under en
lång tid hade han en tam tvättbjörn. År
1759 lyckades också en av hans lärljungar få
tag på en orangutang i London. Carl brann
av iver att få se detta djur. Men det är osäkert om orangutangen någonsin kom fram
till Sverige.

År 1763 blev Carl inblandad i en administrativ fejd. Den gällde gödseln från det
Akademiska stallet i Uppsala. Carl behövde
gödseln till sin Botaniska trädgård. Men
kammarkollegiet i Stockholm ville sälja den
till en annan trädgårdsmästare. Bråket varade i flera år.
Vår Profil och Sara fick sju barn. Två dog
i späd ålder. Favoriten bland barnen var
den ende sonen Karl. Han fick ärva pappa
Carls jobb trots att han inte visste särskilt
mycket om vare sig botanik eller medicin.
Det berodde på att vår Profil gjort en
värdefull uppfinning. Han hade hittat på
ett sätt att odla pärlor i svenska musslor.
För den insatsen erhöll han en stor belöning. Men staten hade ont om pengar. Det
var mycket osäkert om han någonsin skulle
få någon belöning. Därför frågade Carl om
inte hans son kunde få ärva hans jobb
i stället.
Myndigheterna gick med på hans begäran. Vår Profil var sjuklig. Han tacklade av
och dog till slut år 1778. Sonen Karl käm-

pade vidare i några år, med hjälp av sin
pappas gamla anteckningar. Det gick naturligtvis inte särskilt bra.
Vår Profil var känd för sina omfattande
samlingar av föremål och böcker. Efter hans
död såldes samlingarna till England. De
packades ner i 26 stora lådor. Vår Profils
stora och värdefulla brevsamling fick följa
med som emballage. Det var säkert tur. För
på så vis räddades minnet av den svenska
”Blomsterkungen” och hans insatser till eftervärlden.
Vem var han?
Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla rätt 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 10 oktober 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.
Du hittar vinnare samt svar på förra måndaens mystiska profil,
på sidan 43.

Kullerstad Trädgårdsservice
Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Städning och flyttstädning
• Fastighetsskötsel
RUT-avdrag gäller för de flesta av våra tjänster.

011-10 00 99 • www.kullerstadtradgard.se
Oskarsrovägen 2, Skärblacka
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smått & gott
PRO Åkerbo

Björsäters seniorer

Månadsmöte 28 september
Plats: Åkerbogården, kl. 13.30
Sievert Sjöberg gästar oss och föreläser om
”Linköpings historia”.
Alla hjärtligt välkomna.
Styrelsen.

”Mitt afrikanska äventyr”
Kjell Mattsson kåserar
Träffpunkten 29 sept. kl. 14

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Tui, Superpresentkort
Ring 073 - 501 4563

Örtomta Hembygdsförening
Berättarkväll med Märtha Jonsson
18 oktober kl. 19.00
Örtomta församlingshem
Välkomna!

Åkerbobladet finns
att hämta
i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna
tidningen, eller behöva ett extra exemplar.
T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer,
bl.a i Linghem, Sturefors, Norsholm,
Skärblacka samt i
Linköping (Johannelund, Tannefors,
Djurgårdsgatan).
Dessutom i Hemköp/Priso, Coop
Forum och Coop Extra i Linköping.
En fullständig förteckning på var
Åkerbobladet finns tillgängligt
hittar du på sidan 45.

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:

Dygnet runt alla dagar om året.
Bemannade tider:

OBS! Sönd 11.00 - 13.00
TELEFON:

Evelina Hällbro 0733 -24 75 23
MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Radannonser i Åkerbobladet

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 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 eller
plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)
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Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader		 60:3 rader				75:4 rader				90:5 rader			  105:6 rader			  120:7 rader			 135:8 rader			 150:Liten bild + 150:-

Betalning kan också ske via swish till
0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast den
10 oktober.
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

Läs Åkerbobladet i din
surfplatta eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.
MÅNADENS JANNE

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

Nästa Åkerboblad
delas ut den 22 oktober.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 10/10.
Se utgivningsplan på sidan 45.

www.svenskapache.se

Edison lees skarpa hjärna av John Hambrock

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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			 Månadens profil:									

Plåtslagare med
många järn i
elden
Ett yrke är alldeles för lite för en energisk
person som Peter Lönn. För tillfället har
han två firmor, tre jobb och ett tidskrävande
fritidsintresse. Kollegan och företagskompanjonen Per Holmén bekräftar bilden men
såg kanske gärna att plåtslageriet fick lite
mer plats nu när företaget växer och går
bra.

Firman med det lite långa men tydliga
namnet Resurs Byggnadsplåtslagarna
i Östergötland AB startade i december
2015 och har just anställt två personer
för att hinna med allt som hopar sig i
orderboken.
– Det går bra nu, summerar Peter, som
gärna ser en fortsatt blandning av små
och stora kunder.
– Vi jobbar mer och mer åt byggbolag
men det är roligt att lösa problem åt privatpersoner också, och de riktigt stora
byggföretagen har vi faktiskt undvikit.
Det kan gärna bli väldigt mycket jobb
som omsätter stora belopp men i slutänden ger ganska liten förtjänst.
Gammal dröm blir verklighet
Byggnadsplåtslagarna håller än så länge
till i byggnad mitt i Östra Malmskogens
industriområde strax utanför Tallboda,
men har snart vuxit ur lokalen.
– Vi letar inte direkt men det är klart
med två anställda så blir det lite trångt
här inne, skrattar Peter och gläntar på
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Peter Lönn är plåtslagare men också
vacuumtekniker, kemiingenjör, företagare,
hemvärnsman och pappa.
dörren till en skrubb där Per sköter firmans administration vid ett litet skrivbord som trängs med hyllor fulla med arbetskläder, skor och skyddsutrustning.
De två vännerna träffades när de på
1980-talet jobbade ihop på Centralplåt,
ett av Linköpings äldsta plåtslagerier.
– Vi ville redan då starta och driva ett
företag tillsammans men sedan insåg vi
att det nog skulle vara svårt att få ihop
det med allt annat under småbarnsåren.
Nu är barnen stora och när ett plåtslageri i Söderköping på hösten 2015 skulle
sälja av sin maskinpark slog Peter och Per
till och gjorde verklighet av sin gamla
dröm.
– Vi är inte särskilt lika men har samma syn på företagande och samma kärlek

									 Peter Lönn
till yrket. Vi kompletterar väl varandra,
skrattar Per som är den mer pratsamma
halvan av paret och inte kan låta blir att
delta i samtalet.
Kunniga gubbar
Vännerna är överens om att de yrkesskickliga gubbarna på Centralplåt lärde
dem mycket, även om de kanske inte var
några lysande pedagoger med dagens
mått mätt.
– De visade och förklarade bara en
gång, så det gällde att hänga med, skrattar Peter.
Båda återkommer flera gånger till respekten för hantverket, och tillfredsställelsen det ger att kunna erbjuda kunderna
lösningar med hög kvalitet, som håller
länge.
– Man minns nästan alla jobb. Jag kan
fortfarande åka förbi tak som vi lade då,
i början av 80-talet. Det är klart man blir
lite stolt över att ha varit med och gjort
ett bra jobb, säger Peter.
De har båda en del att säga om hur
privatpersoner ibland väljer att renovera
sina hus inifrån och ut istället för tvärtom, och har sett en del avskräckande exempel där nyrenoverade kök och badrum
fått göras om när fukten utifrån letat sig
in i huset. Kvaliteten på billiga byggvaror
kan också ha sina brister, menar de båda
rutinerade plåtslagarna.
– Många som köper färdiga plåtprofiler på byggvaruhusen ångrar sig efter
några år. Det är tunnare plåt och sämre
lack. Vi har både kunskap och tillgång till
bättre material. Det blir kanske lite dyrare, men det kostar å andra sidan bara
en gång.

Plåtslagaryrket är inte lika tungt nu när
mycket arbete kan göras med maskiner men
förslitningar och klämskador är fortfarande
relativt vanliga.
Byggboom i Vallastaden
Den pågående byggboomen i länets två
storstäder har gjort att nyproduktion av
bostäder har dominerat företagets verksamhet på senare tid. Som många andra
byggföretag i länet har också Peter och
Per varit inne och jobbat i helt nya stadsdelen Vallastaden i Linköping där det
stora Bo- och samhällsexpot fortfarande
pågår när vi pratas vid.
– Det var trångt och lite bökigt, men
kul att ha varit med, skrockar Per.
– Annorlunda, sammanfattar Peter med
forts. på nästa sida
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Verkstaden i Malmskogens industriområde är full med maskiner,
och plåt. Här laddar Peter en plåt i falsupptagaren.
ett mångtydigt leende, och berättar att de
arbetat som underleverantörer till flera
byggherrar, med både fasader, fönster
och tak.
– Ett ganska stort, välvt plåttak blev en
rolig yrkesmässig utmaning, som vi klarade galant om jag får säga det själv.
Båda menar att det uppdrivna tempot
i det stora projektet i något fall kan ha
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gått ut över kvaliteten.
– Det blir lätt missförstånd när det är
bråttom, och problem med kommunikationen. Alla inblandade var kanske inte
heller så rutinerade.
Bristen på rutinerat yrkesfolk kan möjligen bli ett problem också för Byggnadsplåtslagarna, om firman behöver växa ytterligare.

									 Peter Lönn
– Det är inte lätt att få tag i bra folk,
säger Peter och förklarar att just yrkeskunnandet fick högsta prioritet när företaget nu gjort sina första rekryteringar.
Flera yrken och arbetsplatser
Att Peter skulle bli plåtslagare var inte
självklart även om pappa jobbade på
Centralplåt när Peter växte upp.
– Han hjälpte mig att få sommarjobb
där. Både jag och min bror fastnade i
yrket, och nu jobbar min ena son också
som plåtslagare. Så det finns ju i familjen.
Peter har dock inte varit yrket trogen
hela tiden. Han är utbildad kemiingenjör på Linköpings Tekniska Högskola där
han också jobbade en period.
– Jag jobbade fem år som forskningsingenjör på Institutionen för kemi, fysik
och biologi. Jag servar fortfarande en del
utrustning på deras labb.
Uppdraget på universitetet hör till
verksamheten på Peters andra företag JPL Consulting som är fokuserat på
pumpar och annan utrustning för vacuum. Dessutom har Peter i flera år jobbat deltid på Scania i Södertälje där han
sköter utvecklingsavdelningens utrustning för utsläppsmätningar och avgaskontroll.
– De mäter både i laboratoriemiljö
och ute under körning, och där förekommer inget fusk, det lovar jag. Det kan du
skriva!

FN-tjänst och hemvärn
Även om Peter dragit ner på jobbet på
Scania det senaste året så har han fortfarande fullt upp, inte minst genom sitt
engagemang i hemvärnet. När intervjun
görs pågår förberedelserna för deras
medverkan i den stora militärövningen
Aurora som bäst.
– Jag är vice gruppchef så det blir en
del jobb. Ett par längre övningar varje år
och några helger.
Peters intresse för det militära går
långt tillbaka.
– Jag har alltid varit intresserad av
krigshistoria och trivdes så bra när jag
gjorde lumpen att jag sökte till FN-tjänstgöring.
Peter kom med och var med i insatser
både på Cypern och i Libanon.
– Det är längesedan nu men intresset
har jag kvar. Det är skönt att släppa vardagen, komma ut i skogen och göra något helt annat att tag, men i grund och
botten finns förstås också en känsla av att
Sverige och demokratin är värda att försvara. 

FAKTA
Namn: Peter Lönn
Ålder: 54 år
Bor: lägenhet i Lambohov
Familj: sambo och tre vuxna barn
Fritid: Hemvärnet och familjen
Dold talang: Nej, inte vad jag
kommer på …
Favoritplats i Åkerbo: trakten kring
Östra Skrukeby
Text och bild: Titti Knutsson
(Se även annons sidan 2.)
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Sockerbagaren
har kommit till Skärblacka

Skärblackas egen sockerbagare Daniel Carlsson har övertagit Cocosbollsfabriken.
Det var stundens ingivelse som förde
sockerbagaren till Skärblacka. Den 1 september övertog Daniel Carlsson Cocosbollsfabriken efter Karin Jakobsson, i och
med detta stod Daniel inför en helt ny
utmaning.
Men någon novis gällande bakverk är
han dock inte. Utbildad bagare och sedan år 2004 ägare till Sockerbagarnas
Delikatesser i Norrköping.
– Upprinnelsen till att jag nu hamnat
i cocosbollsbranschen är att jag en kväll
satt och slösurfade lite på Blocket. Där
dök Cocosbollsfabriken upp men jag försökte först att besinna mig. Kände att
jag nog inte skulle hoppa på några fler
projekt än de jag redan har men ganska
snart fick min framåtanda övertaget.
Godis och cocosbollar är en bra grej
att utveckla för Sockerbagarna och för
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att verkligen bli en riktig sockerbagare.
Hög försäljning av sekundabollar
– När nu tillfälle gavs åkte jag för att
träffa Karin och kikade lite på hennes
produktion.
Det var ingen ny produkt för mig eftersom jag ofta stött på hennes cocosbollar ute i de butiker dit jag levererar bröd.
Min insikt blev därför att de brödbilar
jag redan har även kan köra cocosbollar
som jag själv tillverkat här i Skärblacka.
Produktionen var helt ny för mig så
det krävdes några dagars träning innan
jag lärde mig konsten att göra riktigt fina
cocosbollar. I början blev de sneda och
vinda, försäljningen av sekundabollar
blev därför ganska så hög under de där
dagarna, säger Daniel och skrattar.

Norrköpingsfläsket har gamla anor med ett
topphemligt recept i smeten.

Cocosbollar avnjuts färska med en kopp kaffe.

Liknar en gammaldags handelsbod
Som brukligt är när ett företag övergår
till en ny ägare blir det lite omändringar.
Så skedde även i Cocosbollsfabriken. Daniel byggde om lokalen till en mer gammaldags handelsbod samt avskärmade
bageridelen från försäljningsdelen. Men
det går fortfarande bra för kunder och
nyfikna att följa produktionen genom
stora glasrutor.
Lite nya varor som reggaemarmelad
finns till försäljning vilket har blivit en
mycket uppskattad konfektyr i reggaemetropolen Skärblacka. Bakverk som godis, praliner, bakelser, tårtor och smörgåstårtor finns också i kyldisken men tårtor
och smörgåstårtor är dock beställningsvara som hämtas direkt på Cocosbollsfabriken eller i förbutiken på ICA.

över det hemliga receptet. Det är verkligen spännande när kombinationen av de
olika ingredienserna möter varandra. Det
bubblar och pyser i kärlen men det gäller att vara ytterst noga med att mäta upp
rätt mängd av varje sort som tillsätts samt
hålla noga koll på temperaturen.
Jag har vissa planer på att utveckla
fläsket och kalla det för ”skummisar”.
Konfektyren kan få IFKs logga, se ut som
en zebra eller en tiger. Vid Pridefestivaler är det möjligt att jag gör ”regnbågsskummisar”, avslöjar Daniel.

Topphemligt recept
Norrköpingsfläsket, gjort på ett topphemligt recept, kommer Daniel fortsätta
producera och enligt honom själv är det
en mycket häftig upplevelse när ingredienserna blandas.
– Norrköpingsfläsket är en gammal
konfektyr som härstammar någon gång
under 1916-1918 och nu har jag fått ta

Ständigt nya idéer
Daniel strävar alltid efter att hitta på nya
skapelser som är ämnade att avnjutas.
Hur idéerna tillkommer vet han inte själv
men det händer att han vaknar mitt i natten och skriver ner något som helt plötsligt dykt upp.
– Mycket av min produktion kommer
jag på när jag står och bakar eller är ute
och reser. Internet är också en rik källa
att inhämta idéer ifrån som jag sedan gör
på mitt eget sätt, säger Skärblackas egen
sockerbagare. 

Text och bild: Carina Larsson
(Se även annons sidan 5.)
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Östgötamässan

Septembersolen sken skönt över Vretagymnasiet när Östgötamässan Häst - Jakt - Lantliv
arrangerades den 16-17 september. Det blev
en härlig helg där besökarna kunde klappa
djur, gå på seminarier, botanisera bland olika företagsmontrar och mycket mer.

För den som är intresserad av lantliv
i alla dess former är Östgötamässan en
trevlig mötesplats där besökarna har
mängder av utställare och programpunkter att ta del av. Faktum är att det finns så
många punkter på programmet att det är
svårt att hinna med allt. Tur då att mäs�san sträcker sig över två dagar så man har
tid att upptäcka allt intressant som finns
utspritt på Vretagymnasiets stora mässområde.
Senast Östgötamässan anordnades var
2015 och då kom cirka 5000 besökare,
som har det gemensamt att de tycker om
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djur och natur. I första hand ligger fokus
på häst och hund, men det finns även
möjlighet till kaninhoppning, att titta på
griskultingar och att klappa lamm och
kalvar. Jakt är också ett bärande tema
med allt från grythundsuppvisning och
jakthundsparad till lerduveskytte och viltstyckning.
Inne i mässhallen stod rader av montrar
uppradade som lockade besökare med
det mesta från mekaniska galopphästar
till hundfoder och djurförsäkringar. Ute
på showbanan rådde ett späckat schema
som bland annat innehöll westernuppvisning, tornerspel, line dance och beridet
bågskytte. Ville man sätta sig och ta det
lugnt en stund kunde man gå in i skolan
och lyssna på något av de många seminarier som hölls, där några av ämnena var
Vanliga skador hos jakthunden, Att köpa häst
och Lär dig allt om eftersök.

forts. på nästa sida
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En av mässans stora publikattraktioner var den femkamp som utkämpades mellan två kändislag under namnet Celebrity Jump & Drive
på lördagen. Lag 1 bestod av artisten Richard Herrey och musikalstjärnan Petra Nielsen som mötte
författaren Sofie Sarenbrant och
programledaren Musse Hasselvall i
Lag 2. Den första grenen var hästhoppning som Lag 1 lyckades vinna
efter en tuff kamp.
– För mig kändes det jättebra,
men fråga hästen för det var den
som hoppade, sade Richard Herrey efteråt och berättade att han var
uppvuxen med 40 hästar. Kaninhoppning, som var andra grenen,
hade han dock ingen erfarenhet av.
Hans lagkamrat Petra Nielsen började rida i vuxen ålder och har egen
häst, och hon var nöjd med den inledande insatsen i femkampen. Det
var dock inte Musse Hasselvall som
rev ett hinder.
– Jag är irriterad såklart, jag är en
dålig förlorare. Men jag ska krossa
dem i kaninhoppningen, sa Musse.
Planen gick dock sådär, för Richard Herrey tog hem den grenen.
Sedan följde hundagility och ponnytrav innan den rafflande femkampen skulle avgöras i det sista
delmomentet som var körning med
fyrhjuling.

– Jag har kört fyrhjuling en gång tidigare,
och det var just här på Östgötamässan för några
år sedan. Magnus Samuelsson var också med, eller rättare sagt: han visade innan hur det skulle
gå till, berättade Richard som verkade ha snappat upp ett och annat och gjorde ett kanonrace
som gjorde att Lag 1 kunde ta hem tävlingen.

Text & foto: Tobias Pettersson
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd
23/9		 Hälsomässan Kropp och Själ
				Mässhallen Norrköping, kl 10-17.
24/9 Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen,

18/10		 Berättarkväll i Örtomta församlingshem

30/9 Höstmarknad hos Magasinet Second Hand,

					 kl. 14.00. Bengt Eriksson och Mårten Thörner
					 värderar gamla föremål. Entré 100 kr.
					Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

				 Björsäter, Stationsvägen 3, kl. 10-15.

				Linghem, kl. 10-14.

				Mässa om enskilda avlopp, kl. 10-16.
				 Plats: Garden, Konsert & Kongress, Linköping,
				Arr. Linköpings kommun, Tekniska Verken

				Skördefest i Salfvedal, Yxnerum, Åtvidaberg,

				 kl. 11-15. Servering av raggmunk, kroppkakor,
				ostkaka. Arr. Yxnerums hembygdsförening

1/10 Bakluckeloppis vid Gistad Klubbstuga,
				Gistad, kl. 10-14. Arr. Gistad SoMK

					med Märtha Jonsson, kl. 19.00.
					Arr. Örtomta hembygdsförening

21/10		 Antikrunda i Sockenstugan Vårdsberg,

6 okt - 10 nov Spökvandringar i Ekenäs slott.
					Endast förbokning. Se www.ekenasslott.se
Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20.
					Arr. PRO Skärblacka

Fredagar Café Skrukeby i Östra Skrukeby
					församlingshem kl. 19.00 - 21.30.
					Fredagar udda veckor.

7/10 Höstkonsert med SAAB Musikkår,

				Vårdsbergs kyrka, kl. 18.00
				Arr. Svenska kyrkan, LRF, Vårdsbergs hembygdsför.

För ytterligare information –
se annonser på annan plats i tidningen.

Här delas Åkerbobladet ut
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 finns 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 brevlådan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser,
t.ex. i Sättuna utanför Linköping samt i
Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området samt i centrala
Linköping och i några närbelägna orter.
Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d. Åkerbo
kommun. 
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KULTUR & NÖJE

Petter pratar i Linköping

BILD: FREDRIK WANNERSTEDT

Den 19 oktober kommer Petter till Linköping
Konsert & Kongress med nya föreställningen
#kulpåvägen – en föreläsning om artisteri, entreprenörskap och människan bakom rampljuset.

– I början trodde jag aldrig att
någon ens skulle vara intresserad
eller vilja höra vad jag har att säga,
säger Petter. Men genom åren har
jag alltid fått sådan fin feedback och
jag tycker faktiskt det är riktigt kul
att tala inför folk, något jag avskydde
som liten. Jag är såklart nervös men
älskar utmaningen, vilket jag också
pratar om när jag föreläser. Det kommer bli en speciell upplevelse att efter alla år på skolor, Folkets hus och
företag träffa mina fans i en miljö
där jag pratar i stället för rappar och
sjunger.
FREDRIK POLBACK

Bonusfamiljen får tredje säsong
BILD:
ULRIKA MALM, SVT

Säsong två av den omtyckta succéserien Bonusfamiljen har premiär i Sveriges Television den
29 januari nästa år. Men redan nu är det klart
att det blir en tredje säsong och inspelningen
börjar i april. Bonusfamiljen är skapad av Moa
Herngren, Clara Herngren, Felix Herngren,
Calle Marthin, Jesper Harrie och Ditta Bongenhielm.
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– Vi är så himla glada och tacksamma för att publiken har tagit
den här serien till sig och engagerat sig i karaktärerna, säger Felix Herngren. I säsong två är vår
förhoppning att man ska få lära
känna dem ännu bättre och få se
mer av deras bra och dåliga sidor.
Vi har bland annat borrat ner
oss i hur olika man kan se på vad
en familj är och hur det påverkar bonusfamiljen när deras förväntningar på livet tillsammans
krockar.
FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Lasagne gör man oftast på köttfärs men i det här receptet har jag
använt kycklingfilé och chorizo som är en smakrik spansk korv.
Jag lovar att det kommer att bli en ny vardagsfavorit.
Blir det lasagne över, stoppa den i lunchlådan för lasagne
funkar utmärkt att värma i mikrovågsugn.

Kycklinglasagne
4-6 portioner

Ugn 200 grader

12 lasagneplattor
600 gram kycklingfilé
1 röd paprika
1 grön paprika
1-1½ dl svarta oliver
50 gram chorizo (pålägg)
Ca 200 gram riven mozzarellaost
Salt, peppar
Olja
Strimla kyckling och chorizo.
Dela, kärna ur och tärna paprikan, skiva oliverna.
Stek kycklingen i olja i en stekgryta, krydda med salt och peppar.
Rör ner paprika, chorizo och oliver. Låt allt steka någon minut.
Ställ åt sidan.
Tomatsås
1 rödlök
2-3 vitlöksklyftor
1 dl vitt vin
1 burk krossade tomater (400 gram)
1 tsk honung eller socker
2 msk kycklingfond
Ca 1 tsk sambal oelek
1 dl grädde
1 dl crème fraiche
Olja
Salt, peppar

Tillsätt vin, tomater, fond, honung/socker
och sambal oelek.
Låt tomatsåsen koka ca 10 minuter på
medelvärme.
Rör ner grädde och crème fraiche och
smaka av med salt och eventuellt peppar.

Skala och hacka lök och vitlök, fräs löken
i olja i en kastrull tills den är mjuk och
glansig.

Servera lasagnen med en råkostsallad och
eventuellt riven parmesanost.

Smörj en ungssäker form
Varva tomatsås, kycklingröran och mozzarellaost, börja och sluta med tomatsåsen.
Strö över ost. Grädda i 40-45 minuter
eller tills lasagneplattorna är mjuka.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FALERUM

Heddans Hus i Falerum
Retro - Loppis - Återbruk
Hannäsvägen mot Valdermarsvik
Öppet sista helgen i varje månad
t.o.m. sept. (ej juni), kl. 11-15.
Även spontanöppet! Ring för tider:
073-648 52 56.

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.
Må-To 14-17, Lö 10-13
0122-158 00.
Bra & Begagnat
Skäggebyvägen 32,
Ti, On, To 13-17, Lö 10-13.
Tel. 0122-100 00.
Loppis i Vibjörnsparken Finspång
Varje torsdag 9 -15 under perioden
4/5 – 5/10. Insläpp från kl. 8.00.
För upplysningar ring 070-546 01 75
eller 070-294 99 49.

FORNÅSA

Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Vard 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 - om du söker antikt och
kuriosa. Under hösten-vintern - ring0703- 67 69 80. Fasta öppettider åter
i vår. I Gistad - förbi hockeyrink och
fotbollsplan, efter 300 m sväng höger.
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LINGHEM

Linkooperativet Secondhand
Industrigatan 52. Må-To 9-16, Fr 9-15.
linkooperativet@gmail.com

LINKÖPING

Linköpings Stadsmission Tornby
Roxtorpsgatan 14. Ti och To 11 -18,
Lö 10 -15. Tel. 013-26 38 75

Magasinet. Intill Linghems station.
On 16-19, Lö 10-14. Tel. 0702-98 10 30
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11.
Vardagar 10-18, Lö-Sö 10-15.
Tel. 0762 - 38 09 17
Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.

LJUNGSBRO

Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-16, Lö 11-15.
Tel. 013-682 00

MOTALA

Erikshjälpen Sceond Hand
Roxtorpsgatan 10 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80

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

Fiahemmet (Katthem)
Hangargatan 41, Bråvalla.
Loppis Lördagar 10-14, den 30/9,
25/11, 16/12.
Kontakt: Paula Limedal, 0702 - 16 33 70

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
To 12-16, 17.30-19. Fr 12 -18, Lö 11 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hans & Greta Secondhandbutik
Industrigatan 15. Må-Fr 10-18
www.kooptjanst.se/hans-greta
Tel. 0738-19 13 73
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

NORRKÖPING

Enebyloppisen
Slåttergatan 74 B.
On, To, Fr 10-16, Lö - Sö 10-15
Tel. 076 - 18 80 015,
Thorsteinn Magnusson
Kooptjänsts Second Hand
Fabriksgatan 7, Butängen
Vard 9-16, Lö rd 10-14
Tel. butiken 0767 - 61 31 98.
Hela Människan i Norrköping
Secondhandbutik
Kabelvägen 2.
Må 14-17, On 14-18, Lö 10-14
Tel. 011 - 36 56 50
thomas.helamanniskan@telia.com
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 ...

REJMYRE

Rejmyre Loppis/Secondhand
Metallvägen 10, följ pilar "outlet".
Öppet: Må-Ti 12-16, To 12-18,
Fr-Sö 12-16. Tel. 076 -349 66 04

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
NormlösArt
Loppis, kuriosa, hantverk, möbler.
Govlösa Backgård, Normlösa
Maj-Aug: To-Sö 11 -17.
Sept-Okt: Lö-Sö 11-17.
Tel. 073 - 980 27 16.

SVÄRTINGE

ÅTVIDABERG

Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria.
Lö 9-14.
Tel. 0736 - 23 93 72.

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,
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

VÅNGA

SKÄRBLACKA

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

Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö-Sö 10-14.

Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

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

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17,
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
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.

VÄRNA

ÖSTRA RYD

Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand.
Ovanför gamla affären i Östra Ryd.
Lö 10-15.

Second Hand & Loppissidorna. Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas i förteckningen, här ovan?
Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.
Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". Ytterligare information utöver detta är du välkommen
att annonsera om på betald annonsplats.
Lösning till
Mystiska Profilen, augusti
Profilen var: JAMES WATT.
Föddes i Greenock i Skottland den
19 januari 1736. Uppfinnare.
Förbättrade ångmaskinen.
Dog i Heathfield Hall nära Birmingham i
England den 25 augusti 1819.

Bland rätt inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
GRATTIS till vinnaren
som denna gång blev:
Leif Berggården, Linköping.
Vinsten skickas med posten.

Lösning till augustikrysset
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Åkerbokrysset - september 2017
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Bild: Ingrid Öhlund. 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: korsord2017

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss som ger tillfälle att testa "geniknölarna" lite grann.
När du 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 10 oktober 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 augustikrysset var ”Smågubbar i köket" och "Topplacering".
Lösning se sidan 43. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Jan Åhlgren, Grebo, Linköping,
2:a pris – Gunnar Sundenäs, Linköping samt 3:e pris – Stig Edvall, Västervik.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet

Aktuell upplaga . ex.

Delas ut till 13.700 hushåll och 1.100 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, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta,
Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i Falerum och Hannäs, Sättuna,
Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Cirka 3.400 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, Nyfiket
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Bra och Begagnat
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport,
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Franzéns Ekokött
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand, Vårdcentralen
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda
Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n
Linköping Ekkällan: Coop Extra
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Lilla Brödboden
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand,
Hans & Greta Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Hårbutiken, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Coop Forum, Stallbutiken, Erikshjälpen Second
Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Torvinge: Beach Arena
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Ljungsbro Café & Secondhand, Preem,
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod.
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Kooptjänsts Secondhand,
Enebyloppisen, Hela Människan Secondhand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Circle K-macken
Rejmyre: Rejmyre Outlet & Secondhand
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,
Pizzeria Caroline, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Svärtinge Loppis
Tallboda: Macken, Hemköp, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Planerad utgivning 2017
Nr
10
11
12

Manusstopp
Tis 10/10
Tis 7/11
Tis 28/11

Utdeln.dag
Sön 22/10
Sön 19/11
Sön 10/12

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 NTM Distribution till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213 66 42.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs
ring NTM 0703-73 32 53.
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
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

HÖSTK AMPANtt Jp!å alla

15 % SOLSKYDD
raba

www.kambrinks.se

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68
Gamleby 0493 - 105 53
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Showroom på
Sparregatan 3, Linköping
Öppet: Mån 13-15, Ons 16-18

Ljusinspiration för hela ditt hem!
Vi hjälper dig med med ljusa idéer till din bostad - både ute och inne.
Kontakta oss för förslag och offert på belysning.

Besöksadress:
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

Huvudkontor 0120 - 149 49
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

FUNDERAR DU PÅ NYTT KÖK?

GRATIS
HEMBESÖK

Vi erbjuder både smart köksrenovering och
kompletta kök. Jämför alltid med oss innan du
gör ditt val!

Ring och boka på
013 - 13 89 89

MISSA INTE! HÖSTENS
NYA MODELLER & FÄRGER
Besök vår utställning
Måndag-Tisdag 15:00-18:00
Fredag 10:00-14:00
Bjälbogatan 2, Linköping
Telefon. 013 - 13 89 89

ornell

Owe Th

3 23 23

0705-4

Christian Johansso

0705-54 54 42

n
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Två vinnare
i vinterkylan

Mitsubishi Electric’s effektiva värmepumpar är speciellt utvecklade för vårt nordiska
klimat och ser till att du undviker höga uppvärmningskostnader, även då kylan slår
till ordentligt. Välj mellan Kirigamine FH luft/luft-värmepump och Ecodan Next Generation luft/vattensystem för maximal besparing. Låt oss hoppas på en rejäl vinter i år!
Titta gärna in på vår nya webshop www.webshopgskylservice.se
Här kan du beställa värmepumpar med tillbehör, fläktar m.m.

013 - 21 20 10
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www.gs-kylservice.se

