Åkerbobladet
Åkerbo med omnejd
An n o n s ti dn i n g fö r ös tra Li nkö p i n g

Nr 3 – 2010
28 mars – 24 april
Årg 9. Upplaga 8.600

JeAnSJAckA

i klassisk stil

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

499:-

JeAnS från 345:Olika färger och
modeller, smala ben
FÄRGGRAnnA
TOPPAR från 149:-

3/4 ärm eller kort ärm

linne

99:-

i många färger

RAndiG TOPP

Erbjudande:
SOMMARTOPPAR 99:finns i svart, vitt,
cerise eller blått

Mode för damer • 013 -13 74 80

Johannelunds Centrum • Linköping
Öppet: Må - Fr 11 – 18 • Lö 10 – 14

3/4 ärm

TunikOR

299:-

från 425:-

Stödstrumpor:
Hel strumpbyxa. Steps.
Knästrumpor, bl.a. randiga.
Sockor.

Kläder för vardag och fest
i storlekarna S – XXL
även D-storlekar.
Fria ändringar.

Vi ökar värdet på Er bostad
- Dränering
- Avloppsanläggningar
- Sten- och plattsättningar
- Kabelgrävning
- Trädgård (design och genomförande)
Kontakta oss för prisuppgift
Glenn Thorman 070 - 699 75 60
glenn@thormans.se

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Välkommen

skolan med hjärtat i naturen
r
ö
f
l
l
i
t
Vi är en fristående förskola i Linghem som startade i augusti 2008.
Vi har en utomhuspedagogisk inriktning.
Vi erbjuder en verksamhet där utevistelsen speglas utav
lust och kreativitet.
Vi främjar leken – som är barnens viktigaste sysselsättning.
Vi har pedagoger med bred kompetens som ser till ert barns behov.
Se vår hemsida för mer information:
www.frokenflora.se
Kontakt: Malin Wistmarker
Tel: 0709 - 399 589

En komplett lösning för ditt företag

EKONOMICA AB
Bokföring
Bokslut
Bolagsbildning
Deklarationer
Löner och Adm. tjänster
Ekonomisk rådgivning

VÅRSERVICE
GRÄSKLIPPARE

695:-

•
•
•
•
•

Byte av olja
Byte av luftfilter
Byte av tändstift
Slipning av kniv
Rengöring
Reparationer enligt prisförslag
Åkgräsklippare enligt prisförslag

Våra konsulter finns på
Roxengatan 3
i Linköping.

0703 - 01 23 45

Tveka inte att kontakta oss

Ring gärna då vi ibland är ute på uppdrag.

Tel 0707 - 98 12 17
Mail: mb@ekonomica.se

Vid macken i Tallboda.

Tips:
300 kr rabatt på Helrekond av bil.
Ta med kupongen. 1 kupong per fordon.
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Babysim
Minisim
Simskola
Vattengympa

DROP-IN vecka 2-26. Onsdagar 11.00-12.00.
Måndagar vecka 19- 26 efter ANMälAN.

Graviditetsgympa

DROP-IN fredagar 08.00-09.00. Vecka 2-26.

NYHET: Ai chi (En typ av yoga i vatten.)
Prova på GRATIS.
Tisdag vecka 18, kl. 17.00 och kl. 18.00
Måndag vecka 19, kl. 20.00
Onsdag vecka 20, kl. 19.00
Massage, Ansiktsbehandling,
Fotbehandling: Boka nu 10% rabatt

013 -10 59 03

info@friskvardspoolen.com
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Babysim start vecka 19-26
Simskolestart vecka 19-26,

först till kvarn ...

Dagläger med simskola
vecka 24 och vecka 26

Vi tränar två gånger varje dag i varm bassäng. Sedan har vi massor
av roliga upptåg under veckan. Vi fokuserar på hälsa och bra kamratskap och många roliga aktiviteter ute, bl.a. i Valla friluftsområde.

Anmälan: 013 - 10 21 00
simsalabim@babysimmet.se

www.babysimmet.se

Roynes Däck & Reparationsservice

Däckbytardax
Hjulskifte 200 kr
Behöver sommardäcken bytas?
Just nu har vi bra erbjudanden på däck från t.ex.

Michelin

165/70-13
205/55-16
Roadstone 175/70-13
195/55-15

620:995:680:1080:-

Välj att delbetala dina däck
på 3 eller 4 månader räntefritt
eller 3 månader betalningsfritt.

ÖPPETTIDER

Ta en kopp kaffe
i butiken
medan du väntar.

Må - Fr 7 - 18 • Helg 10 - 15
Övriga tider tidsbokning

PÅSKÖPPET

(Både däckverkstad och presentbutik)

Långfredag och påskafton STÄNGT
Påskdagen och annandagen 10 - 15

Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

Tottes Bilservice AB
Hästhovsvägen 1
Linghem (mittemot silon)
Tel 013 - 708 60

Öppettider
Mån -Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D

Byt ut dina gamla
otäta fönsterglas
Gör din bostad
tyst, varm och
miljövänlig!
Bullertestad
Täthetsprovad
Åldringstestad

för stora
och små djur.

Vi monterar Renovglas

Glad
Påsk!

Ring och boka tid!
Tfn: 0707-86 92 22

013 -12 40 30

Ericsons - Måleri

Christer Ericson • Rycklösa • 585 62 Linghem
Mb: 0707-86 92 22 • Tfn/Fax: 013-39 63 85
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Er veterinär

www.erveterinar.se
Gör även hembesök.

Öppet: Mån-Fre 8-17 • Drop-in Tis 17-20
Skogslyckeg. 10, Johannelund, Linköping

Gratis
parkerin
g

DAGS föR SOMMARDäCK!
MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • UNIROYAL • PIRELLI • TOYO m.fl.

Specialpriser Conti, så långt lagret räcker:

Vi förvarar dina
vinterhjul!
Vid skifte ingår
alltid hjultvätt.

CONTINENTAL

CONTINENTAL

Premium Contact 2
195/65 R15 91V
995:-

SPORT CONTACT 3
225/45 R17

1695:-

205/55 R16 91V

995:Michelin

energy Saver
185/65 R15 88T

ALLA DÄCKPRISER
är monterat och
klart på bil.

1195:-

Extrapris på ALU-fälgar:

695:MEGA SILVERA 15” MEGA COPERA 15”

sh o w.s e
Besök w w w.a lu på Din bil!
ser ut
och se hur fälgarna
Räntefri avbetalning
med

Ring och boka tid!

Tfn: 013-510 60
öPPETTIDER:

mån-fre 8-18, lör 10-14

www.gummiverkstan.se

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida
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DÄCKBYTARDAGAR
HOS BILVERKSTA’N I GISTAD

9-10 april

Ring 013-731 43 för bokning
och hör om våra
förmånliga erbjudanden.

Vi BjuDeR på KoRV oCh KAffe.
VÄLKOMMEN !
hälsar

HÅKAN, SUSANNE, DANIEL, STELLAN

ÖPPET:
Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14
Tidsbokning:
Mån - Tor 08-15 • Fre 08-14

Håkan Andersson

Bil & Motorsportservice
Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 585 63 Linghem

www.habms.se
Allbilverkstad • Service & Reparationer • AC-service
Diagnosutrustning • Lånebil • Hjulinställningar • Däckservice
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SVESOL värmesystem
Alla anläggningar
bidragsberättigade (max. 7500:-)

SOL

SOL, VED,
PELLETS

VÄRME SOM FRAMTIDEN ÄLSKAR

Din

www.svesol.se

I TANKARNA?

kontakt

i ÖSTERGÖTLAND
TRÄ & MILJÖ AB
stefan@traochmiljo.se

SVESOL solvärmepaket

GISTAD
0708 - 27 34 88

www.traochmiljo.se

NYTT ÅR

OCH NYA UTMANINGAR!

Funderar du på att starta eget företag eller byta bokföringsbyrå?
Den gamla kanske börjar bli dyr eller du vill slippa göra jobbet själv.
Ring oss. Vi har 25 års branschvana. Vi hjälper dig med allt inom
bokföring och administrativt pappersarbete samt bokslut och deklaration.
NU STUNDAR DEKLARATIONSTIDER! Vi hjälper dig.
Eva Persson och Eva Johansson

Glad påsk önskar vi på
Tel. 013-732 84

Vistlöt kvarn
585 63 Linghem

9

Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.

Stensättningar i
trädgården?

GLAD PÅSK!
önskar vi på
HJULSBRO ALLSERVICE

Vi har fina erbjudanden
under våren.

Kontakta oss!

Kontaktperson
Christopher Isaksson
Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-16 32 71
Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com
Innehar F-skatt

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Välkommen till vår

Äggbod
på Stora bjärby!
järby!

Visste du att ägg är naturens
egen mirakelkur?
Ägg innehåller de flesta
vitaminer och mineraler som
vi behöver för att må bra.

Här finns färska och nyvärpta ägg,
och det är alltid öppet. Självbetjäning.
Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄggBoden.

Stora Bjärby Ägg AB • Tfn:013  – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90

om- & tillbyggnader • renoveringar
snickeriarbeten, in- & utvändigt
decoupage • servettryck

Vi önskar alla
en skön och härlig

VÅR!

En auktoriserad verkstad
för husvagnar och husbilar.

Mi o La Hantverk

Ring och boka tid för
service eller reparation!

Mia och Lars Axelsson

Vår målsättning är att Ni som kund känner
förtroende och tillförsikt.
Till vår lilla ateljé är Ni välkomna efter tidsbokning.

Mia & Lars Axelsson
Telefon 011 – 750 15 • 073 – 250 86 36
E-post: mia@mi-la.se • lars@mi-la.se
www.mi-la.se
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013 -14 60 10
0706 -14 60 99
Låskolvsgatan 4, Hackefors
www.linkopingshusvagnsservice.se

Mats,

din nya handlare i Norsholm hälsar nya
och gamla kunder välkomna på nyinvigning av Ica Brasken på Skärtorsdagen
den 1 april.
Varmt välkommen
önskar Mats Appel med personal
Öppettider Påskhelgen
Långfredagen 9-18
Påskafton
9-18
Påskdagen
11-16
Annandagpåsk 11-16

Vi bjuder på kaffe,
saft & bulle!

!P?QICL

MYS hoS KaPTEn BillE´S

Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
K

ch pro
om in o

va vår

llrik

Påskta

99:-

a
smaklig
. 26/3)
(fr.o.m. fred

Helgspecial i april
Grillad entrecote med
pepparsås och klyftpotatis

Våffla med varm
dryck

35:-

129:Tfn: 011 - 545 50
ÖPPET: Onsdag - Torsdag 10 - 21

Fredag - Lördag 10 - 22 • Söndagar 11-18
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Nästa Åkerboblad kommer ut söndagen den 25 april.
Boka annons i god tid och senast den 13 april.
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www.linder.se
Lätta att bära med,
lätta att använda

Först med stöldskydd
Modellerna F30 - F100
är utrustade med ett
säkerhetssystem. Med en
fjärrkontrollerad startspärr
är det du som bestämmer
när motorn skall starta.

Nya F4/F5/F6 har rejäla
bärhandtag och ett unikt
3-läges oljeläckskydd.
Lämpliga för gummibåten
och jollen.

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Vårnyheter i butiken!

Må-To 8.30 - 18.00
Fr 8.30 - 16.00

Lanthem

Inredning Present Sömnad

Hos Lanthem hittar Ni!

Klassiska tyger: 1700-talsinspirerade rutor & ränder,
linne, blommigt ...
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, rutiga och randiga med volang.

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Gardinsömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider:
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

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

Välkomna till herrmiddag!
i Linghems församlingsgård

Fredag 7 maj kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll
med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 70:-/pers.
Anmälan till Mona Wahlström senast 5 maj. Tfn: 013- 23 66 59
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Vi hjälper till med

• Trädgårds- och fastighetsservice • Plattsättning
• Trädklippning • Fasad- och taktvätt
Vi erbjuder skötselkontrakt för hela fastigheten!

Besök oss på www.sptradgardsservice.se
eller ring Erik 0707- 45 42 28 • Daniel 0738 - 44 65 93

Ett ljust minne.

Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka en
minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Pg nr 483 84 51-5
Ring 013 - 703 46 Severin, Åkerbokretsen

!
Passa på

Vid köp för 100:eller mer, får du

10 % rabatt

nya glasögon?

mot uppvisande av denna annons.

Vårens nya bågar har kommit

Gäller t.o.m. 24 april 2010.

PS. Välkommen att besöka modevisningen på
Åkerbogården i Linghem den 15 april, kl. 19:00.
Vi visar de nya bågarna. DS

Ewa Wallgren

Bra parkering!
Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet: Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt
Leg. optiker



solskydd på flera sätt

Påskliljor utan blad - 12.50 per pack
Tulpanbuketter - 59:Påsklilja på kruka - från 19:Tulpaner i 10-pack: 1p 45:-, 2p 75:-, 3p 100:Lökväxter:
Pärlhyacint m.m. - 20:-/st, 3 st för 50:Primula - 20:-/st, 2 st för 35:-

FlowerPoint • Tfn 013-27 04 40

Här finns vi: Värdshusv.12 , Tallboda
Blomvagnen, St.Torget • Skäggetorp C
13

Vill du också
synas här?
Den här annonsrutan
har storleken en spaltbredd
och 60 mm i höjd.
Den läses av
drygt 20 000 personer
och kostar endast 347 kr plus moms.

Tel. 013-21 96 20
info@akerbo.nu

Hushållsnära
tjänster m.m.
Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Ring oss - det lönar sig!

070-535 99 74 (Björn)
070-535 99 75 (Robert)
013-14 40 14

Allt inom tAk!
013-14 40 14

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Rensning och
betning
av utsäde utföres

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

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77
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Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon
kl. 7.00-8.00
Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Bouppteckningar
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10
070 - 870 59 29
www.svenskafamilyaid.se

GRATTIS LINKÖPING! NU HAR VI ÖPPNAT!

NOSTALGIMIX

HÄR KAN DU HITTA SAKER DU MINNS FRÅN
FÖRÄLDRARS, FARFARS ELLER MORFARS GREJER.
VI HAR ETT BRETT SORTIMENT AV PORSLIN, TIDNINGAR,
KLÄDER, HATTAR, SKOR, LEKSAKER, TYGER, SMYCKEN,
MINDRE MÖBLER, BURKAR, VINYLSKIVOR, REDSKAP &
KURIOSA, MED TYNGDPUNKT PÅ 50–70-TAL.
ALLT TILL ETT PRIS SOM DU HAR RÅD MED!

MÅ-TO 13-18, LÖ 11-14 • 013-10 19 90
G:a Tanneforsv 90 (KANNANHUSET)

TP-demonteringar
Vi monterar ned och fraktar bort

oljetankar
& pannor m.m.

Ring:
0703 - 53 88 75 eller 0705 - 61 92 55

LINKÖPINGS NYASTE BILFIRMA
HAR FLYTTAT MIN BILFIRMA FRÅN SKELLEFTEÅ
(STARTADE -94). LÅGA OMKOSTNADER.
HANDPLOCKADE BILAR. ENKLA AFFÄRER.
BÄSTA ALTERNATIVET FÖR BILAR FRÅN 20 - 100 000 KR.

GAMLA NORRKÖPINGSVÄGEN, TALLBODA
(VID FACT BILVERKSTAD/ST1-MACKEN)

TEL 013 - 10 19 90 • 070 - 689 40 54

Se alla bilar med bild på bilmix.com

HårButiken 013-12 26 99
Repslagaregatan 32, Linköping • (Sonjas Damfrisering, nära Tinnis)

Bokningsrabatt 50:-

Boka tid till nästa behandling och få då 50:- i rabatt.

www.hairbutiken.se

Capri Collection

Välkomna!
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Vårbasar

Lördagen den 17 april, kl. 14-17
i och utanför Linghemskyrkan

 Lotterier
 Brödbord
 Levande musik
 Jörgens Glasscafé
 Street Hockey - kom och spela
 Hinderbana
 Straffsparkstävling
... med mera

en till

Påskhelgens

Välkomm

samlingar

Skärtorsdagen

19.00

Getsemanestund

Långfredagen

10.00

Gudstjänst i Östra

Påskdagen

10.00

Vårofferfest i Linghemskyrkan. Jörgen Tholander.
Karin Ingridsdotter. Sång av
Kristin, Maria, Peter och GunMarie. Tårtkalas.

18.00

Sånggudstjänst med
Åkerbosångarna i Skärkinds
missionshus. Jörgen Tholander.
Karin Ingridsdotter.

Johanneskyrkan i Åtvidaberg
9 - 10 april
Fredag 9/4

kl. 11.00 - 18.00
Lördag 10/4
kl. 10.00 - 13.00
Samtidigt med loppiSen
Säljer vi ockSå vårt färSka
hembakade bröd.

lunch- och kaffeServering.

alla varmt välkomna!
PS. Ring 0707 - 125 335 eller 0120 - 149 80
om du vill ha mer information.

Johanneskyrkan, Douglasvägen 36
ÅtviDaberg
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Skrukeby missionshus. Jörgen
Tholander. Karin Ingridsdotter.

Söndagen den 25 april, kl. 10.00

gästas vi av Mr Goran. Unga Röster sjunger.
En garanterat rolig samling för både ung och gammal.

Välkomna!

Loppmarknad

i Askeby missionshus.

Mr Goran

Nu har Gospelshopen
designat om!
Välkommen in och titta!
Även stort sortiment av

Willow Tree-figurer
Gospelshopen
Snickaregatan 38
(hörnet Drottninggatan)
Tel. 013 - 31 04 25

Öppet:
Ti - Fr 11-18
Lö 11-14

ÅKERBO

Rystad
Folkets
Hus

Frikyrkoförsamling
April

• Loppis

Lö 8/5 kl. 10-15

Hyr ett bord och sälj dina egna prylar eller skänk
till Folkets Hus-föreningen. Kontakta Jan Rydén,
för bokning av bord eller om du vill skänka något.

1 Torsdag 19.00 Upplevelsevandring kring påskens budskap
i Kapellet Vårdsberg
2 Fredag 16.00 Långfredagsgudstjänst i Salem Rystad.
Nattvard, Axelsson, kaffe
4 Söndag 10.00 Påskgudstjänst i Kapellet. Axelsson, kaffe
18.00 Sånggudstjänst i Skärkinds missionshus.
Åkerbosångarna m.fl.
7 Onsdag 14.00 Sångstund på Ekbacken
8 Torsdag 19.00 Bön i Högliden Bankekind
11 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem. Axelsson, kaffe

Välkommen att hyra våra lokaler
För bokning och upplysningar kontakta:
Jan Rydén, tel. 013-39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se
eller Dagny Hallkvist, tel. 013-13 68 18

Rystad Folkets Hus samarbetar med
Tallboda Scoutkår

Modevisning i
Åkerbogården!
Torsdag 15 april

14.00 Sångstund på Möjetorp
13 Tisdag 18.30 UK-scout i Högliden. UK-tonår i Kapellet
20 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Högliden. ”Anders Frostensson - vår
tids största psalmdiktare.” Bengt & Inger Gårsjö
sjunger för och med oss.
18.30 UK-socut i Högliden. UK-tonår i Kapellet
24 Lördag 18.00 Åkerbosångarna övar i Linghemskyrkan
25 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem.
Magnus & Maria Alphonce, kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.) • 0731 - 52 74 14

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

kl. 19:00

möteshelg

visar
Tannefors Manufaktur

Karl-gunnar Jonsson, göteborg

och Tannefors Optik

vårens

DAM- och
HERRMODE
Pris: 50 kr. Kaffe med bröd ingår.

Förköp: Gunilla 013 – 701 44
Marie 013 – 707 75
Arr. Åkerbogårdens Stödförening

Åkerbogården • Gällstadsvägen 14, Linghem

med evangelisten

15 - 18 april

15 Torsdag 19.00 Cafékväll i Högliden med Karl-Gunnar Jonsson
och Lasse Andersson
16 Fredag 19.00 Kvällsmöte i Kapellet. K-G Jonsson m.fl.
17 Lördag 19.00 Kvällsmöte i Emaus Grebo. K-G Jonsson m.fl.
22.00 Ungdomsmöte i Emaus Grebo.
Benjamin Trossö med band
18 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet. K-G Jonsson m.fl.
18.00 Kvällsmöte i Emaus Grebo. K-G Jonsson m.fl.

Välkomna!
Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.) • 0731 - 52 74 14

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se
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Detta är Inget Aprilskämt

1 - 2 APRIL
Öppnar vi vårt TYGRUM

NOSTALGILADAN

Nostalgiladan i Melby
011-24 27 85

Butiken som vill skapa Nostalgikänsla
och inspirera dig till att skapa ett nytt hem.
Varför inte börja Våren med en ny syn på omvärlden?

Byt gardiner och se världen med nya ögon!
Varmt Välkomna att besöka oss.
Melby Trafikplats vid E4:an.
Tfn: 011- 24 27 85
www.nostalgiladan.se

Välkommen till ett bättre liv!

Cecilia Gustafson

Är du i kris, besväras du av oro, ångest, nedstämdhet
eller fobier? Eller skulle du behöva stanna upp här och nu
och unna dig en stunds investering i dig själv?
Hos oss får du professionell hjälp, utformad efter dina
behov. Vi har korta väntetider. Du behöver ingen remiss.

Vi erbjuder:

Marie-Louise Carlsson

• Kognitiv terapi
• Stresshantering
• Parterapi

• Stödjande samtal
• Krissamtal
• Anhörig / familjestöd

Vi hjälper dig

till ett bättre liV!
Lena Fransson
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Välkommen till CoM!

Wahlbecks företagspark
Westmansgatan 47, 582 16 Linköping
Tel: 013 - 12 55 14
www.kognitivsamtalsbehandling.se

n till
omme

Välk

oss på

Bakre raden från vänster: Diana, Maria, Sandra och Angelica.
Främre raden: Melinda, Nettan och Emelie.

Bli vårfin
hos oss

Öppettider: Må, Fr 9-18 • Ti, On, To 9-20 • Lö 10-15
NygataN 37 B, LiNköpiNg • teL. 013 -16 38 02 • www.NettaNs.se



VÅRERBJUDANDE
Boka en ansiktsbehandling 30 min
med färgning av fransar och bryn

(rengöring, peeling, hudanalys, massage, mask, färgning av fransar och bryn samt avslutande behandlande créme)

Nu 495:-

(Ord. pris 600:-)

Gäller t.o.m. 30 april 2010 vid medtagande av kupongen.
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Påskkärringar
Otroligt välgjorda - måste ses!
Stående eller hängande.
Finns i flera storlekar och färger.

Pris från 29:-

Hönor
i porslin
49:- / st
PÅSK
Mera utiken!
ib
finns
Öppettider: Vardagar 11-18

Porslinsägg
Gröna, lila, gula.

29:- / st

Välko

mmen

!

• Lördagar 10-14
Johannelunds Centrum, Linköping • Telefon 013-13 57 04

Ny på HälsoGalleriet

Maria erbjuder
100 kr rabatt
på valfri
60 min. massage.
Gäller t.o.m. 30/4 -10.
(Kan ej kombineras med andra rabatter och presentkort.)

Maria Svensson
Cert. Massör

HälsoGalleriet
Ågatan 25 1 tr.
582 22 Linköping

Boka redan idag!

Tel: 013-13 10 25
www.halsogalleriet.se

Nästa Åkerboblad kommer ut söndagen den 25 april.
Boka annons i god tid och senast den 13 april.
20

En norsk designer
i Johannelund

Välkommen till min klädbutik, hälsar en glad Marie Torjul.

Strax efter kriget får Berntine och Lars
Torjul, som drev en lantgård utanför Kristiansund i Norge, äntligen en flicka efter
de fem pojkarna. Flickan får namnet Marie
och lär sig mycket av sina äldre bröder.
– Fast när jag var tonåring avskydde jag
att de alltid skulle hålla koll på mig och vad
jag hade för mig. Fast det var kanske tur,
egentligen, skrattar den mer livserfarna
Marie som nu driver en klädbutik i Johannelunds Centrum.
Intresset för kläder och mode föddes
också där, i barndomshemmet.
– Jag var bara fyra eller fem när jag fick
en docka av min bror. Den hade inga kläder
så jag klippte en bit av mammas klänning
och fixade en enkel omlottklänning till den.

Så att den inte skulle frysa. Mamma blev
inte så arg utan var nog mest förvånad över
att jag kunde tänka ut hur jag skulle göra
fast jag var så liten. Sedan hjälpte hon mig
sy kläder till dockorna. Och på den vägen
är det, förklarar Marie som i 22 år drev en
syateljé på Storgatan i Linköping.
Kärleken ledde till Linköping
Det var kärleken som lockade henne över
gränsen till Sverige, men sin nuvarande
make träffade hon först senare.
– Tomas är från Spanien, så egentligen är
det ju lite konstigt att vi bor här.
Paret reser ofta till sina respektive hemländer och håller kontakt med släkt och
vänner.
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Månadens profil:							
och tröja som kom in och beskrev hur de
ville ha sin klänning. De blev så fina, det
var som askungen, rena förvandlingen.
Och ibland kom deras pappor med när
klänningen skulle hämtas och de trodde
knappt det var sant när de fick se sina
döttrar i de fina klänningarna. Oh, vad
lyckliga de blev! Deras glädje gav så mycket!

Randigt, rutigt och prickigt. Hos Marie finns alla
möjliga mönster.

– Jag älskar Spanien! Och Norge, lägger hon till med ännu ett av de där glada
skratten.
Innan hon lämnade Norge hade hon
gått en tvåårig skrädderiutbildning med
designinriktning i Trondheim och när hon
väl kommit till Linköping läste hon företagsekonomi på Elsa Brändströms skola.
– Jag ville ha något eget och 1982 startade jag syateljén. Först tog jag både ändringsuppdrag och sydde nytt, men efter ett
tag kunde jag släppa ändringarna och helt
fokusera på att sy upp nya kläder.
I ateljén skapade Marie personliga baloch brudklänningar utifrån bilder och idéer från kunderna.
– Ofta var det unga kvinnor i slitna jeans
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Butik med fokus på kvinnor 40+
Ändå tröttnade Marie på att sy så småningom.
– Att sy den typen av kläder är ett skapande arbete. Om man inte tycker det är
roligt längre så blir det inte lika bra. Så är
det bara.
Så Marie slog igen ateljén och skaffade
istället en butikslokal i Johannelund Centrum, lite närmare hemmet i Ekholmen.
– Nu går eller cyklar jag till jobbet varje
dag. Det känns bra och har hållit mig frisk.
Fast i morse var det lite väl halt, säger Marie som längtar till våren.
Butiken öppnade i december 2007 och
fick sitt namn efter Maries första textillärare, mamma Berntine.
Personlig service
Under vintern har Marie, som så många
andra butiksägare, märkt av lågkonjunkturen men än så länge håller hon näsan
en bra bit över vattenytan, och nu när våren kommer brukar kunderna vakna till liv
igen.
I butiken säljer Marie damkläder från
danska och svenska leverantörer. Stödstrumpor i glada mönster har blivit en

							

Marie Tena Torjul

Designern och modehandlerskan Marie Torjul har nära till skratt.

storsäljare som folk kommer långväga för
att få tag i, men också byxor med hög midja och mjuka linningar går bra.
– Jag tar hem bekväma kläder med bra
kvalitet, och säljer dem till rimliga priser.
Schalar och smycken har jag också men inte
skor. Det är för dyrt för mig att lagerhålla
kvalitetsskor i alla storlekar.
Kunderna kommer från både när och
fjärran till den lilla butiken och många är
stammisar.
– Jag gillar både dem och alla nya kunder som kommer in, det är roligt när folk
vill prata lite och inte bara tittar själva.
Jag kan hela sortimentet utantill, vet vad
jag har hemma och ger gärna personlig
service. Det är ju därför jag är här!

Fakta
Namn: Marie Tena Torjul
Ålder: 58
Bor: i Ekholmen
Familj: maken Tomas, fyra barn och
två barnbarn
Intressen: växter och trädgård
Dold talang: dansar salsa
Favoritplats i Åkerbo: Ekängen
Hemsida: www.berntine.se
Text och bild: Titti Knutsson
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Tävla i

ORDJAKTEN

– vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och
annonsör för varje funnet ord! Orden återfinns
exakt som de står här nedan.
(Du behöver bara leta i annonserna efter dessa ord.
Funna ord i artiklar eller annan redaktionell text ingår
inte i tävlingen. Några observanta läsare har påpekat att
orden ibland kan återfinnas i mer än en annons. I sådana
fall är givetvis båda svaren riktiga och det räcker om du
anger ett funnet ställe.)
Nr
1.

Sida nr

1. alternativet
2. tillförsikt
3. framtiden
4. enskilde
5. prylar
6. nyinvigning
7. förenas
8. kniv
9. upptåg
10. inspirera

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om
du inte vill klippa sönder tidningen, på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset
585 64 Linghem
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eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 13 april.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.

Vi arbetar inte med någon färdig
modell. Vi har stor lyhördhet för
vilken väg den enskilde eller paret
vill gå. Tillsammans skräddarsyr
vi en behandling som är lösningsfokuserad och målinriktad.
Välkomna till oss.

FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02
www.familjerelationer.se

“GLAS” AV PLAST
Plexiglas & Makrolon

Vi tillhandahåller plast som kan användas för t.ex. rutor i maskiner, lekstugor, förråd samt till
exempelvis inglasning av altaner och balkonger. Makrolon är även ett utmärkt material för
utformning av skyddshuvar, skydd i stallboxar osv. eftersom materialet är nästintill okrossbart.
Tjocklekar från 1 mm och uppåt, tillkapas efter mått eller ritning.
VÄLKOMNA TILL INDUSTRIMODELLER - Vi har öppet vardagar mellan 08.00 - 16.00
Molijns väg 4, 589 41 Linköping • Tel 013-15 19 31 • Fax 013-15 23 04 • Hemsida www.industrimodeller.com

Månestad • Linköping

Tfn: 013-15 41 78

Auktoriserad
service

Mobil 070 - 639 83 17, 070 - 639 83 18

Vår styrka din trygghet!

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Norsholm, Hackefors och
Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress. Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen på sidan 35. Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR (Svensk Direktreklam) på telefon 013 - 480 08 30.
Klipp ut och spara annonsen!
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Jakten på påskägget
Påsksaga av Sofia Breimo
Ill. Annie Wahlén

Klockan var bara sju när Linus, med ett
stort leende på läpparna, studsade ur
sängen. Solen sken in alldeles för ljust
genom fönstret, fåglarna sjöng många
olika sånger där ute och dessutom så var
det ju faktiskt Påskafton idag! Linus hade
lärt sedan flera år tillbaka att Påskafton
egentligen är en Påskäggs-afton, och därför skyndade han ur sängen.
Mamma och pappa var redan uppe
och höll på i köket med att koka ägg och
pynta påskriset. Därför var bordet fullt av
färgglada fjädrar. Linus tog en fjäder och
kittlade pappa i örat. Han började fnissa
så högt att Robin, Linus storebror, också
vaknade. Han var som vanligt mycket
tröttare än Linus men kom snart lunkande med långsamma steg ner för trappan.
Han satte sig på en köksstol.
- Ni vet väl vad det är för dag idag? sa
mamma och öppnade fönstret. In kom en
varm morgonfläkt och en hel del solstrålar - det märktes att det verkligen blivit
vår.
- Såklart vi vet, det är ju Påskäggs-afton! hojtade Linus och studsade där han
stod. Det kliade i hela kroppen på honom, han ville verkligen bara ut och leta
efter det stora påskägget som varje påsk
låg gömt någonstans ute på gården.
Det var alltid ett stort, stort ägg. Nästan så stort att Linus knappt kunde bära
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Årets första humla surrade förbi och
i rabatten stod påskliljorna ...
det själv! Och det var alltid proppfullt av
godis. Men, det var likadant varje påsk,
man fick inte börja leta förrän hela familjen ätit frukost och gett alla djuren deras
påskmat. Linus och hans familj bodde
nämligen på en gård. De hade två hästar,
tio kossor och en hel massa höns. Äggen
som de skulle äta idag kom ifrån deras
egna hönor. Alla kycklingar hade fått roliga namn som Linus och Robin hittat på.
De hette tokiga saker som Bert, Robot 25
och det fanns till och med en som hette
Jultomten!

Linus och Robin skyndade sig med att
äta sin frukost: det var oboy, mackor och
ägg i stora lass! Och mamma och pappa
satt jättelänge med sitt kaffe. Men så blev
det äntligen dags att ge djuren sitt. Linus
och Robin kilade ut barfota i pyjamasarna, medan mamma och pappa tog på sig
träskorna. Ute var det soligt och något
träd stod i blom, årets första humla surrade förbi och i rabatten stod påskliljorna
så gula som aldrig förr. Linus hoppade
sjungandes över gården med morötter
i händerna åt hästarna. Robin lunkade
långsammare efter med halm till korna. Mamma och pappa fick i uppgift att
mata alla kycklingar - de skulle bara få en
massa tråkiga frön till påskfrukost. När
Linus och Robin, med fötterna nedborrade i halmen, stod och matade de större
djuren så hörde de plötsligt ett överraskat ”OJ!” från mamma och pappa. Linus
och Robin rusade direkt dit, nyfikna i en
strut. Mamma och pappa pekade mot
kycklingarna.
- Jultomten är borta! hojtade föräldrarna i kör. Och de hade rätt, det fanns bara
tio kycklingar där, det brukade vara elva.
- Nu har ni också någonting att leta efter! skrattade Linus som inte alls oroade
sig eftersom han visste att Jultomten var
en modig kyckling som säkert snart skulle
komma tillrätta.
Då djuren fått sin frukost och de två
bröderna förstod att de nu fick börja
leta efter påskägget. Medan mamma och
pappa oroat klapprade runt i sina träskor, så rusade Linus och Robin omkring
med smutsiga fötter mellan buskar och

påskliljor, under kossor och över staket.
De lyfte på grannens katt och vinkade åt
några påskkäringar på andra sidan vägen, de hoppade över en bäck och kilade
sedan in i köket för att äta fler ägg. Sedan
sprang de ut på gården igen. Då hörde
de plötsligt någonting! Det liksom prasslade, och smaskade från en stor grästuva
utanför stallet. Robin satte pekfingret
framför munnen och visade att de skulle
vara tysta. Sedan smög de långsamt närmare och närmare grästuvan. Det började
skymta någonting färgglatt mellan grässtråna, och när det kommit fram så började de gapskratta! De skrattade och skrattade, de slog sig för knäna och höll sig
för magen och tårarna sprutade – så kul
tyckte de att det var. Mamma och pappa
kom såklart genast springande, eftersom
de undrade vad som kunde vara så roligt.
- Vad är det som är så kul? frågade
mamma när de kommit fram till pojkarna.
- Titta, titta! Vi har hittat påskägget.
OCH JULTOMTEN! skrattade Linus.
Mamma och pappa började också
skratta när de såg vad pojkarna hittat. I
det stora påskägget fanns inte bara godis
den här gången; där satt också den lilla
kycklingen med choklad över hela ansiktet och det låg godispapper spritt överallt. Han hade ätit massor av påskgodiset
och såg mycket nöjd ut.
Från den dagen fick den knasiga lilla
kycklingen inte heta Jultomten längre,
han fick heta Påsktomten!
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Påsk

Vem ska ha äggen?

Haren har problem eftersom bokstäverna har kastats
om. Försök reda ut vilka
namnen är.
Lite hjälp: Det är två pojkar
och två flickor.
Lösning på sidan 35.
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pyssel

Lösning till rebusen finns på sidan 35.
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Det finns 14 ord som anknyter till påsk gömda
bland bokstäverna här
intill. Orden finns vågrätt, lodrätt och diagonalt. De kan även vara
spegelvända. Orden som
du skall hitta är.
VÅR
ÄGG
HÖNA
GULT
KVAST
VÄRPA
PÅSKRIS
KYCKLING
BLÅKULLA
PÅSKAFTON
LÅNGFREDAG
SKÄRTORSDAG

PÅSKKÄRRING
UPPSTÅNDELSE
Lycka till!
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E litta stunn i linghem
inblandade nöjda med
de två första åren i Magasinets verksamhet.
”Allt föll på plats
när vi startade,” förklarar Lasse, som själv är
övertygad om att församlingen har ledning
ovanifrån i sin satsning: ”Kommunhuset,
som vi först hade tänkt
hyra, skulle plötsligt
rivas, men samtidigt
blev Magasinet ledigt,
Micke, Putte och Lasse i inslagningstagen.
som redan var inarbetat som second handDet råder smärre trafikkaos när jag ska
butik, och nu under våren får vi tillgång
parkera men efter en liten stund lyckas
till ytterligare 400 kvadratmeter på överjag få en plats på den moddiga planen
våningen.”
framför Magasinet vid järnvägen i LingFörsamlingens pastor, Jörgen Tholanhem. Inne i huset råder en närmast uppder, och ungdomsledaren Karin Ingridssluppen stämning, trots trängseln, och
dotter, tittar ofta in. Även nu på Magasien kvinna jag möter i trappan slår fast att
nets tvåårsdag är de här och småpratar
det är mycket mer folk här än i kyrkan. Så
med kunder, stammisar och församlingsnog fanns det kraft i idén som Lasse Gusmedlemmar.
tafsson och de andra eldsjälarna bakom
”De som är engagerade i Magasinets
verksamheten kläckte på hösten 2007.
verksamhet jobbar ideellt, efter intres”Ända från början har vi haft fyra mål
se och kunskap. Någon sköter statistimed Magasinet,” berättar Lasse. ”Vi vill
ken, några kör runt med släpvagnen
öka gemenskapen i församlingen, samla
och hämtar möbler som folk har skänkt,
in pengar till olika välgörande ändamål,
några andra står i butiken eller fixar med
bidra till att saker återanvänds och skapa
fikat. Vi behövs inte här egentligen men
en mötesplats i Linghem.”
går gärna hit ändå”, förklarar Jörgen
Med över tjugo aktiva, ungefär 1 000
med ett leende.
besökare och 25 000 - 30 000 kr i insamlade medel varje månad, så är säkert alla
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Eldsjälarna Lasse Gustafsson och Kristina Pettersson har varit med sedan starten i januari 2008.

Faktaruta
Magasinet – Second hand för missionen
Ägare och förvaltare: Linghemskyrkan
Verksamhet: ideell second hand-butik där
alla intäkter går till olika projekt som församlingen driver.
Öppettider: onsdagar 16-19,
lördagar 10-14
Antal aktiva: ca 20 personer
Information och kontakt:
www.linghemskyrkan.se

Text och bild: Titti Knutsson

Stora och små kunder gör stora och små fynd.
Linghemsborna Carina och Ingela har tagit sina
flickor Anna, Isabella och Jonna på en liten utflykt
till Magasinet.
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Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

1/4 				 Getsemansestund i Askeby
						 missionshus, kl. 19.00

						 Upplevelsevandring kring påskens
						 budskap, kl. 19.00. Kapellet Vårdsberg
2/4				 Gudstjänst i Ö Skrukeby missionshus
						 Kl. 10.00

						 Långfredagsgudsjänst i Salem Rystad

						 Kl. 16.00

4/4				 Vårofferfest i Linghemskyrkan, kl. 10.00.
						 Sång. Tårtkalas

						 Påskgudstjänst i Kapellet, Vårdsberg
						 Kl. 10.00.

		 				 Sånggudstjänst i Skärkinds missionshus
						 Kl. 18.00. Åkerbosångarna m.fl.
9-10/4 Loppmarknad, servering m.m.
						 Johanneskyrkan, Åtvidaberg.
						 Fredag 11-18, Lördag 10-13
11/4 			 Folkrace, Asfaltssprinten. Linköpings
						 Motorstadion. Kl. 9-16.
						 Gudstjänst i Salem Rystad, kl. 10.00

15/4			 Cafékväll i Högliden, Bankekind, kl. 19.00
						 Modevisning i Åkerbogården, Linghem

						 Kl. 19.00

16/4			 Kvällsmöte i Kapellet, Vårdsberg. Kl. 19.00
17/4				 Vårbasar Linghemskyrkan, kl. 14-17

						 Levande musik, glasscafé, brödbord m.m.
						 Kvällsmöte i Emaus, Grebo, kl. 19.00

						 Ungdomsmöte i Emaus, Grebo, kl. 22.00

18/4			 Gudstjänst i Kapellet, Vårdsberg, kl. 10.00
						 Kvällsmöte i Emaus, Grebo, kl. 18.00
20/4			 Dagledigträff i Högliden, Bankekind.

						 "Anders Frostensson - vår tids största
						 psalmdiktare." Kl. 14.00

24/4			 Motocross, TV-crossen, kl. 9.00-17.30
						 Linköpings Motorstadion

25/4			 Gudstjänst med Mr Goran och

						 Unga Röster. Linghemskyrkan, kl. 10.00
						 Gudstjänst i Salem Rystad, kl. 10.00
On, Lö		 Loppis Magasinet Linghem.
						 On 16-19, Lö 10-14

Privata radannonser i Åkerbobladet
Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack
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, Stationshuset, 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:-

Annonsmanus och betalning
skall vara Åkerbobladet tillhanda senast på tisdagen i
veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast
den 13 april.
(Vi tar inte emot annonstext
per telefon.)

Seriepremiär i Åkerbobladet:

Sjunde sinnet
"Vi ville skapa en varm, glädjespridande serie som inte nöjde sig med att stapla upp komiska poänger.
En handling som också hade ett djup och ett bakomliggande vemod, med karaktärer att bry sig om och
att skratta med snarare än åt.
Namnet är en hänsyftning till den fantasi som är seriens själ och hjärta. Med de första fem sinnena
uppfattar vi det mätbara och med det sjätte förnimmer vi det omätbara. Men det är bara det sjunde
sinnet, fantasin, som är kraftfullt nog att låta oss uppleva saker bortom verklighetens gränser."
Torbjörn och Kristian Hägglund
Teo är en ensam femåring som, efter att ha
förlorat sin mamma, hittar en bok på vinden
där alla sidor är gapande tomma. På omslaget syns en liten flicka, och i Teos fantasi
växer bokens oskrivna handling fram med
henne som centralfigur.
Snart blir Teo en aktiv deltagare i den
berättelse han själv diktar upp; en värld full
av höjdrädda jättar, mörkrädda spökbarn,

melankoliska stubbar och varulvar med
pälsallergi.
Och så Ella, förstås. Flickan på omslaget.
Hon är ett barn från sagorna som inte
vet hur man gråter och som tror att det inte
finns något problem i världen som inte kan
lösas med en kram.
Med henne känner sig Teo inte längre
ensam.

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Åkerbokrysset - mars 2010
INTE ALLS INFISÅ
ÄR
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I BÖRJAN OCH
SLUTET

FINNS
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KUNGSTYP
BESKEDLIGT

ÄR KANSKE
BARNMORSKAN
ETT?

INTE
SÅ
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KÄND
JOHN

ÅTERORD
SKAPLIG
HÖG
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BLIR
INTE
HÅRDHUDAD

STOJ
BYRÅ
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SAKNAR
ALT

SKALSORT
ÄR VÄLBESTÄLLD
VID KASSA

Varsågoda - här kommer ett Påskkryss att klura ut lösningen på. När du har löst korsordet
skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 13 april vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i februarikrysset var ”Bänkkamrater" och "Tre glada små gubbar".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Emma Svanberg, Linköping, 2:a pris – Rolf Amberin,
Linköping samt 3:e pris – Rolf Månsson, Linköping.
Vi gratulerar också Birgit Hultquist, Finspång som vann trisslotten i ORDJAKTEN januari.
Lotterna kommer med posten.
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Konstruktör: Nils-Erik Öhlund

TILLTALAR
BRUKAR GE SIGNAL
SES MED STRONFÄST
OCH UNG TIUM

FRIDFULLA

GAMMALT
BLAD

TORPED

HÅLLER
DEN SOM
NÖJER
SIG TILL

PEJLA
FÅNGA
VISSA
RÅTTOR

KAN MAN
FÅ I
BENEN

Upplaga 8.600 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm
dvs. dessa orter med omnejd:
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna,
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen,
Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.
Drygt 1.200 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Fredriksborgs Ridsport
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan,
Magasinet, Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Centrumkliniken,
Nettans, Blomvagnen Stora Torget
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Racketcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes
Skärblacka: Biblioteket, ICA Supermarket, Konsum,
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2010
Nr
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 13/4
Tis 11/5
Tis 8/6
Tis 3/8
Tis 7/9
Tis 12/10
Tis 9/11
Tis 7/12

Utdeln.dag
Sön 25/4
Sön 23/5
Sön 20/6
Sön 15/8
Sön 19/9
Sön 24/10
Sön 21/11
Sön 19/12

Den här rutan läses av
cirka 20 000 personer
och kostar endast
250:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?
Lösning på rebusen:
Haren skuttar runt vinbär och hägg
och gömmer åt barnen godisägg
Lösning "Vilka namn?" Påskäggen skall Anneli,
Johannes, Olivia och Lukas ha.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 070 - 211 60 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: Kontant eller faktura 15 dagar.
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Snart är sommaren här och med den
fästingsäsongen.
Du som vill skydda dig mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE,
är välkommen att vaccinera dig på
Centrumkliniken.
Vi har snabb service och korta
väntetider.
Fästingvaccinationen kan med fördel
ske under vårmånaderna.
Är du redan vaccinerad mot TBE?
Behåll skyddet, kom ihåg påfyllnadsdosen!
DROP-IN: Må-To 17-19, Lö 10-12
PS. Centrumklinken är även en vanlig sjukvårdsmottagning.
Hit är du välkommen för bl. a. läkarintyg, enklare läkarbesök,
resevaccinationer och hälsokontroller. DS

Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Snickaregatan 27, 582 26 Linköping

www.centrumkliniken.nu • info@centrumkliniken.nu
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