Åkerbobladet
Ö s tra Li nkö p i n g m e d o m n e jd

Nr 11 – 2011
20 november –  17 december
Årg 10. Upplaga 11.200

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

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

dags för vinterdäck!
Öppet alla dagar
p-in
under däckbytarsäsongen.
dro ds& ti lning
telefon:
l
tä
bes
013 - 533 90 • 0702 - 65 38 90
 Vi skiftar däck, byter hjul

Däckhotell 350:-

och utför reparationer.

per säsong. Inkl. montering.

 Behöver du nya däck?

nytt för i år!

Vi har många olika märken att
välja bland.

hjultVätt 100:-

 Delbetala dina däck räntefritt

på 4 månader med Wasakredit.

 Däckhotell
Vi förvarar dina däck.

Återförsäljare för Svenska Fälg.
Se prover hos oss.

 hjultvätt
Här finns FIckLaMPoR, REFLExväsTaR, HanDskaR ...

Vi bjuder på en kopp kaffe
samt korv med bröd

medan du väntar på ditt hjulbyte.
(Gäller helger t.o.m. 27/11.)

ÖPPETTIDER: Må - Fr 07 - 18 • Helg 10 - 15
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com

Mångsysslare som vill hjälpa - se sidan 29.

Informationsmöte

Vi bygger bredband!
Dag:
Tid:
Plats:

Måndagen den 5/12
Kl. 19.00
Östra Skrukebys
församlingshem

På mötet kommer vi att berätta om
bredbandsförbindelsen som kommer att
byggas från Östra Skrukeby till Lillkyrka.
Vi kommer också att informera om när det
finns möjlighet att ansluta Din fastighet till
bredbandsnätet och hur man då går tillväga.
Kommunens klimat- och energirådgivare kommer
dessutom att delta och informera om sin verksamhet.
Läs mer på kommunens hemsida:
http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Bredband-och-IT/Linkoping-satsar-20-miljoner/

Åkerbo geografiska utskott
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Ditt nöje
Vår glädje

Handtvätt

från 170:- (250:-)
• Avfettning och schamponering
• Utvändig rengöring, fälgrengöring

Handtvätt +
dammsugning
från 240:- (320:-)

Helrekond

från 2045:- (2445:-)
• Stortvätt
• Polering
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Invändig rengöring

värstingrekond

stortvätt
från 300:- (450:-)

från 3045:- (3445:-)
• Stortvätt
• Polering
• Glasförsegling
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Lackskydd
• Invändig rengöring

• In- och utvändig rengöring
• Avfettning
• Fälgrengöring
• Dammsugning
• Rengöring av dörrkarm
• Fönsterputs
• Paneltvätt och mattor

SNABB
BILSERVICE

textiltvätt

från 495:-

stortvätt +
vaxning
från 1050:- (1250:-)
rostlagning
rostskyddsbeHandling
från 3195:obs! Priser inom
parentes anger pris
för stor bil.

• Byte av olja, oljefilter och luftfilter från 995:• Däckbyte från 170:• Däckförvaring inkl. däckbyte från 495:-

bilhämtning kan ordnas: 100:-

BELAN BILVÅRD

Linghemsvägen 10, 582 72 Linköping, (bredvid ST1-macken i Tallboda)
Telefon 0700 - 799 788
Öppet: Mån - Fre 08.00 -18.00 • Lör 09.00 -15.00
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Perfekt julklapp!
Canvas med eget tryck
från 260:-

24x30 cm
30x40 cm
40x60 cm
60x80 cm
90x120 cm
(Pris inkl moms)

260:370:480:750:1400:-

Beställ senast 16 dec för leverans innan jul!

•Bildekor
•Carwrap
•Print
•Dekaler
•Rollup
•Banderoller
•Canvas
•Fototapet
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Jernbergs Bilservice

Service & reparationer
Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Höga Rodd
Nu har vi
HR-båtar i lager

HR boat, även känt som
Höga Rodd, är ett helsvenskt
företag som sedan mitten på
70-talet tillverkar och säljer
rodd- och styrpulpetsbåtar.

HR 390 – Storsäljare bland roddbåtar
Favorit för (kräft)fiskaren och jägaren. HR 390 är mycket lätt att ro, även med
full last, har god bärighet i sidled och är kurssstabil. Den har låg vikt och är
snabbgående med liten motor.
Längd 3,88 m • Bredd 1,46 m • Vikt utan motor 90 kg • Motor 2-6 hk

HR 430 S – Åror eller motor

Snabb, säker och stabil, planar lätt med 15 hk motor (men även med 10 hk)
och är lätt att ro. HR 430S har låsbart stuvfack med plats för 25-liters tank och
är förberedd för styrpulpet, som finns som extrautrustning.
Längd 4,30 m • Bredd 1,58 m • Vikt utan motor 150 kg • Motor 4-15 hk

HR 400

HR 400 - Följsam allroundbåt

Med stadig konstruktion och sjöegenskaper i toppklass är HR 400 följsam och torr
även i grov sjö och dessutom kurs- och sidostabil. Den är lätt att ro, kan drivas
enkelt med liten snurra och är planande med en 10 hk motor. HR 400 har ett
rymligt stuvutrymme, som är låsbart.
Längd 4,00 m • Bredd 1,54 m • Vikt utan motor 120 kg • Motor 2-10 hk

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To 8.00 - 18.00
Fr 8.00 - 17.00

Utöver städning o. dyl.
kan vi också hjälpa dig med
• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)
• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Fönsterputsning
• Trädgårdstjänster
• Snöskottning, för hand, med

Hushållsnära
tjänster m.m.

snöslunga eller med lastmaskin/plog

Pris: 300 kr/tim, inkl. moms
(Gäller hushållsnära tjänster.)

Ombud för
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Referenser finnes.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

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

7

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

Tomtar - stora /små
Skinnprodukter
SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller
0708- 498 112 för besök.

info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se

Välkommen!

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

• Grovfoder för häst
• Stallplatser för uthyrning
• Entreprenad inom
grävning och
gröny teskötsel

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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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Rensning och
betning

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

Äggbod
på Stora bjärby!

Äggen hos oss är färska.
Vill du ha färskare – köp en höna!

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

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

TaKaRBeTen med hög KvaliTe!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Pappoch Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.
BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING

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

Spela Hockey
i Skärblacka

säsongen 2011/2012
För information, kontakta:
Pia Andersson
073 - 848 61 81 Ungdomsansvarig
Roger Valrygg
076 - 171 78 02 Material
Roger Viktorsson 070 - 288 19 76 Övriga frågor
Välkommen till Skärblacka IF Hockey!
www.skarblackahockey.se
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Nagelterapeututbildning!
Utbildningsstart 9/3 2012

För information
hotnailpunktcom@hotmail.com

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

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

Går Ni i
Bygg- eller
renoveringstankar?

Har ni funderat på att

se över er fasad
till nästa år?
Vi jobbar i både trä, sten och puts.

Kontakta oss!
Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

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

Bondromantik
i Norsholm!
Öppet:
ons & Fre 13 -18, lör 11-15

Extra söndagsöppEt
i advent 11-15

Presenter, hantverk och kuriosa i lantlig stil!
Hos oss hittar du den annorlunda julklappen!
Unika dörrkransar!

Slussvägen 1
NorSholm
Vid kanalbron
Tel 0705 -18 17 98

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

MJUKA JULKLAPPAR HITTAR NI PÅ LANTHEM!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
Klassiska tyger:

hittar ni erbjuder

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

Höstväxter

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Kransar m.m.

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Mosshjärtan

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Kom ihåg att boka annons samt jul- och nyårshälsning senast
den 6/12 till nästa Åkerboblad som kommer ut den 18/12.
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Norsholms IF

söker spelare till Damlaget.
Vi behöver bli fler! Du som är sugen på att lira med oss, hör av dig. Vi vill ha bredd på laget så alla är välkomna. Kanske du som haft annat att göra ett tag, men nu är sugen på att ta upp fotbollen igen. Vi erbjuder
fina träningsmöjligheter på Munkebodavallen samt inomhus bland annat i Teknikhallen i Norrköping.

Intresserad?
Hör av dig till Janne Askenbom, NIF
0708 - 85 84 73 • jan.askenbom@temagruppen.se

HYR FESTLOKAL

SYNnerligenbra

Julklappstips!
•Presentkort
•Förstoringsglas
•Putsmedel
•Snoddar
•Fodral
Ewa Wallgren

SVIESTAD GÅRD

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

0704 - 12 75 91

Behov av förändring?

Datorhjälp
på plats!

Friskvård - Livsstil - Hälsa

395:-/tim

STRESSVERKSTAN
jobbar med friskfaktorer
i grupp eller individuellt.
Vill du ge bort ett tillfälle att komma igång?
Jag har presentkort!

Anna Tjäder • 0708 - 42 52 51

www.stressverkstan.se

Krånglar din dator?
Vi hjälper er med:

• Installation & reparation • Virusbekämpning
• Uppgradering
• Bredband- och
Nätverkslösningar
• Återskapande
• Och mycket annat ...
av förlorad data
Relevant-IT

Gustav • 0738 - 45 17 67 • www.relevantit.se
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Utökade öppettider : Vardagar 8-18, lördagar 10-14

SPECIALPRIS
på Hankook W409

Betala ett däck i månaden
med SUPERDÄCK-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

(gäller så långt lagret räcker).

Besök
w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut
på Din bil!

ALUMINIUMFÄLGAR
15" från 795:Skifte, FÖRVARING och tvätt 500:-

Vid skifte ingår alltid hjultvätt.

Fyrhjulsinställning. LÅNEBIL.

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

013-510 60

www.gummiverkstan.se

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?
specialitet

stubborttagning!

Jag

utför även:

 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
Daniel Gustafsson

www.dakonsult.se
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Satsa på rätt kort!
C, CE, D-behörigheter,
Heavy Ecodriving samt
Yrkesförarkompetens
Välkommen till

Linköpings Tungutbildning!
Erica • 013 - 327 00 76 • 070 - 378 97 12
erica@ltu.nu • www.ltu.nu

Fångögatan 10, 582 78 Linköping

Vi är ett hunddagis och pensionat i Vårdsberg.
God omvårdnad och lång erfarenhet av hundar erbjuds.
Dagisplats
ledig.

Öppet som vanligt under
jul och nyår.

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

Ann och Peter Nelén
Högsätter, Vårdsberg
tel 013 - 590 69
candy.dogs@telia.com

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.

Gå till botten med ditt hus!
Vår specialité:
Husdräneringar
kunskap • modern teknik
väl utfört arbete
fasta priser • garanti
Vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta
åt de flesta”

Passa på att utnyttja

www.cnsgrav.se

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

ROT-avdraget!
Dra av upp till 50.000 kr.

TR Ä DGÅ RDS GE S TA LTNI NG

- från idé till planritning

Thomas Nilsson • Gökärtstigen 2 • 589 23 Linköping • Tfn: 013 - 15 44 53 • Mb: 070 - 378 97 21
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LAKTOSFRITT!
Torsdag den 24/11 kl. 15-19
har vi en laktosfri dag hos oss!
I samarbete med Valio, demonstrerar vi laktosfria
produkter. Kom och provsmaka och få inspiration
till många nyttiga och goda maträtter för dig som
är laktosintolerant!
Varmt välkommen!
Mats & Marie med personal

www.ica.se/brasken
Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Upplev en försmak av julen

Kaffe & våffla

39:-

makrik
en s
jul
v
t
a

lrik
al

Vi har allt
från gott kaffe,
hembakat kaffebröd
och bakverk
till god mat,
lunch eller middag.

Njut

vid Göta kanal i vinterskrud

Allt detta ingår i jultallriken:
Välkomstglögg, pepparkaka,
en kall och en varm jultallrik,
kaffe, julkaka

Höst- och vintertider:
Ons - Tor 10 - 21 • Fre - Lör 10 - 22 • Sön 11 - 18
Köket stänger 1 tim. tidigare

Ring o
b o k a j u ch
ltallrik!

195:-

per
Servera person
s fr.o.m
.2

5/11

Dagens

69:-

inkl. dryck & kaffe
Ons - Fre 11:30 -14:00

011- 545 50

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, Gamla hamnmagasinet, Norsholm
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Café Kårtorp

I mysig julstämning serverar vi vårt goda och generösa

395dry:ckexkl.

Julbord
1 - 18 december

ndiga
Nu fullstä
.
rättigheter

Onsdagar och torsdagar, kl 19
Fredagar och lördagar, kl 13 och 19
Söndagar, kl 13

Bokning: 0123 - 300 87

Adventsöppet
på Café Kårtorp,
Rickys Sjöbod och Morsans Loppis

26 -27 nov. kl. 10 -17

Vi serverar kaffe, nybakat kaffebröd,
risgrynsgröt och smörgås.
Vi bjuder på glögg & pepparkaka!

0

t!

05

ce r a

62

rod u

Välkomna önskar Pia med personal!

01

1-

N ä rp

Vid E22 Valdemarsvik

Julbord

... med den härliga gammeldags smaken!

Vårt julbord står uppdukat
den 21/11 till 20/12.
395:- / vuxen • 195:- / barn

En mysig julklapp:

(Barn 7-11 år. Barn under 7 år äter gratis
i sällskap med betalande vuxen.)

av Karin Boström. 20 illustrationer av Simon Sjöholm.
Speltid 2 timmar. Ordinarie pris 145 kr.
Fram till jul 120 kr när du beställer på www.jakabo.se
Porto
Välkommen med din beställning!
.

Vi erbjuder även
konferenspaket med julbord!

Gottfrid

tillkommer

www.getahotell.se
Getå Hotell & Konferens, Åby
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TUNIKA

375:-

Handstickade
från 175:mössor
Handstickade
vantar i ren ull

och norskmönster

399:-

Tunna raggsockor

med lös resår

149:-

Välkommen till
den lilla butiken
med den personliga servicen,
för den modemedvetna kvinnan!

Fria ändringar • Fri Parkering

013 – 13 74 80
Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

DAM SHOP
MH:S

eftr. B. Kindahl

Stationsv. 5 617 32 Skärblacka
Tel: 011 - 589 09

www.mhsdamshop.dinstudio.se

Öppet: Må - Fr 10 - 18, Lunch 13 - 14 • Lö 10 - 13

Modebutiken

Wivis Butik
Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA,
LINKÖPING • Tel. 0704-33 56 87
Länk: www.wivisbutik.n.nu • facebook: Wivis butik

Extraerbjudande
på

Svart kavaj
och polo
Öppettider:
Måndagar 16 - 20 samt
Lördag & Söndag, jämna veckor, 10 -16
Varmt välkommen till modebutiken med
personlig service, hälsar Wivi-Ann!
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frisör

i Tallboda
Studio

Puls

Även öron- och näshåltagning
Nu endast

99:-

Öppet:
Mån - Fre
09.00 - 18.00
Lördag
10.00 - 15.00

på d:f i VAX 75
gram.
Gäller från 21
/11
så långt lagret
räcker.
(Ord. pris 166:
-) Välkommen!

013 - 48 22 672

www.studio-puls.com
info@studio-puls.com
Fönvindsvägen 58 • 582 74 Linköping

Välkommen till min
nya butik i Tannefors!

20%

ÖppNar

den
21 november

Modekläder från

på valfritt plagg
mot uppvisande
av annons.

Friendtex, GreenHouse,
Capri Collection, Cream,
Ze-Ze och Soo.dk

ME Studio Mariette

Modekläder – Skor – Smycken - ME hudvård – Färganalys
Ordnar
tjejkvällar!
I min butik
eller hos dig.

Mariette Eskilson, Dipl. Färgkonsult, 0705 - 15 78 70

www.MEStudioMariette.vpsite.se
Butik: Nya Tanneforsvägen 35, Linköping

Showroom

med
Living and Room

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Vill du också synas här?
En annons i det
här formatet
kostar endast
306 kr i sv/v
365 kr i färg

(priser exkl. moms)

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Nytt och begagnat

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

Julafton blir toppen
med klappar från
Gospelshopen!

VäLkomna tiLL
årets julmarknad

• Höstens nya böcker och CD-skivor
• Stor sortering av Willow Tree-

Lör 26 nov kl. 13 -16

Välkommen!

Smycken, Trasmattor, Prydnadsgranar,
Änglar, Pynt och presentartiklar,
Ost, Ägg, Kransar, Textilier m.m.

figurer (bl.a. julkrubba)
och mycket annat ...

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

Utökade öppettider
under december:

Må - Fr 11-18
Lö 11-15

i Åkerbogården

Kom och köp:

Julfika • Lotterier • Tomten kommer!
Åkerbogården, Gällstadsvägen14, Linghem
19

VÄLKOMMEN sö 4 dec kl 14 - 17
på

JULMARKNAD

i Ekängsskolan

Lotterier, försäljning av hantverk & bröd, fika m.m.
16.00 Luciatåg & kort andakt
Sö 18 dec kl 16 ”Vi sjunger in julen”, julfika.

JULMARKNAD i Fillinge Tingshus
Lördagen den 3 dec. kl. 11-16

Försäljning av hantverk, julgranar,
dörrkransar, fågelholkar, granrisbockar,
charkuterivaror, ostkaka, sylt m.m.

Hembygdsböcker

• Lotterier

Kl. 13.00 styckar Tommy Wadsten gris.

Kaffe med dopp • Ostkaka med sylt &
grädde • Varm korv • Glögg • Kolbullar.

Vi avslutar med andakt och sång
av ”PLOGENS kör”, under
ledning av Michael Augustsson .

Välkomna önsk ar Bankekinds Hembygdsförening

JULMARKNAD
I NORSHOLM!

Lördag den 3 december

Den 10/12 går årets julmarknad av stapeln i Norsholm.
Hjärtligt välkomna på besök.
Här finns knallar, lotterier, julgransförsäljning, luciatåg och
annat julmys.

Bokning av bord: Ring Inger 073 - 818 77 02

Vid Fritidsstugan i Norsholm
mellan kl. 16.00 - 20.00

Ringstorp Folkets Hus
www.ringstorp.net

H antverks - ocH
L oppmarknad
kl. 10.00 – 14.00
Fika & Varm korv m.m.
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Måndagen den 5 december kl 1900 i
församlingsgården i Linghem

"Kom loss med oss” i en fartfylld och uppsluppen

konsert, med en blandning av skilda musikstilar
från olika länder. Det blir även allsång i samband
med ”julkaffet”, som serveras med hembakat bröd
- kostnad 30 kr. Som vanligt säljs också lotter
med fina priser. Gratis inträde!
Ta gärna med er vänner och bekanta
TILL EN TREVLIG KVÄLL TILLSAMMANS
www.tornevalla.se

November
23 Onsdag 10.00 Bön i Högliden, Bankekind
24 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet, Vårdsberg,
Alf Palm
26 Lördag 18.00 Åkerbosångarna övar i Kapellet
27 Söndag 10.00 Första adventsgudstjänst i Kapellet,
Anders och Ann Jonsson, kaffe
30 Onsdag 10.00 Bön i Högliden

December
1 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
4 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem, Rystad,
Birgith Stadsberg, kaffe
7 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
8 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
11 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem, Christina Törnberg,
nattvard, kaffe
14 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
16 Fredag 19.00 Julfest i Kapellet, bibelutdelning,
julgröt och skinksmörgås
17 Lördag 18.00 ”Vi sjunger in julen” i Askeby klosterkyrka,
Åkerbosångarna
21 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
26 Måndag 18.00 En kväll kring julevangeliet i Salem,
Gösta och Birgitta Andersson, skinksmörgås, kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)
(Intill Linghems station)

EXTRA
TOMTEÖPPET
14 dec kl. 15 - 20

 Rabatt på utvalda varor
 Glögg och pepparkakor
 Blir Du kund nr 35 000?

Glad advent
och välkommen!
Våra öppettider för inlämning och försäljning är
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Julmarknad
Fredag 25 november 18 - 21
Lördag 26 november 10 - 1330

Välkommen
Behållningen går till kyrkans barn
och ungdomsarbete (SMU).

Tel. 0702 - 98 10 30 och 013 -790 24 Linghemskyrkan
www.magasinetlinghem.se
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Presentkort i all ära,
en uppskattad gåva
till nära och kära!

Tel. 013 -13 10 25
Ågatan 25, Linköping
www.halsogalleriet.se

Svårt att hitta
julklappar?
Ge bort ett presentkort
på behandling hos oss!

UTFÖRSÄLJNING!

20 %

rabatt på
ord. priser!

Gäller nästan allt i butiken t.o.m. 30/12.

Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com
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Välk

Nu öppNar vi

LiNghems
NyckeLkortsgym!
Öppethusvecka med gratis prova på-träning
Tis 22 nov – Sön 27 nov • Kl 10.00 – 20.00

Åldersgräns: Det år man fyller 15 år (För 2012 född 1997 eller tidigare).

eRBJuDaNDe under öppethusveckan:
12 mån. träningskort 2500:-

Kontant, Kort, Faktura 7 dagar. (EJ Autogiro)
(Kortet börjar att gälla från 1 dec 2011)

pReseNtkORt
(julklapp):
12 mån träningskort 2500:Kontant, Kort eller Faktura som betalas
senast 30 dec 2011.
Presentkortet löses bara in till träningskort under
perioden 1 – 31 januari 2012..
Kortet gäller från den dag det löses in och
12 månader framåt.

ÖvRiga
kORtalteRNativ:
Bindningstid
12 mån
6 mån
3 mån

Belopp per månad (via autogiro)
250:300:350:-

1 gång 75:-

Öppettider med kort: Dygnet runt alla dagar om året. Avtal, regler m.m. finns på gymmet eller på
hemsidan. Gymmets bemannade tider och övrig info finns på hemsidan.
GYMMET ligger på Tulpanvägen 3 i Linghem, granne med Johnnys spel & tobak, Pizzeria Rhodos,
Prinsessa salong. OBS! Ingång från baksidan.

TELEFON: Gym 0729 - 06 26 80 • Mikael Andersson 0709 -10 56 00
HEMSIDA: www.gym1linghem.se (hemsidan är under uppbyggnad)
MAIL: info@gym1linghem.se
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Annorlunda adventsstakar
Att tända ljus vid advent är något
som för många hör december till.
Adventsstaken med sina fyra ljus
finns i många olika skepnader, men
allra roligast är det kanske att göra
en egen. Här bjuder vi på inspiration med tre exempel på hemgjorda
adventsstakar.
Shabby chic
Här har vi använt en enkel adventsstake i vitt porslin, ett loppisfynd. Det går att använda
nästan vilken gammal stake
som helst i porslin, trä eller
metall, men den ska helst vara
fri från dekorativa hål. Om staken är mörk ska den först målas
om i vitt.
Använd decoupageteknik för
att lägga på bakgrunden – måla
en yta med decoupagelim och
lägg försiktigt på tunn servett
eller som här vanligt oblekt toalettpapper. Lacka ovanpå med
decoupagelimmet och fortsätt
över hela staken. Var försiktig
med penseln, så att papperet
inte går sönder. Klipp ut några
fina bokmärken och applicera
på samma sätt utanpå bakgrunden. Låt torka och lacka sedan
ett par omgångar med blankt
lack. Avsluta gärna med några

detaljer i guldglitter som strös
på efter att man penslat detaljerna med lim. Pryd med olika
sorters mossor och lingonris.

och över kanterna. Limma slutligen fast några guldstjärnor på
ljusen. Ännu vackrare blir det
när ljusen börjar rinna…

Klatchig kitch
Till den här färgglada adventsstaken använde vi en gammal
brödform inhandlad på loppis.
Formen fick först en förgyllning
med bladguld som kan köpas i
hobbyaffärer. Guldet appliceras
genom att man först lägger på
ett tunt lager bladguldlim som
nästan får torka. Därefter lägger man försiktigt på bladguldet med en pensel, låter limmet torka och avslutar med att
borsta bort överflödigt guld och
putsa upp.
Nu ska ljusen få ett stearinbad att stå i. Smält färgglatt
stearin i ett vattenbad och häll
i formen. Häll gärna lite över
kanterna också. Låt stearinet
stelna något och tryck ner fyra
färgglada ljus. Man kan behöva
göra någon typ av stöd, t.ex.
av pinnar och snören, för att
ljusen inte ska ramla. Låt stearinet stelna helt. Smält några
omgångar med mindre mängder stearin i olika färger och låt
rinna ner vackert mellan ljusen

Rustik betong
Använd en valfri form att gjuta
staken i – vi har använt en oval
glassbytta i plast där locket fått
sitta på medan botten skurits
bort. Blanda ihop betong eller
husfix till en mycket trög och
tjock massa. Fyll upp formen
och låt stelna något. Tryck sedan ner fyra ljus direkt i massan. Man kan också använda
ljushållare i mässing som finns
i hobbyaffären, men om man
vill ha en riktigt rustik stake så
stoppar man ner ljusen direkt.
Ordna någon typ av stöd så att
ljusen inte välter. Plocka bort
formen efter ett par dygn när
massan stelnat.
Om man vill att staken ska
få en sliten trädgårdspatina så
ska man nu pensla på yoghurt,
eftersom det främjar algtillväxt.
Gnugga in lite mossa och borsta
av med en pensel. Ställ gärna
staken utomhus i några veckor.
Det här är en adventsstake som
får mer charm för varje år.

Rustik betongstake som blir
vackrare med
åren.
Färgglatt och
småtokigt.

Tråkig porslinsstake får fin
shabby chic-stil.
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Text: Phillips Media

DAM SHOP
MH:S

eftr. B. Kindahl

Stationsv. 5 617 32 Skärblacka
Tel: 011 - 589 09

www.mhsdamshop.dinstudio.se

Stationsvägen 6

011- 570 45

Modevisning hos
MH:s Damshop i Skärblacka
21 november kl 18.30
Tag chansen och kom till MH:s Damshop i Skärblacka
för att se den sista modevisningen för säsongen! Då
visas bland annat kläder inför jul- och nyårshelgen.
Jag återkommer till våren med nya modevisningar.
 Matcha glasögonen från Skärblacka Optik
till jul- och nyårskläderna.
 Njut något ätbart från
Skärblacka Café & Hembageri.
 Vackra blomsterarrangemang från
Skärblacka Blomsterhandel kan köpas.
En kväll du inte får missa! Medtag väninna.
Ring 011 - 589 09 och gör din anmälan, dock senast
onsdag veckan innan. Begränsat antal platser.
Välkomna till MH:s Damshop
Butiken med personlig service!
Birgitta Kindahl

är laddad med blommor
och tillbehör inför julen!
Varmt välkommen!

Välkommen till
Skärblacka Julmarknad
med Luciakröning
i Folkets Hus!
Lörd 10 dec
10.00 – 17.00
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ORDJAKTEN

Tävla i

– 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.

Nr
1.

1. uppskattad
2. styckar
3. puts
4. musikstilar
5. kursstabil
6. grävning
7. förändring
8. borttransport
9. kvinnan
10. unika

5

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

eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 6 december.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.

Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
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Frusna rönnbär. Foto: Okidoki Kommunikation.

Ystert ostgänge
Knappt har morgonljuset spridit sig
över hustaken i Örtomta, när en dam
parkerar sin bil framför församlingshemmet. I bagaget står några hinkar
spenvarm mjölk som hon hämtat från
en ladugård i trakten.
– När man ystar ost måste mjölken
värmas till 35-40 grader. Genom att använda mjölken direkt efter mjölkningen
kringgår vi detta moment, säger Marita Alsén som leder dagens ostgänge i
Örtomta Församlingshem. Tre damer Örtomtas ostystningsgäng. Från vänster står Roland Karlsson, Ann-Marie Wärnelius, Marita Alsén och Doris Säf.
och en herre öser upp ur hinkarna där
mjölken har fått stå ett par timmar. Genom
få smak behöver den också saltas. Efter cirka
tillsats av löpe har den nu delats upp i ostämtre veckor kan man börja skära den, förklarar
ne och så kallad vassla. Deltagarna häller masMarita.
san i tygfilter för att sila bort vätskan. Därefter
Ostystningen i Örtomta har pågått sedan
pressar de ned den i handduksklädda, perfo1982. Först höll man till hemma hos en prirerade ostformar.
vatperson, men flyttade sedan verksamheten
Slitna handdukar är värdefulla
– Handdukarna ska vara nötta för att kunna
släppa igenom vätskan bättre, understryker
Marita. Hon säger också att man inte längre
kan köpa riktiga ostformar av metall, men att
det i nödfall går bra med plastburkar som har
uppborrade hål. Förr användes även flätade
formar och Roland Karlsson tar fram ett par
väl inarbetade exemplar för att visa.
När ostmassan legat tillräckligt länge har
den stabiliserats och Marita tömmer försiktigt ur formen på bordet. Ostens konsistens
är fortfarande mycket mjuk när hon lindar in
den i en handduk.
Som man sköter om ett barn
– Det är nu det stora arbetet börjar. Man
måste sköta osten som ett litet barn. Den ska
lindas om varje dag, och eventuellt behöver
fläckar som kan bildas skrapas bort. För att

till församlingshemmet. Intresset har varit
stort och ibland var det tio personer som samsades om utrymmet i köket. De ystade ostarna
såldes även till höga priser på auktioner runtom i bygden. Idag är deltagarantalet inte lika
stort.
Självklar tradition
– Folk stupar på det tålamodskrävande efterarbetet, tror Marita Alsén. Huruvida det
blir något ostgänge i Örtomta Församlingshem nästa höst är osäkert, men Marita kommer utan tvekan fortsätta med tillverkningen
hemma.
– I mitt barndomshem fanns det alltid
ystad ost till jul. Den traditionen vill jag hålla
vid liv, säger hon bestämt och klafsar med
händerna i ostmassan, som hon häller genom
siltyget.

Text och bild: Fredrik Häger
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Hemystad ost

MÅNADENS JANNE

Hemvävda trasmattor & löpare
Säljes av Barbro Sandell
Tel. 013-740 55
på julmarknaden den 26 november
i Åkerbogården, Linghem.

www.svenskapache.se

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Mångsysslare som vill hjälpa

Bengt är en samlare och böcker hör till favoritobjekten. Han har inte läst alla. Inte än.

Vid vägs ände bortom Bankekind ligger tre
hus. I det gula huset i mitten bor Bengt Nilsson och hans fru Berit sedan snart fyrtio år
tillbaka. En lurvig, vit hund och två katter
bor också här, och sedan några år tillbaka har
Bengt dessutom sin arbetsplats här.
– Ja, jag har ju nära till jobbet numera. Jag
kan gå hit i morgonrock om jag vill, skrattar
han, när vi slår oss ner i det lilla kontoret på
övervåningen.
Det var när konjunkturen vek i början av
nittiotalet som Bengt efter många år avslutade
sin anställning på Saab.
– De varslade folk och fast jag hade jobbat
där längst av allihop så erbjöd jag mig att sluta. Jag ville göra något annat. Ta hand om folk
i stället för flygplan.
Bengt hade då redan startat företaget
Svenska FamilyAid efter att i åratal ha tagit

uppdrag som god man och mer eller mindre
ideellt ha hjälpt familj, vänner och bekanta
med olika human- och familjejuridiska spörsmål.
– Min äldre bror var förståndshandikappad
så det började med att jag hjälpte honom. Sedan rullade det på …
Bengt började läsa juridik men avslutade
ganska snart dessa studier.
– På den tiden var det ingenjörerna som var
hjältarna. Så jag blev en sådan, jag också.
Fler gode män behövs
Bengts uppdrag ökar stadigt. Just nu är han
god man eller förvaltare för ett femtontal huvudmän i Linköping, Norrköping och Nyköping.
– Det blir många och långa resor. Jag kör
800-900 mil varje år. Det är galet, egentligen,
men vi är så få.

29

			

Månadens profil:								

Det finns alltid pappersarbete att ta tag i på hemmakontoret.

Bengt återkommer till det flera gånger under
vårt samtal. Att kommunerna har svårt att hitta tillräckligt många gode män och förvaltare
som kan hjälpa sina huvudmän i deras kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt livet i övrigt.
– Behovet kommer att öka, nu när vi lever
längre och vill att fler ska slippa bo på institution och kunna leva ute i samhället. Nya gode
män får både introduktion och utbildning, berättar Bengt.
– Lite ersättning får man också, även om
det inte precis är några konsultarvoden.
Bengt betonar att man själv väljer hur långa
uppdrag och hur många huvudmän man är
beredd att ta sig an, och vilka.
– Funkar inte personkemin har man förstås
alltid rätt att säga upp kontakten.
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Stöd och rådgivning
De flesta av Bengts egna huvudmän är missbrukare. Många av dem är dessutom kriminellt belastade. Det blir många tunga livsöden
att bära åt personer som inte alltid är över sig
tacksamma för den hjälp Bengt kan ge dem.
– Jag har ett bra kontaktnät och stor erfarenhet. Det vet kommunerna. De frågar mig
om de här svåra huvudmännen. Vi är några
stycken som kan ta oss an dem.
Bengts drivkraft är viljan att hjälpa, att försöka bidra till att de här människorna ska få
en andra chans och ibland en tredje och en
fjärde.
– Ibland går det bra. Det är mycket tillfredsställande att kunna följa dem upp på banan
igen. Ibland går det snett. Då kanske de ringer
från polisen, om någon vägrar prata och hän-

								

Bengt Nilsson

Det händer att Bengt kopplar av med att lira
några riff.

visar till sin förvaltare i stället, alltså till mig.
Det kan vara väldigt svårt, ibland.
Det andra benet i Bengts affärsverksamhet
är familje- och humanjuridik som bouppteckningar, arvskiften och testamenten. Bengt har
också hjälpt personer att driva ärenden mot
Försäkringskassan och ställer gärna upp med
rådgivning och stöd till personer som känner
sig orättvist behandlade men har svårt att driva sin egen sak.
– Vi svenskar finner oss ofta i alldeles för
mycket.
Kulturhistoria och samlingar
När Bengt inte sitter på hemmakontoret i villan eller besöker någon av sina huvudmän så
går det oftast att hitta honom på släktgården i
Loftahammar.
– Det är härligt där nere. Jag är där nästan
hela sommarhalvåret nu när tekniken gör det
möjligt att jobba därifrån. Kanske drar vi oss
däråt när Berit går i pension …
Gården, som är på ca 50 hektar, heter Hultö och för att ta sig dit måste man korsa ett
sund med båt, eller gå över isen. På Hultö får

Bengt utlopp för det starka kulturhistoriska
intresse som han ärvt från sin far.
– Vi har flyttat dit flera gamla hus och
pappa började bygga upp ett båtmuseum där
nere. Det kräver en del underhåll.
Både Bengt och hans far var med och startade Bankekinds hembygdsförening som fyller 30 år 2012.
– Jag är inte så aktiv som jag borde vara
längre, det hinner jag inte, men jag sköter
fortfarande den lilla tidskriften ”Hembygdsbladet” och följer verksamheten på håll.
Ett annat intresse, som syns här och där i
bostaden, är Bengts förtjusning i att samla på
prylar och böcker. I köket står ett gäng gamla
kopparkärl på en hylla och en samling udda
kaffekoppar på en annan. Det privata biblioteket rymmer någonstans mellan 6 000 och
7 000 titlar.
– Vi är väl lite av ekorrar båda två och det
är kanske tur, skrattar Bengt och visar ett vitrinskåp där Berit samlat dockor från olika
länder.

Fakta
Namn: Bengt Nilsson
Ålder: 60 år
Bor: villa i Åsängen, Bankekind
Familj: hustrun Berit, tre vuxna barn
och sex barnbarn.
Intressen: bluesmusik, böcker, samlingar, kulturhistoria och egna gården i Loftahammar
Dold talang: spelar elgitarr. Repade i sin
ungdom i samma band och garage som
vissångaren Mats Paulson.
Favoritplats i Åkerbo: hemmet i Åsängen

Kontakt: 0708-70 59 29
Text och bild: Titti Knutsson
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Fäbless för pikanta smaker

Kvällens kvicka kockkvintett. Från vänster till höger Håkan Larsson, Björn Honkanen, Hasse Flink,
Evert Karlsson och värdinnan Mona Wahlström.

Linghems församlingsgård tycks vara stilla
den här grådisiga fredagsförmiddagen. Men
innanför dörrarna jagar fem personer runt
bland grytor och kastruller. De håller på med
förberedelserna inför kvällens herrmiddag.
– Vi är fyra noviser och ett proffs i köket, säger Hasse Flink, och slänger en uppskattande
blick åt hållet, där Mona Wahlström är i färd
med att mixa några av ingredienserna, som
behövs till kvällens anrättning. Evert Karlsson,
Björn Honkanen och Håkan Larsson instämmer.
– Det är ju ni som lagar maten. Jag hjälper
bara till, svarar Mona ödmjukt.
Dam på täppan
Hur det ligger till med den saken visar sig
snart, för när karlarna får en villrådig min i
ansiktet, är Mona genast vid deras sida med
en hjälpande hand, eller ett klokt tips och det
hela reder ut sig. Som anställd värdinna på
församlingsgården har hon erfarenhet av det
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mesta. Hon är också den som tog initiativet till
att starta herrmiddagarna.
– Jag funderade på vad vi skulle göra för att
locka flera män till församlingsgården. Någon
sade att ordnar du mat så kommer vi, berättar
Mona. Vi arrangerar en middag på våren och
en på hösten. Ikväll blir det femtonde gången,
fortsätter hon.
Menymöte
Efter varje middag utses en grupp på fyra
män som får i uppdrag att ansvara för matlagningen nästa gång. Det brukar aldrig vara
några problem att få frivilliga kockar, eftersom
många tycker det både är lärorikt och roligt
med matlagning. Någon månad innan middagen ska serveras samlas gruppen för att diskutera menyn, som hålls hemlig fram till festkvällen.
– Den här gången har vi valt att servera
fiskrätter eftersom vi haft mycket kött tidigare,
säger Hasse Flink samtidigt som han lägger
skurna bitar av vätternröding i en skål.

Underhållningspianisten och Linghemsprofilen Nils
Backer lät sina flinka fingrar dansa över tangenterna.

Med spänd förväntan lyssnade herrarna när aftonens
meny kungjordes.

Halva spelkort
När mörkret fallit lyser marschallernas sken
upp gången fram till Linghems församlingsgård. Inne i vestibulen har 45 hungriga herrar
samlats för att dinera tillsammans. Nils Backers pianotoner fyller upp rummet och efter en
stund öppnas dörrarna till matsalen. Herrarna
tar upp varsitt ituklippt spelkort ur sina fickor
och börjar leta efter dess maka. När de hittat
rätt kort slår de sig ned vid de dukade borden.
Med detta enkla knep har arrangörerna löst
bordsplaceringen och gästerna får möjlighet
att lära känna varandra på ett annat sätt.
Servitörer
Efter en stund kommer kvällens kockar ut från
köket och hälsar gästerna välkomna. De har
nu klätt om och bär svarta byxor tillsammans
med vita skjortor. Strax börjar de servera rätterna som är upplagda på värmda tallrikar.
Lars-Olof Kinnander är här för första gången
och kallar sig novis i sammanhanget.

Håkan Larsson delade ut portioner till höger och vänster
när det var dags för backning. Lennart Torstensson tillhör samlingens veteraner och var här för tolfte gången.

"Herrmiddagsnovisen" Lars-Olof Kinnander uttalade
sin belåtenhet över kvällens tillställning, och lovade att
komma tillbaka nästa gång.

– Det här tycker jag om, säger han och lyfter upp tallriken med händerna. Varm mat ska
serveras på varma tallrikar. Hans bordsgranne
Einar Carlgren nickar instämmande. Han är
också här för första gången. Bägge vill komma
igen när nästa herrmiddag anordnas i vår.
Stamgäster
Till höger om Lars-Olof Kinnander sitter
Lennart Torstensson, en av veteranerna bland
gästerna.
– Jag har varit på de här middagarna tolv
gånger nu, upplyser han. Många av gästerna
har blivit ”stammisar”, och under kvällens
gång hörs röster som säger att de varit med
både 14 och 15 gånger.
En Mandelfrestelse med citronkräm avslutar kvällen och kockarna applåderas. Mona
kommer ut från köket för att säga adjö till gästerna, men innan hon hinner gå in igen har
hon fått många välmående kramar.

Text och bild: Fredrik Häger
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Jan Österlind
Grafiker med engagemang
Jan Österlind, som är vice ordförande i
Åkerbo geografiska utskott, har även tidigare
varit engagerad i lokalpolitiken.
– Jag var ordförande i Åkerbo kommundelsnämnd ett tag på 80-talet. Då hade vi
egen budget och mandat att fatta beslut på ett
annat sätt än idag. Då hettade det till ibland.
Det hände att jag blev stoppad i affären av
folk som ville framföra sina åsikter.
Jan flyttade med sin familj till en hyresrätt
i Linghem på 1970-talet och har blivit orten
trogen sedan dess även om han pendlade till
Stockholm några år när han var förbundsordförande för Grafikerna. Positionen var kulmen
på ett mångårigt fackligt engagemang som
inleddes på Corren när Jan jobbade där som
grafiker på 60-talet.
– Det fanns en eldsjäl där som fick igång
många av oss. En sådan där lågmäld, ödmjuk
typ som arbetar på i det tysta. Utbildning, det

Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
I föregående nummer av Åkerbobladet startade vi en intervjuserie där
vi presenterar våra lokala politiker i det geografiska utskottet lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor
eller synpunkter på just din del av kommunen.
I förra numret intervjuades utskottets ordförande Fredrik Lundén.
Ledamöterna i utskottet är: Fredrik Lundén (M), ordförande, Jan Österlind
(S), vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C), Mari Hultgren (S),
Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).
34

var hans grej. Han ordnade studiecirklar och
lärde oss mötesteknik. Demokrati i praktiken,
liksom.
Jan valdes till regional ombudsman på Grafikerna 1987 och arbetade sedan med fackliga
och politiska frågor på heltid tills han vid 60
års ålder, i enlighet med stadgarna, avgick
som förbundsordförande. Sedan dess har Jan
tagit uppdrag på egna firman och gjort utredningar åt olika organisationer samtidigt som
han åter har engagerat sig i den lokala- och
regionala politiken.
För såväl Linköping som Åkerbo så anser
Jan att bostadsfrågan är den viktigaste.
– För att bostadsmarknaden ska fungera
krävs att det finns lediga bostäder för alla de
som behöver förändra sitt boende. Det gör
det inte idag. Inte i Linköping och inte inom
vårt geografiska område.
För Åkerbos del så anser Jan att det också
är viktigt att arbeta för ännu bättre kollektivtrafik och det hoppas han att medborgarna
själva ska driva.
– Jag skulle gärna se att fler engagerade
sig. Det behövs grupper på småorterna som
kan arbeta för sin bygd, bortom partipolitiken.

Även inom det geografiska utskottet tycker
Jan att skillnaden mellan de olika partierna är
ganska nedtonad.
– Vi är förenade i att vi vill föra bygdens talan. Nu senast förmedlade vi synpunkter från
Linghemsbor angående att biblioteket ska
flytta in i Himnaskolans lokaler. Beslutet är redan fattat men vi hoppas att synpunkterna beaktas vid utformningen.
Fakta
Namn: Jan Österlind
Parti: S
Aktuella politiska uppdrag: vice ordförande i Åkerbo geografiska utskott, vice ordförande i det kommunala bostadsbolaget
Stångåstaden, ersättare i Östsams regionfullmäktige.
Antal år i geografiska utskottet: 1
Ålder: 64
Familj: fru, två barn och tre barnbarn
Bor: villa i Linghem
Yrke: egen företagare
Åkerbo om tio år: det har byggts fler bostäder av olika slag i tätorterna och kollektivtrafiken fungerar bättre. Medborgarna är
ännu mer aktiva och engagerade i bygdens
utveckling.
Telefon: 0705 - 51 57 76
E-post: jan.osterlind@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Kimstad, Norsholm,
Hackefors och Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen på näst sista sidan.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon 011 - 19 72 50.
Klipp ut och spara.
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Gottfrid har gjort en make-over!
Karin Boström
som bor i Askeby,
är författare till Gottfrid.
I mycket korta ordalag
handlar berättelsen om
en sympatisk isbjörn, en
äventyrlig resa och en
ovanlig vänskap.
– Isbjörnen Gottfrid
har funnits med mig i tankarna i flera år, berättar
Gottfrids nya look.
Karin. Sen blev det naturligt att spela in berättelsen som ljudbok när jag
startade upp mitt företag, Jakabo Productions
för ungefär ett år sedan.
Jakabo Productions sysslar med inspelning
och framställning av ljudböcker och mp3 pocket. Men på senare tid har verksamheten utvecklats till att även innefatta powerpointpresentationer och broschyrer.
– När vi först tryckte upp berättelsen om
Gottfrid (som riktar sig till barn ca 5-10 år)
gjorde jag en egen illustration men jag kände
att jag ville att någon annan skulle teckna Gottfrid. Genom Annika Andersson i ICA Himnahallen fick jag kontakt med Simon Sjöholm och
det visade sig att han var intresserad av att illustrera ljudboken.
– Jag blev så glad när jag såg de första bilderna som Simon gjorde på Gottfrid och hans
vän Elsa, de var underbara! strålar Karin. Simon är en fantastisk illustratör och jag är glad
att vi nu kan trycka upp ett häfte med jättefina
illustrationer som Simon har gjort. Häftet kommer att finnas med i ljudboken så man kan titta
på bilderna när man lyssnar på Gottfrid.
– Gottfrid har gjort en make-over och resultatet är lysande! Nu ser jag fram emot att kunna
erbjuda den nya Gottfrid lagom till Jul.
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Berättelsen om Gottfrid börjar på en badstrand.
Sara får ett minst sagt överraskande möte.

Simon är också glad. Han berättar:
– Jag är väldigt glad att få göra det här arbetet. Eftersom jag alltid har gillat att teckna så är
det förstås jättekul att få göra så många bilder
till Gottfrids berättelse!
– Karin berättade vilka delar av boken hon
ville ha tecknade men jag fick fria händer om
jag hellre ville teckna en annan del, berättar Simon. Vi höll kontakten via mail och träffades
ibland så jag kunde visa upp bilderna och om
det var något jag missat kunde jag ändra det.
Det har varit ett bra samarbete mellan oss och
jag hoppas att Karin skriver en uppföljare så jag
får rita mer knubbiga isbjörnar.
– Gottfrid är en tokig björn som jag alltid
kommer att minnas, avslutar Simon.
– Jag skulle gärna vilja köpa en isbjörnsdräkt
så om någon har något tips får ni gärna höra av
er till mig, säger Karin.
Man kan undra vad som ska hända härnäst…
Kanske möter vi rätt vad det är isbjörnen Gottfrid när vi är ute och går. Men efter vad jag har
hört är han en mycket snäll isbjörn.

Text: I. A.
Illustrationer: Simon Sjöholm

kultur & nöje

Ny app för hyrfilm
Nu släpper hyrfilmsföretaget
Lovefilm en svensk gratisapp till iPhone och
iPad. Med den kan man hyra film, se trailers,
läsa recensioner, betygsätta filmer och söka i företagets produktkatalog med över 20 000 titlar.
Tanken är att medlemmarna ska kunna logga in på sitt personliga konto var de än befinner sig. Och icke medlemmar kan söka information om filmer och titta på trailers.
Lovefilm är Europas ledande hyrfilmsaktör
på nätet, med närmare 1,6 miljoner medlemmar. Företagets koncept går ut på att man gör
en önskelista med filmer och tv-spel. Medlemmen får de första filmerna och tv-spelen per
post och returnerar dem sedan i ett förfrankerat kuvert. Därefter skickar Lovefilm nya titlar

Med Lovefilms gratisapp kan man se trailers
och söka information om filmer.
BILD: LOVEFILM

från önskelistan. Medlemmen betalar ett fast
pris per månad och behåller spelen och filmerna så länge han eller hon vill.
FREDRIK POLBACK

Ekborg önskar God Jul
Den 23 november släpper skådespelaren och musikalartisten Anders Ekborg
En stilla jul, fullproppad med kända, stämningsfulla julsånger. En stilla jul är också
namnet på hans turné och det är i samband
med den som han släpper plattan. Konserterna är något av en kontrast till de ganska
storslagna julproduktioner vi ibland dränks
av så här års. Därför är det rimligt att tro
att även skivan är av det avskalade slaget.
Anders Ekborg har själv producerat och
bland musikerna märks Bengt Magnusson,
gitarr och arrangemang, samt Johan Landqvist från Så ska det låta på keyboard och
piano. För tekniken svarar Bernhard Löhr
som ansvarade för soundtracket till Mamma
Mia, en av många musikaler Anders Ekborg
medverkat i genom åren.

Anders Ekborg släpper albumet "En stilla jul".
BILD: PETER KNUTSON

FREDRIK POLBACK
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… det finns alltid plats för en till ...

När nästan alla församlingsmedlemmar intagit scenen förklarar distriktsföreståndare
Lennart Johansson den nya församlingen bildad.
Söndagen den 30 oktober på eftermiddagen
i Ekängen kunde man se skyltar efter vägen
som talade om att en aktivitet i Ekängskolans
idrottshall skulle äga rum kl 16.00.
När man följt skyltarna och människorna
som var på väg dit, hittat den sista parkeringsplatsen på gården, och nått ingången, som
var kantad av marschaller och smyckad av ballonger och kommit in i hallen, där närmare
ett hundratal personer redan tagit plats, befanns det att man var med på ett födelsedagskalas av sällan skådat slag.
En församling föds
En ny församling bildades av tretton medlemmar, och en församlingsfödelse är verkligen
unikt i dagens Sverige, där flera församlingar
upphör, och få föds. Församlingens pastor heter Christina Törnberg, och hette Taberman i
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efternamn när hon själv växte upp i samhället.
Nu har hon och hennes familj, man och två
underbara barn, flyttat tillbaka till Ekängen,
byggt hus på barndomens marker, och gått in
i arbetet som pastor i Ekängens nybildade församling.
Svenska Missionskyrkan har under senare
år satsat 10 % av kyrkoavgiften som kommer
in för att plantera nya församlingar på expanderande orter.
Missionskyrkan i Linköping har varit moderförsamling för den nya församlingsplanteringen som blev en egen församling den
30 oktober. Det skedde tillsammans med distriktsföreståndare Lennart Johansson samt
också ett par representanter för Svenska Missionskyrkan på riksnivå, moderförsamlingen,
ekängsbor och många från flera grannförsamlingar.

Barnkören sjunger med liv och lust.

Festligt med smörgåstårta efter gudstjänsten.

Högtidsgudstjänst
I den fantastiskt fina gudstjänsten, som innehöll mycket sång och musik från både barn,
tonåringar och vuxna, predikade Christina
Törnberg om delaktighet och om glädjen och
förmånen att få dela livet med andra.
Christina talade om möjligheter att skapa relationer och vänskap med sina medvandrare på
levnadsvägen, och om Jesus som gick omkring
och besökte andra människors hem för att dela
existentiella frågor, och frågor om livets vardagsfrågor med de människor han mötte.
Christina talade också om att vid bordet
hos Jesus finns det alltid plats för en till, och
den tanken ville hon föra fram i Ekängen.
Kristen tro kan innebära att skapa mötesplatser och möta andra människor. Därför
kommer verksamheten till en början att bestå
av vardagsverksamhet, att mötas i olika hem,
att tänka att församlingen eller kyrkan, inte i
första hand är en plats som är stationär, utan
att den nybildade församlingens medlemmar
får stå för en annorlunda dimension i livet,
den kristna trons väg, där svaren inte är givna,
utan där man får mötas i samtal kring livets
stora och små frågor.
Högtidsgudstjänsten innehöll både högtidlighet och lekfullhet, där barnen sprang omkring med sina ballonger, eller var mera kreativa i den skaparhörna som fanns i hallen. En
härlig blandning av lek och allvar, precis som
det kan vara i livet.

Efter gudstjänsten bjöds det på smörgåstårta, eller varmkorv, om man nu föredrog det.
Många representanter för olika församlingar
gav hälsningar och gåvor till den nya församlingen. Kyrkoherde Fredrik Lennman från
Svenska Kyrkan uttryckte bland annat en önskan om gott samarbete framöver, vilket självklart också Svenska Missionskyrkan i Ekängen
vill ha. Det handlar inte om konkurrens, utan
om komplement.
Vi som var med fick åka hem med många
varma goda tankar som kan vara oss till hjälp
i vardagslivet.
Vill du veta mera om den nya församlingen
och/eller få kontakt med gruppen. Kontakta
då Christina Törnberg 0700/90 96 59 eller gå
in på deras hemsida www.ekängen.nu
Text: Leif Boström. Foto: Per Larsson

Fakta
Svenska Missionskyrkan i Ekängen
Pastor: Christina Törnberg
Telefon: 0700-90 96 59
E-post:
christina.tornberg@missionskyrkan.se
Hemsida: www.ekängen.nu
Verksamhet och grupper, ett urval:
Gudstjänster, Barnmusik, Tonår, Alphakurs, Spädbarnsmassagekurs, Samtal
kring livsfrågor utifrån "Frälsarkransen",
m.m., m.m. ...
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Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

Falerum

Linghem

TALLBODA

Loppis. Uknavägen 14 B, mittemot
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18.
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

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

Gerds Loppis och Second Hand.
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16.
Se skyltar. Tel. 013 -10 27 71.

FILLINGE

Linköping

vreta kloster

Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14.
Marknadshuset. Industrigatan 52
Lö-Sö 10-15. Tel. 0708-55 12 91
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

Gullberg. Loppis & café. För barn i
Estland. Väg 34 Linköping - Motala,
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16.
Tel. 013 - 39 40 23.

HACKEFORS
Hjälpverksamheten
ÅTERVINNINGEN. Molijns väg 15
Må -Fr 10 -18, Lö 10 -15.
Tel. 013-376 777

HANNÄS
Hannäs Möbel & Prylmarknd.
Nära Hannäs kyrka, Åtvidaberg.
Öppet: Sista helgen (Lö-Sö)
i sep, okt och nov, kl. 10-16.
Tel. 0120 - 148 03

KIMSTAD
Nostalgiladan i Melby. Intill E4.
Öppet: Vard 10-17, Lö-Sö 10-16.
Tel. 011 - 24 27 85

norsholm
Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On & Fr 13 -18
Lö 11-15. Tel. 0705 - 18 17 98.

åtvidaberg
Gåvan Second Hand.
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg.
Ti och To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

Har du också en loppis som du vill skall
synas här? Kontakta Åkerbobladet:
013-21 96 20 eller info@akerbo.nu

FRITT INFÖRANDE i denna
loppisruta.

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 6 december.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

25/11	 			 Julmarknad i Missionskyrkan,
							Linköping kl. 18 - 21.

26/11		 		Julmarknad i Missionskyrkan,

							Linköping kl. 10 - 13.30.
							Julmarknad i Åkerbogården, Linghem
							kl. 13 - 16.

3/12			 		Hantverks- och loppmarknad
							i Ringstorp Folkets Hus, kl. 10 - 14.
							Julmarknad i Fillinge Tingshus,

							kl. 11 - 16. Arr. Bankekinds hembygdsför.

4/12			 		Julmarknad i Ekängsskolan, kl. 14 - 17.
							Luciatåg och kort andakt, kl. 16.00.
							Arr. Svenska Missionskyrkan Ekängen

5/12			 		Julmöte med konsert, i Församlings							gården, Linghem, kl. 19.00. Allsång samt
							konsert med "Tombola".
							Arr. Törnevalla hembygdsförening.

10/12			 Julmarknad vid Fritidsstugan
							i Norsholm, kl. 16 - 20.
14/12			 Extra tomteöppet på Magasinet
							Second Hand, Linghem, kl. 15 - 20.
17/12			 "Vi sjunger in julen" i Askeby

							klosterkyrka, kl. 18.00. Åkerbosångarna.

18/12			 "Vi sjunger in julen" i Ekängsskolan,
							kl. 16.00. Svenska Missionskyrkan Ekängen

							För ytterligare information se respektive 		
							annons på annan plats i tidningen.

LITE

EXTRA FÖR DIG ...

SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!
Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118
Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.
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Åkerbokrysset - november 2011
TRÅ- BEHAGLIGA
DAR
OCH KAN
FÖR MAN VARA
FYND VID BORDET

HAR
BORRAR
OMTALAD
AV ALLA
GÖR
LÖPARE

ELÄNDET
BEHÖVT
GRÄNSVATTEN
GREKISK
BOKSTAV

STOPPBOKSTAV

SLUT
I SAGAN

EXCERPT
GITTA
SKALBIT
ER LITE
FINARE
HÅLLS
AV
KUNGLIG

NEDAN
ÅK

FÅR
OFTA
GÄSTEN GASTAR
NÅGOT I

HAR VI
VARJE ÅR

DEN GÅR
HUVUD- I MINSK
STAD I
EUROPA EN AV
TOLV

RÖVARHISTORIA
RANGORDNA
INTE
RESPEKTERAD

BJÄSSE
OTÄCKT

KAN
VARA
FEMTON

LITEN
FÖR
FLERA

NÅGON
KORTARE

FIRAR
MED OVE
KAN MAN
IGLOINNEHÅLL
GÅR
NIGANDE
MÅNGEN
BLIR
PRYDD I
DEC.

UPPMANING ATT
GÅ
AVMÄTT

TUNGA

BLIR
OS I
BERGEN
ÄTA
UTAN
MEDLJUD

VIRUSTYP
SOLDATÄMNE

RÖRELSE
FÖR
KVÄKARE
VAGN
MED
SUFFLETTER

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund. Foto: Okidoki Kommunikation

Månadens Åkerbokryss bjuder på en liten försmak av vintern, med en bild från Åkerbotrakten.
När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och
adress till Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 6 december 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 oktoberkrysset var ”Från skogens skafferi" och "Plockmat".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Rolf Amberin, Linköping, 2:a pris – Birgitta Blumenau,
Örebro samt 3:e pris – Gunnel Vårdstedt, Linköping. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet

Åkerbobladet

Upplaga 11.200 ex.

Planerad utgivning

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta,
Östra Harg, Östra Skrukeby.

Cirka 2.500 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans, Centrumkliniken
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, ME Studio Mariette
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum,
Shell-macken, MH:s Damshop
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Nr
12
1
2

Manusstopp
Tis 6/12
Tis 10/1
Tis 7/2

Utdeln.dag
Sön 18/12
Sön 22/1
Sön 19/2

Den här rutan läses av cirka 25 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Välkommen som annonsör!

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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Nu är våra fina julklappar här!
Välkomna till Nettan’s – mer än bara skönhetssalong!
Hydration Kit

anti-ageing Kit

Hydra Floral Anti-Pollution
Cream 50 ml
Aromessence™ Néroli 5 ml
Hydra Floral Anti-Pollution Gel
Cream for Eyes 15 ml
Aroma Night Néroli Essential Night
Balm 2,5 ml

Expérience de l’Âge Rich Cream 50 ml
Aromessence™ Iris 5 ml
Expérience de l’Âge Eye & Lip
Cream 15 ml
Aroma Night Iris Night Balm 2,5 ml

Pris: 695:-  Värde 1 235:-

dry sKin Kit

Nutridivine Soft Cream 50 ml
Aromessence™ Angélique 5 ml
Aroma Solutions Lip Balm 10 ml
Aroma Night Angélique Night
Balm 2,5 ml

Pris: 1 195:-  Värde 1 860:-

Pris: 695:-  Värde 1 125:-

Men sKincare Kit

Express Shave Foam Gel 75 ml
Soothing After Shave 75 ml
Aromessence™ Triple Action
Shave Perfection 1 ml
Men Clean Skin Scrub Gel 25 ml
Aroma Cleanse Alguarome 30 ml

tHe PerFect giFt

Mineral Veil, Blush Avant Garden,
Eyecolor Crème de la Crème, Eyecolor
Magnifique, Pretty Amazing Lipcolor
Courage, Big & Bright Eyeliner Pencil
Black Coffee, Handy Buki Brush.

Pris: 475:-  Värde 765:-

Pris: 1 295:-  Värde 2 088:-

En julklapp
med omtanke
- köp ett presentkort!

Face Mates

Facial Cleanser 250 ml
Face & Body Scrub 250 ml

Pris: 625:-  Värde 850:-

PerFect
Partners

både för dam och herr..

Moisture Defense
Antioxidant Creme 50 ml
Moisture Defense Antioxidant
Eye Creme 15 ml

Pris: 995:-  Värde 1 360:-

Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02

www.nettans.se
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Parfymer till julklapp

Öppettider:
Må 09 - 18 • Ti - To 09 - 20
Fr 09 - 18 • Lö 10 - 15

