
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

48 
månader
räntefritt

*

Ibland kan 
kondens vara bra.

Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva 
med kondens på utsidan av nya fönster. Men det är inte hela sanningen. Det 
handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förutsättningarna. 
Vårt glas gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluf-
ten och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla 
våra fönster.

  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

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

Äkta platser 34 • Montanavästern 36 • Kultur & Nöje 42 • Skaldjurspaj 45 • Korsord 48

Nr 8 – 2021
22  augusti  –  18 september
Årg 20. Upplaga 18.800

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15 (aug.  10-14) 

Höstens Höstens 
nyheternyheter
börjar börjar 
komma inkomma in

Välkomna!

Modevisning
i butiken

Tis 14/9
Tors 16/9
Mån     20/9
Ons   22/9

Förköp i butiken

kl. 18.30}
SLUT-SLUT-
REAREA

30% - 7030% - 70%%
Vår/SommarVår/Sommar

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d
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Vi levererar mat,  smörgåstårtor och smörrebröd

Bröllop • Mingelfester • Personalfester 
Personalmöten m.m.

BESTÄLL TRADITIONELL 

CATERING
BESTÄLL TRADITIONELL 

God mat oavsett var du är

              /MonikasMatbod

Välkommen med din beställning!
Monika Hallberg, Askeby, 

Linköping

BESTÄLL NU 0706 - 71 77 71
monika@tcmh.se • www.matboa.blogspot.com

ÅÅNNSSTTÄÄNNGGAA
LLaannttbbrruukk && hhaannddeellssttrrääddggåårrdd

Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell 

mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

Öppet alla dagar 9:00-21:00

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården, 
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor 
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur. 

WWW.ÅNSTÄNGA.SE
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All vår personal  
omfattas av  
kollektivavtal

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

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

Vi förenklar din vardag, 
i hus, hem och trädgård

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

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

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

Vi hjälper er  
Vi hjälper er  

att få  att få  
höstfint i  höstfint i  både hem och  

både hem och  trädgård!trädgård!

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

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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YYooggaa  mmeedd  
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee 

	  

Yogastudio i Skärblacka

www.yogamedmarie-christine.nu
info@yogamedmarie-christine.nu  

073  -  095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

Introkurs i Yoga  2 ggr
Måndag 18-19, start 6/9

Mjuk Hathayoga
Tisdag  18-19, start 31/8
Söndag 18-19, start 5/9

Yinyoga
Tisdag  10 -11, start 31/8
Måndag  18 -19, start 27/9

Yoga online  Tisdag, start 21/9
Anmälan via bokadirekt.se

Behöver du en lugn och avslappnande 
massage efter semestern?

Har du friskvårdsbidrag kvar från Wellnet och Actiway? 
Då kan du nyttja det ...

Boka via hemsidan www.studiofenix.se eller på BokaDirekt.
Finns på Linnégatan 17 A i Linköping.

Varmt välkommen!

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

Vi lyssnar på dina önskemål och  
kommer med idéer på hur du kan  

få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Nästa Åkerboblad 
kommer ut 19/9. 
Manusstopp 7/9.
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Under september planerar vi  
PUB-aftnar samt att öppna upp
RESTAURANGEN för fullt!

Info kommer på hemsidan och i sociala medier.

SÖNDAGAR 14-18
serverar vi vå�  or samt 

lättare kall lunch. 

Hos oss på Bjärby Saloon fi nner ni inte bara en 
lokal till era event, utan också en upplevelse ni 
sent kommer att glömma. När ni kliver innanför 
dörrarna tar vi er med på en tidsresa tillbaka till 
1800-talets amerikanska westernmiljö. 

Saloonen är en välutrustad fest- och restaurang-
lokal med fullständiga rättigheter.
Här fi nner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dart-
rum samt konferensrum. Vi erbjuder er som gäst 
att hyra Saloonen till er födelsedagsfest, temafest,  
möhippa, svensexa, konferens med jobbet eller 
varför inte till er magiska bröllopsfest. 

Välkommen till Välkommen till 
Bjärby Saloon!Bjärby Saloon!

Bröllop • Fest • Konferens

Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701-483893
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Vi serverar LUNCH kl. 11-14. Se menyn varje vecka på hemsidan.

STF Vandrarhem

Kapten Bille’s Kapten Bille’s 
Café & VandrarhemCafé & Vandrarhem

•• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd  Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss 
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten • Fullständiga rättigheter

Tel. 070  - 467 11 03

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Följ oss 
på

Facebook

Augusti:
Må-Lö 10- 21 • Sö 10- 20 

September:
Må - Ti 10-16 •  On - Lö 10-20 •  Sö 10-17

Besök gärna vår hemsida
www.kaptenbille.se
så får du veta mera om oss 
samt våra aktuella aktiviteter 
och erbjudanden.

Reservation för ev. ändring av öppettider. 
Se hemsidan för aktuell info.

Schnitzelveckor
v 34 och v 35

23/8 - 5/9
Välkomna!

Schnitzelveckor

ÖPPET:

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
början på

dagen.

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

Inför Inför 
skol-skol-
startenstarten

Stora Bjärby Ägg AB •0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!
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10-12 September 2021

10-12 September 2021

www.lkpghaha.se

www.lkpghaha.se
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

En annons i det
här formatet 
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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BEVARA  BEVARA 
HUSETS  HUSETS 

KARAKTÄR!KARAKTÄR!

Renovera 
och byt glas 

- inte fönster
Vi gör om era kopplade 

tvåglasfönster till 
energieffektiva 
treglasfönster

Kontakta oss idag för offert!

Ring 
011- 530 00

Före åtgärd

Efter åtgärdGlasfönster
(Trippelkonstruktion)

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
ENERGIBESPARING • BULLERDÄMPNING
INGEN INVERKAN PÅ BEFINTLIGA SMYGAR, FODER, 
FASAD ELLER VÄGGYTOR

Kimstadsvägen 65 
617 71 Kimstad

www.nyab.nu

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

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Dags att boka in Dags att boka in 
SOMMARENS & HÖSTENS PROJEKTSOMMARENS & HÖSTENS PROJEKT

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

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

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

Hör av dig om du är intresserad 
av en kostnadsfri off ert på ett 

arbete du vill ha utfört!

Vi hyr ut Vi hyr ut 
MinigrävareMinigrävare
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Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1595:-
Ni hittar oss utmed 
Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om 

Bankekind.
DÄCKFÖRVARING

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

Öppettider:
Må-To 8-18  •  Fre 8-12

www.gummiverkstan.se

013 - 510 60
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LADDA BILEN HEMMA!LADDA BILEN HEMMA!

LADDBOX 
INSTALLERAD 
OCH KLAR
inkl. kabel (exq 5g2.5) upp till 5 m från 
elcentral samt personskyddsautomat.

17 300 kr inkl. moms
Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka 
50 % så länge bidraget � nns.

Vi utför alla slags 
elinstallationer 
till hem, företag 

och industri.

SERVICE • JOUR 
INSTALLATION

UNDERHÅLL

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

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

CHARGE AMPS HALO
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Hon var 26 år gammal och hette Ceci-
lia. Hon var mörk och söt. Vår Profil stod 
som träffad av blixten. Han tyckte att han 
aldrig sett en så vacker kvinna. 

Vår Profil själv var 29. Han hette Stép-
hane. Vi kan kalla honom för Stefan. 
Trots sin relativt låga ålder hade han re-
dan hunnit göra en aktningsvärd politisk 
karriär. Han var borgmästare i en stad 
med över 60 000 invånare. Dessutom satt 
han med i landets riksdag. 

Stefan var inte rädd av sig. Han hade 
gjort sig känd som en handlingens man. 
Därför kände han att han bara måste 
göra något. Men vad i all sin dar skulle 
det vara?

Folk träffas på olika sätt. Stefan och 
Cecilia träffades på Cecilias bröllop! Det 
ägde rum den 10 augusti 1984 – med vår 
Profil som vigselförrättare! 

Den man som Cecilia fastnat för var en 
frånskild fyrabarnspappa som hette Jac-
ques. Han var 51. 

Jacques var känd från radio och tv. 
Han hade lett flera egna tv-shower och 
dessutom ägnat sig en del åt film.

Det skulle alltså uppenbarligen bli 
svårt för vår Profil att erövra sin dröm-
kvinna.

Dessutom fanns det en hake till. Stefan 
var redan gift. Hans fru hette Marie-Do-
minique. Och de hade två söner.

Vår Profil gav sig naturligtvis inte. Han 
gjorde sig till ”vän” med Jacques och 
Cecilia, vilket kom att leda till att deras 

äktenskap sprack 1989. 
Till slut gick också Marie-Dominique 

med på skilsmässa. Och på hösten 1996 
kunde vår Profil och Cecilia äntligen gifta 
sig med varandra.  

Vår Profil har en mycket speciell bak-
grund. Han har sina rötter i Ungern. Där 
föddes hans far 1928. 

Vid det andra världskrigets slut tving-
ades fadern fly från Ungern. För att 
överleva tog han värvning i den franska 
främlingslegionen. När han väl kom-
mit loss från den kunde han slå sig ner i 
Frankrike.

Vår Profils mor bodde i Paris. Där 
mötte hon den före detta främlingslegio-
nären 1949. De gifte sig året därpå och 
fick tre söner tillsammans – vår Profil och 
hans två bröder Guillaume och François.

Tyvärr blev det ett relativt kort äk-
tenskap. Det tog slut 1959. Då lämnade 
Stefans pappa hemmet. Vår Profil vet 
alltså hur det känns att växa upp som ett 
så kallat skilsmässobarn.

Stefan har en mycket fin utbildning. 
Han har studerat både juridik och stats-
kunskap vid universitetet. Sedan 1980 
kan han också titulera sig advokat.

Men han har inte blivit känd som ad-
vokat utan som politiker. Det har gått 
uppåt med expressfart. Vår Profil har 
hunnit med att vara både finansminister, 
kommunikationsminister och inrikesmi-
nister.

Därifrån fortsatte han sedan ännu 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 7 september vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adress-
uppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. 
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 47.

högre upp. Till sist nådde han landets 
högsta ämbete och blev president. Han 
verkade alltid fylld av energi och hade 
många anhängare. 

Men många undrade ändå hur det 
skulle gå för honom. Det berodde på att 
han hade flera mycket besvärliga uppgif-
ter framför sig. 

Vår Profil hade många fiender. De 
ägnade mycket tid åt att försöka hitta nå-
gon skandal som han skulle kunna vara 
inblandad i. 

Till slut kom de underfund med att 
det var äktenskapet med Cecilia som var 
hans svaga punkt.

Eftersom Stefan blivit president blev 
Cecilia presidentfru. Som sådan förvän-
tades hon stå vid sin mans sida för att ta 
emot kungar och presidenter, när de kom 
på besök.

Cecilia var 178 cm lång och såg mycket 
bra ut. Hon hade ett förflutet som man-
nekäng och fotomodell. Hon kunde spela 
piano. Hon hade studerat juridik. Hon 
borde med andra ord passa bra för så 
kallade representativa uppgifter.

Men hon ville inte ställa upp och hjäl-
pa vår Profil.
   – Jag har inte lust att bli någon First 
Lady, sade hon i en intervju.

   – Ett sådant jobb skulle tråka ut mig. 
Jag är inte politiskt korrekt.

Cecilia gjorde slag i saken. Det blev 
skilsmässa. Stefan blev ensam. Men han 
skaffade sig en ny flickvän som hette Car-
la. Hon var väldigt lik Cecilia och hade 
också ett förflutet som mannekäng.

Den här gången stämde det. Efter bara 
en kort tid slog Stefan till och gifte sig 
med Carla. Många tyckte att det gick rus-
kigt fort.  

Åren 2007 – 12 hade vår Profil en tjusig 
tjänstebostad, ett palats i Paris med 365 
rum. Då var han president. Nu är han 
tillbaka i rampljuset igen eftersom han 
blivit dömd för mutbrott.  

Vem är han?

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

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

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

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

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

D. A Mark och Träd AB

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

Åkerbobladets SEPTEMBERNUMMER  
kommer ut den 19 september. 

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 7 september.
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www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18

Kontakta oss – vi kan solskydd!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.

Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:
3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster

Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material

Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00 www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

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

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

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

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka  
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

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

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

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 
   utan hemtjänst
- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

Nu speciellt i coronatider kan jag erbjuda fl exibla tjänster utöver 
det vanliga – allt för att få dig och dina nära och kära att må 
bra. Självklart använder jag munskydd, handskar m.m. utifrån 
era önskemål och behov.

... för dig som önskar personlig hjälp

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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LAMM- och 
FÅRSKINN

Ring 0708- 498 112 för besök.

barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se

Välkommen till oss på Säby Gård 
för inköp av våra skinnprodukter!

Vita och grå

Tovade figurer

Skinnprodukter m.m.
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• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

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

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

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

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 %  nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

Vi säljer numera doftljus, doftolja 
och vanliga ljus i 36 olika färger!

Har du ont om tid?
Vi hjälper till med det mesta

t.ex. byte av gardiner, hämta paket med QR-kod.
Kontakta oss för ytterligare info!

Länk till e-handeln:
https://leyonore.se/?salesagent_no=240&salesagent_name=Marlene%20 Andersson

Nu sätter vi igång igen efter semestern! 

Referenser finnes.

Vi använder oss av nedbrytningsbarastädmedel.

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   

DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 

ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE
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Öppet lördagar och söndagar 11-16
EXTRAÖPPET

torsdag – fredag 11-16
under augusti.

För mer info ring: 
0705 - 10 90 03 • 0761- 48 22 77 

Öppet t.o.m. september

www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

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

samt Trädgård och sånt och Loppis.

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar.

Utökad Retro- & Vintage-avdelning.

Bakluckeloppis:
Söndag 5/9 mellan 10-15.

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se

Välkomna!  
hälsar Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 
Tel. 0703 - 473 122

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar samt 

filmer och CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker 

och barnbiblar. 
Willow Tree-figurer.

Den lilla 
butiken med

det stora 
innehållet.

Våra öppettider för  
inlämning och försäljning är

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

En del av

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

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

eller e� er överenskommelse.

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg
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SKÄRBLACKA 
FOLKETS HUS

Tel: 0707 - 90 84 97
Mail: kontakt@blackafh.se • www.blackafh.se

Bakluckeloppis
Tisdagar 14 till 18.

Servering av kaff e, 
korv och våffl  or.

Ring för info 
0707- 90 84 97

Inger

BAKLUCKE-BAKLUCKE-
LOPPISLOPPIS

BLACKA

Hjärtligt välkommen till 
slussfiken i Norsholm!

Nu finns det inte mindre än två slusscaféer att välja 
på, ett inne i Norsholm och ett vid Brådtom sluss.

Båda håller öppet från maj fram t.o.m. 
Östgötadagarna första helgen i september.

Här kan du som är fikasugen eller småhungrig slå 
dig ned vid ett av trädgårdsborden och avnjuta 

en god kopp kaffe med bulle, matig smörgås eller 
lättare lunch precis intill vackra Göta Kanal.

Här kan du dessutom köpa god lokaltillverkad glass 
från Sänkdalen, svalkande dricka, vår egen senap 

och teblandning samt lokalt hantverk.
Önskas något annat så slå en pling och förbeställ.

Norsholms Slusscafé
Norsholmsvägen 22, 

Norsholm
0723 - 31 71 00

Brådtom Sluss
Följ skyltar mot Västerby 

i Norsholm
076 - 019 63 00

AKTIVITETER
Korv & Hoj varje tisdag 16.30-19.30 i Norsholm.

Östgötadagarna 4-5 sept
Öppet 10-16:30.  Hantverksmarknad vid Brådtom.

Norsholms slusscafé
v 33-35

Måndag  STÄNGT
Tisdag  15  - 19:30 

Onsd - fred  13 - 18
Lörd - sönd    10 -16:30

Brådtom slusscafé
v 33-35

Månd - tisd  STÄNGT
Onsd - sönd   11-16:30

För ytterligare information se
www.bradtomsluss.se samt Facebook.

 Fr.o.m. v 36
Se FB och hemsidan för öppettider och aktiviteter.

ÖSTGÖTADAGARNA ÖSTGÖTADAGARNA 
den 4-5 septden 4-5 sept 

Välkomna till
Öppen Hembygdsgård

vid Vånga Hembygdsgård
• Visning av museibyggnaderna
• Ka� eservering

Öppet lördag - söndag 10 - 16

Vånga Hembygdsförening

Salfvedals
Hembygdsgård

Öppettider dessa dagar 11.00 – 16.00
Den 28 augusti Nostalgicafé

Den 4 - 5 september
Östgötadagarna

Den 4:e ”Silversmide”
Den 5:e ”Tantverksdagen”

Den 2 oktober Skördefest
”Raggmunk och kroppkakor”

Yxnerums Hembygdsförening
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LANDSBYGDENS DAG
En dag på landet för hela familjen

Visning av samlingar och maskiner.
Åkning i vagn efter veterantraktorer.

Besök ortens lantbruksmuseum!

Diverse försäljning

Vägbeskrivning: Kör av från gamla E4:an vid Linghem 
eller Törnevalla mot Ö. Skrukeby. Däre� er skyltat.

Varmt välkomna! För mer info, ring  070 - 209 92 27
Ett arrangemang av Åkerbo Maskinhistoriska Förening.

Lördag 28 augusti, 1100 - 1500

vid Lundby Loge, Östra Skrukeby

Servering av ka� e och varm korv  •  Lotterier

Det är något visst med första helgen i september. I alla fall i Östergötland. I 20 års � d är det en helg 
vikt åt Östgötadagarna. Östgötadagarna lockar varje år över 100 000 besökare � ll den östgötska 
landsbygden och ger medverkande aktörer � llfälle a�  visa upp sin verksamhet. 
Med hjälp av karta och fl aggor hi� ar man vägarna � ll gårdsbu� ker, hembygdsgårdar, matproducen-
ter, gallerier, bondgårdar, hantverkare och mycket mer. Den östgötska landsbygden bjuder på stort 
entreprenörskap och engagemang. Det är en händelserik helg. Besökaren har e�  helt smörgåsbord 
a�  välja bland! Östgötadagarna erbjuder något för alla! Välkomna � ll hös� est!

Det är något visst med första helgen i september. I alla fall i Östergötland. I 20 års � d är det en helg 

Östgötadagarna 4 - 5 septemberÖstgötadagarna 4 - 5 september

www.ostgotadagarna.se
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Ring till oss
013-23 66 50

lördag 21 augusti

Helgmålsbön 
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Tolfte söndagen efter trefaldighet

söndag 22 augusti

Sommarmässa i det fria 
10.00. Rystads kyrka 
Mässa och kyrkkaffe utomhus.

Friluftsgudstjänst i prästgårdens trädgård 
14.00 Gistad 
Vi säger hej då till prästgården i samband med 
gudstjänsten. Körmedverkan. Efteråt serveras 
tårta och minnen om Gistad prästgård delas. I 
kyrkan vid dåligt väder. 

Sommargudstjänst 
18.00 Askeby kyrka 
Kyrkkaffe utomhus. 

onsdag 25 augusti

Sommarmusik
19.00 Törnevalla kyrka 
”Bent’s Jazz Cocktail” Bent Persson med band.

lördag 28 augusti

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Trettonde söndagen efter trefaldighet

söndag 29 augusti

Sommarmässa i det fria
10.00 Rystad 
Samling vid kyrkan, sedan gemensam promenad 
till torpet Arken där vi firar mässa och fikar.

Sommargudstjänst 
18.00 Askeby kyrka 
Kyrkkaffe utomhus.

lördag 4 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

söndag 5 september

Sammanlyst mässa 
11.00. Törnevalla kyrka 
Körmedverkan. Avtackningar och 
välkomnanden. 

lördag 11 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka

Femtonde söndagen efter trefaldighet

söndag 12 september

Mässa
10.00 Rystads kyrka 
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka 
Musikgudstjänst
18.00 Vårdsbergs kyrka 
”Irrbloss och sommarljus”. Lena Åkesson, sång; 
Irma Åkesson, piano; Svante Hedlund, slagverk. 
Anders Krantz spelar på Wisteniusorgeln.

lördag 18 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 
Barockmusik på Schiörlinorgeln med Kristin 
Stenberg.

Sextonde söndagen efter trefaldighet

söndag 19 september

Mässa
10.00 S:t Martin 
Därefter öppet till 15.00 i samband med 
kyrkovalet.

Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Gudstjänst
18.00 Samlan, Tallboda 

gu
ds
tj
än

st
er

Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

EKÄNGEN, S:T MARTINS KYRKA

tisdagar 11.00-16.30 och 
torsdagar 11.00-16.30

TALLBODA, SAMLAN

måndagar 14.00-17.00 och 
torsdagar 10.00-15.00

CA F É
Nu öppnar vi

Våra caféer drivs utan vinstintresse och ska fungera som 
en oas för de som vill träffas under enklare former. 

En fikastund kan inte upplevas ensam. Det skulle bara 
vara kaffe och kaka. När vi fikar tar vi oss tid att stanna 
upp och umgås: vi tar en paus. Exakt vad vi äter är 
inte så viktigt. Bara vi gör det tillsammans. Men helst 
ska det vara hembakat. Precis som här hos oss! 

Valguide!
Håll utkik i brevlådan efter 
valguiden. Den kommer hem till dig som 
är medlem, i god tid inför kyrkovalet.
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Helgmålsbön
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Trettonde söndagen efter trefaldighet
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Samling vid kyrkan, sedan gemensam promenad 
till torpet Arken där vi firar mässa och fikar.

Sommargudstjänst 
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Kyrkkaffe utomhus.

lördag 4 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

söndag 5 september

Sammanlyst mässa 
11.00. Törnevalla kyrka 
Körmedverkan. Avtackningar och 
välkomnanden. 

lördag 11 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka

Femtonde söndagen efter trefaldighet

söndag 12 september

Mässa
10.00 Rystads kyrka 
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka 
Musikgudstjänst
18.00 Vårdsbergs kyrka 
”Irrbloss och sommarljus”. Lena Åkesson, sång; 
Irma Åkesson, piano; Svante Hedlund, slagverk. 
Anders Krantz spelar på Wisteniusorgeln.

lördag 18 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 
Barockmusik på Schiörlinorgeln med Kristin 
Stenberg.

Sextonde söndagen efter trefaldighet

söndag 19 september

Mässa
10.00 S:t Martin 
Därefter öppet till 15.00 i samband med 
kyrkovalet.

Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Gudstjänst
18.00 Samlan, Tallboda 
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Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

EKÄNGEN, S:T MARTINS KYRKA

tisdagar 11.00-16.30 och 
torsdagar 11.00-16.30

TALLBODA, SAMLAN
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vara kaffe och kaka. När vi fikar tar vi oss tid att stanna 
upp och umgås: vi tar en paus. Exakt vad vi äter är 
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är medlem, i god tid inför kyrkovalet.
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En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla, 
där centern och socialdemokraterna går till kyrkoval

 i Åkerbo med gemensam viljeinriktning.

Gör Din röst hörd i Kyrkovalet 
den 19 september. Rösta på oss.

Nomineringsgrupp Centerpartiet i Åkerbo församling vill bl.a. arbeta för:

• En öppen och levande kyrka som fi nns med oss hela livet med ett rikt 
gudstjänstliv, mycket musik och med verksamhet för alla åldrar.

• Att kyrkan ska vara en samlande kraft för alla oavsett hur eller vem man är.

• Att ta tillvara ideellt engagemang där det uppstår.

• Att församlingen bedriver sin verksamhet och förvaltar sina fastigheter på 
ett hållbart sätt med t ex solceller och bergvärme. 

• En ändamålsenlig församlingsgård i Linghem.

• Att församlingens resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Bilden visar några ur Centerns nomineringsgrupp: Bengt Johansson (tfn: 073-360 65 22), 
Britt Madsen (tfn: 070-56 49 159), Karin Madsen Wessman, Lennart Torstensson, Britt Marie Alfredsson, 
Birgitta Franzén, Gunnar Nilsson, Agneta Hägg och Pia Carlsson. Dessutom � nns ytterligare några � er på 
vår lista: Lars Linde, Anna Franzén, Karl Gustav Hellström, Elsie Bogren, Hans Adolfsson och Christer Bremer.

Med ansvar och engagemang för församlingens bästa.
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Rösta på POSK i kyrkovalet 19 september 2021
Vi är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, 

där engagemanget i kyrkan istället får styra.

POSK i Åkerbo församling arbetar för:  
• Att bygga en samhällsaktiv församling där vi verkar för allas lika 

värde, rättvisa, frihet och en hållbar framtid
• Att ge förutsättningar för verksamhet för olika åldrar och olika 

behov genom livets alla skeenden
• Att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt bevara och 

utveckla ändamålsenliga fastigheter och lokaler för församlingens 
verksamhet

I kyrkovalet får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta. Din röst är viktig!
Röstkortet kommer i brevlådan – håll utkik!

Välkommen att kontakta oss!
Tomas Tegnevik, tegnevik@hotmail.com
Maria Tunred, maria.tunred@gmail.com
Ida Johansson, ida.karolina.johansson@gmail.com

Upptäck mer
Webb: www.posk.se/akerbo
Facebook: facebook.com/poskiakerbo

POSK i Åkerbo församling

Rösta på Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK,
i kyrkovalet 19 september 2021. 

Förtidsröstning börjar 6 september. ViSK är partipolitiskt obunden 
och verkar utifrån evangelierna och prioriterar miljön, diakonin, 

de ideella medarbetarnas medverkan samt en kyrka för alla.

För mer information kontakta Agneta Eriksson • agnetagberiksson@gmail.com • Tel 070 5591968

Agneta Eriksson, Tallboda och Bernt-Åke Karlsson, 
Örminge kandiderar till kyrkofullmäktige i Åkerbo 
församling, Agneta dessutom till stiftsfullmäktige 
och Stefan Alström, Linghem till kyrkomötet och 
stiftsfullmäktige.

ViSK arbetar för en ny men mindre församlings-
gård än den föreslagna och i stället satsa på 
att göra gudstjänsterna i Törnevalla kyrka mer 
tillgängliga för hela Åkerbo med t.ex. kyrkbuss.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan
Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är  
16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras de kommande 4 åren. 
Du kan förtidsrösta från och med 6 september. 

Röstkort
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbok-
föringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 
2021. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt 
och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står 
också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppet-
tider för förtidsröstning. Du måste ha med dig ditt röstkort om 
du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din 
vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Vad du röstar till och valsedlarna
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

Val till kyrkofullmäktige – vita valsedlar.

Val till stiftsfullmäktige – rosa valsedlar. 
Val till kyrkomötet – gula valsedlar. 

Personröster  
Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i  
deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet  
att bli valda.
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"Lördagsträffen", mitt privata initiativ 
som från början skulle knäcka ensam-
heten hos människor, men som blev 
så mycket mer, var förra sommaren på 
Linghemskyrkans altan, men har den 
här sommaren flyttat hem till vår privata 
trädgård, Sparvsångsvägen 86, Linghem. 

Det har verkligen blivit Succé. Trots 
extrem värme, OS och EM i fotboll så har 
det varit mellan 15-26 personer varje lör-
dag då vi ställt iordning trädgården för 
fest. Fler nyfikna och härliga människor 
hittar vägen till oss. Glädje, musik och 
dans och god fika har förgyllt 7 lördagar. 

Lördagsträffar i Linghem
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21 aug Christer Trubadur, musik & sång
  Korv med bröd och pärontårta till kaffet.

28 aug Christer Trubadur, musik & sång
  Ostkaka till � kat.
  Lördagsträffen kommer att fyllas av energi och   
  skratt även denna gång.

  4 sep Mikael Leonardsson, musik & sång
  Korv med bröd och citrontårta till kaffet.
  Det garanteras ett minne för livet och 
  glädjesprutande energi.

PLATS: Sparvsångsvägen 86, Linghem
(Vi är i trädgården - vid regn plan B)

TID: kl. 15.00 • PRIS: 100 kr
Info: 0769-413394

Välkommen till Lördagsträffen!

VÄLKOMNA! hälsar Helene och Doren Andersson

Trubadurer som Mikael Leonardsson 
Åbybon från ABF Östergötland, Christer 
Trubadur, Lasse Ström och Göran Ols-
son, Bosse Åkerwall m.fl. har gästat oss. 

Vi har lånat stolar och bord från Ling-
hemskyrkan samtidigt som vi investerat 
i en mängd parasoller. Vår älskade hund 

Gaston har hälsat alla välkomna och se-
dan har han med ro njutit av stämningen. 

Det finns ännu chans att besöka  
Lördagsträffen. Se annonser och Glöm inte 
Sparvsångsvägen 86 i Linghem.

Helene Andersson.
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smått & gott
Björsäters seniorer

Kräftskiva i Träffpunkten 27 aug. 14.00. 
Anmälan, max 50 pers. Frazzes Band. 

POMPdeLUX
Danskdesignade barnkläder i storlek 80 -164. 

Release av ny kollektion AW21 torsdag 2 sep.
För beställning eller bokning av visning kontakta 

Jenny Bäckman, tel. 0705 - 76 05 05
jeb@pompdelux.com

Fb: POMPdeLUX Linköping 
Ig: pompdeluxlinkoping

PRO Åkerbo
Månadsmöte onsdag 15 september kl. 14.00. 

Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151. 
Bert Ståhl  underhåller med musik och sång.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Alla välkomna!

Träna Aikido i Norsholm!

Kom och börja träna Aikido i Norsholms IF.
Vi startar den 5 september med öppet intag i gruppen.

Söndagar: 
Barn 6-13 år 17:00 - 17:50 

Ungdom/vuxen från 14 år 18:00 - 19:50
Välkommen att prova två gånger gratis.
Kontakt: mathias.norsholm@gmail.com

Mathias Bäck 0722-23 25 27

Åkerbobladet finns att hämta 
i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna tidningen, eller behöva ett extra exemplar.

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer, bl.a. i Linghem, Sturefors, Norsholm, Skärblacka  
samt i Linköping (Johannelund, Tannefors, Djurgårdsgatan).  

 Dessutom i Hemköp/Priso, Stora Coop samt Östenssons i Linköping.
En fullständig förteckning på var Åkerbobladet finns tillgängligt hittar du på sidan 49.

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

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

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

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

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

MÅNADENS JANNE!

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Hösten 1997 läste jag grundkursen i 
historia på universitetet. Hela världs-
historien skulle avhandlas utifrån olika 
perspektiv under 20 veckor. Det jag 
minns bäst är en av mina lärare, den till 
åren komna manliga auktoritära profes-
sorn, som var en mästare på att berätta 
anekdoter. 

Det är framför allt ett begrepp som his-
torieprofessorn berörde som etsade sig 
fast hos mig på djupet: ”den äkta plat-
sen”. Professorn menade att vi alla, om vi 
tänker efter, har en plats som är speciell 
för oss som vi knyter an till och vill åter-
vända till. 

Vi studenter fick till uppgift att skri-
va om en egen ”äkta plats” utifrån olika 
historiska ingångsvärden. Efter en kort 
reflektion hade jag kommit på vilken 
som var min och jag minns att jag då var 
fullständigt övertygad om att just den 
platsen skulle vara central för mig resten 
av mitt liv.   

Några år tidigare, när jag var 12 år, 
flyttade min familj till mammas barn-
domshem efter att både mormor och 
morfar gått bort. Huset var fullt av gamla 
möbler, böcker och fotografier. I källaren 
hittade jag en kista som förmodligen var 
tillverkad i slutet av 1800-talet. Den vi-
sade sig innehålla en skatt som jag inte 
hade väntat mig. 

Det blev tydligt för mig att min morfar, 
som jag aldrig fick träffa i livet, inte en-
bart hade film och foto som intresse; han 
älskade även att skriva. I kistan fann jag 
en mängd olika skrifter som han förfat-
tat och jag kunde snart hitta en röd tråd 
i dem: han var fullständigt förälskad i sin 
hembygd.

I en av texterna beskrev morfar med 
naturromantiska formuleringar en ut-
siktsplats som var lokaliserad på en av de 
större öarna i sjön som låg några hundra 
meter från huset. Jag kände igen plat-
sen som jag besökt när jag tidigare i livet 

Den ”äkta platsen” är inte en fluga
Text & bild Anders Gréen
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hälsat på min mormor, men nu väcktes 
mitt intresse för utsikten på ett helt annat 
sätt än tidigare. 

En tid senare, en ljummen september-
dag, begav jag mig ut på sjön i den slitna 
plastekan framdriven av morfars gamla 
Penta-motor. Jag landade på öns östsida, 
tog mod till mig och korsade den till fots 
trots alla fribetande kor.

När jag satte mig på den fallna och 
murkna ekstocken på höjden och blick-
ade ut över den småländska sjöns 
böljande vågor som glittrade i solljuset, 
förstod jag precis vad min morfar me-
nade och jag kände det i djupet av mitt 
hjärta. Sedan den dagen ville jag inget 
annat än att återkomma till den här plat-
sen och helst av allt drömde jag om att få 
berätta det för morfar.

Utsikten på ön blev det ställe som jag 
kom att utgå ifrån i min historieuppsats. 
Det blev naturligt att också berätta histo-
rien som utspelat sig runt omkring under 
årtusenden; det blev en berättelse om 
min hembygd.

Livet står inte stilla, tiden far fram med 
en hastighet som ibland är svår att grep-
pa. Det har gått knappt ett kvarts sekel 
sedan jag skrev om min ”äkta plats”. 
När jag nu tänker tillbaka slås jag av en 
chockerande insikt: det är inte längre min 
plats! 

25 år av ett liv på olika lokaliseringar 
med studier, jobb och relationer har bi-
dragit till att den emotionella kopplingen 
till min plats försvagats.

De småländska vidderna av milslånga 
skogar och sjöar har förbytts till östgö-
taslättens böljade hav av grödor och 
betande djur. När jag nu sitter på min al-
tan i gläntan och blickar ut och känner 
den svaga vinden i mitt tunna hår inser 

jag att jag funnit en ny ”äkta plats” och 
jag funderar på vad det kan bero på.  
Jag kommer snart fram till att det inte 
enbart handlar om platsen, även om den 
är av stor vikt, utan att det är koppling 
till de relationer som finns runt omkring 
mig som skapar den magiska helheten.  

Jag har fått omvärdera min ursprungli-
ga tanke om att man inte kan byta ”äkta 
plats”. Den eller de platser som är viktiga 
för oss kan skifta genom livet och det är 
i samklang mellan geografi och relation 
som de skapas. Jag minns utsikten, jag 
minns morfar och jag återvänder dit titt 
som tätt både på resande fot och mentalt. 
Just nu är dock min ”äkta plats” på slätt-
ten när jag håller min älskades hand och 
om jag fick önska så skulle alla närgång-
na flugor välja ett annat ställe. 

Anders Gréen  
Författare
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        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg

Fredrik och Sandra Karlberg har skapat ett stycke västern på landsbygden utanför Linghem. 
Här finns en Montanainspirerad saloon med scen, bar, biljard, konferensrum, frisörsalong 
med mera. Ändå ska det bli ännu mer. 

Redan vid infarten går associationer-
na till att köra in i en västernfilm. Vid 
de mäktiga stolparna, med skylten Bjär-
by Saloon hängande mellan sig från 
överliggaren, ser man silhuetter med 
karaktäristisk westernstil. De är just sil-
huettfigurer i svart metall, men ger 
omedelbart sitt bidrag till den atmosfär 
som råder här. 

Gårdsbilden är också ren western. Bak-
om allt det här finns Fredrik och Sandra 
Karlberg. De träffades för några år sedan 
och Sandra flyttade in i hans villa. Nu har 
de två gemensamma barn, förutom de tre 
barn Fredrik har sedan tidigare. Paret gif-
te sig förra året. 

Hur kom ni på att göra western på går-
den?

– Vi var väl inte riktigt nöjda med vil-
lalivet, säger Fredrik. Vi letade efter ett 
projekt, efter tomter att bygga på, vi le-
tade efter ett ställe där vi kunde bedriva 
lite Bed and Breakfast, festlokal och så vi-
dare. 

– Sedan såg vi att det här var till salu. 
När jag klickade in mig på annonsen såg 
jag bilder inifrån saloonen och konstate-
rade att det här var kul. Det måste vi åka 
och titta på.

– Då var jag höggravid med tvåan och 
så var ettan ett halvår, berättar Sandra. 
När vi kom upp här på gården fanns ing-
et av den här utemiljön. Så parkerade 
vi bilen och då sa jag: Nu är vi hemma. 

Montanavästern strax utanför Linköping

Fredrik och Sandra Karlberg.
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        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg
Jag kommer ihåg precis. 
Vi hann inte gå ut. Vi be-
höver inte gå ut och titta 
egentligen. Vi ska ha det 
här.

– Det var en jätte-
spännande känsla, säger 
Fredrik. Huset lade inte 
jag någon vikt vid över hu-
vud taget. Jag såg det och 
konstaterade fakta utifrån. 
Jag lade min vikt därnere 
vid saloonen.

Han fortsätter:
– Kåkarna är inget pro-

blem. Grundstommen är 
i saloonen. När jag gick 
in där så såg det inte rik-
tigt ut som det gör nu. 
Det roliga var att en tidi-
gare ägare som byggt upp 
grundkonceptet hade satt 
in saloonsdörrar, slagdör-
rar, inne på herrtoaletten 
och när jag såg det så var 
det klart. 

Den tidigare ägaren hyr-
de ut, hade pubaftnar med 
mera.

– Sedan sålde han går-
den. Det var en annan 
ägare under tre år. Han 
hade ingen verksamhet 
under den tiden så det har 
legat i dvala ganska länge. 
När vi köpte det så var det 
aldrig någon tvekan om att 
vi skulle ha igång det här 
igen. "Mission Bjärby." 

Baren.

Infart till Bjärby Saloon.

Det är generösa ytor i saloonen. Här finns, när det inte är 
pandemi och restriktioner, dansgolv och scen. forts. på nästa sida
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        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg

– Så grundkonceptet kan inte vi ta 
åt oss äran för. Sedan har vi kämpat på 
mycket. Vi fick en rätt så klar vision av 
vad vi ville ha här.

Nu låter kanske det här enkelt, men det 
har varit och är mycket att tänka på och 
att lösa. Fredrik berättar:

– Det var väldigt mycket rött här, all-
ting var rött och det passar in för en 
gårdsbild, men vi ville ha en saloonsbild, 
en vilda västernbild. 

– Vi hade hit en jätteduktig kulörsät-
tare för att hjälpa oss att ta fram de här 
sköna behagliga grundkulörerna som 
funkar tillsammans med konceptet som 
helhet. Det blev jättebra.

Allt ska givetvis harmonisera och pas-
sa in. Mycket eller snarare det mesta är 
special och inget man hittar i de vanli-
ga affärerna. Vi hittar andra vägar som 

Blocket, Marketplace, second hand och 
sådana ställen. 

– Vi kan inte åka och köpa en vanlig 
regel om den ska vara synlig. Den passar 
över huvud taget inte in i stilen och det 
är en utmaning i sig. Vi kan inte hantera 
det på det sättet. 

Virket köps istället in från en såg. 
– Vi vill inte ha hyvlat och plankor. Vi 

vill ha virke som är grovt. Sedan måste vi 
lägga det på vänt. Det måste ju ligga och 
gråna till sig så det får rätt patina innan 
vi kan använda det.

Att anlägga allt det här måste kosta en 
massa. Hur klarar ni det?

– Vi gör allting själva. Den absolut mes-
ta tiden lägger vi själva. Vi tar inte hit en 
massa byggare utan det är kompisar som 
kommer hit. För vissa enstaka saker mås-
te vi ta in någon annan och då har det 

Biljard i finkan.
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        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg

fått vara så. Vi har inte tagit några inves-
teringslån. 

Kan ni förklara varför ni valt just Monta-
na som inspiration?

– Vi har egentligen ingen koppling 
till Montana över huvud taget på det 
sättet, säger Fredrik. Det finns ett väster-
nintresse i både Sandra och mig, kanske 
från början mest i mig. Jag har alltid va-
rit västernintresserad och ridit mycket, 
gillat både västernridning och djurhåll-
ning och de här bitarna. Sandra hade ett 
grundintresse som exploderade lite.

– När vi köpte det här så fick vi upp en 
bild just från en Montanaranch. Den blev 
vårt försättsblad för hela stället. Mon-
tana, där är det verkligen fortfarande 
västern. Det lever kvar i Montana och det 
finns hur mycket inspiration som helst att 
ta därifrån.

Varför inte Texas, Arizona eller någon an-
nan plats? 

– Montana är lite lugnare mer genuint. 
Det är väl just det genuina och jordnä-
ra delen vi är förankrade i och det vi vill 
förmedla ut till våra gäster också. Känn 
bara friheten av att vara här, ni har inga 
krav, ni har inga måsten var bara här och 
ha skönt och trevligt.

– Hemma fast borta, sammanfattar 
Sandra.

De är absolut inte färdiga med gården, 
inte på långa vägar. Mer är på gång.

– Nu gör vi en rätt så stor utveckling i 
hela verksamheten. Vi har för avsikt att 
utöka saloonen med en renodlad festlo-
kal som vi adderar till den. 

forts. på nästa sida

Sandra Karlberg i frisörsalongen.
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– Vi håller på att konvertera vår gamla 
flytgödselbrunn på 850 kubik till en stor 
pool med lite utomhusbar, sandstrand 
och sådana grejer. 

Festlokalen ska vara färdig under hös-
ten och poolområdet till våren.

– Sedan har vi en flerstegsplan så efter 
det här har vi ytterligare en del i nästa 
byggnad som vi ska konvertera om. Den 
sitter vi lite på i ett år till innan vi börjar. 
Det är väl mer inriktat på aktivitet och 
utmaningar. 

Invigningen hölls enligt planen den  
18 januari 2020 och det kom folk. En 
annan sak var att bokningarna började 
komma. 

– Vi fick otroligt mycket bokningar, be-
rättar Fredrik. Vi avsåg ju att ha det här 
som fest- och konferensställe. Avsikten 
var inte att ha byrestaurang eller bykrog 
som vi hyr ut. Vi fick så fantastiskt med 
bokningar.

Sandra inflikar att man hade bokning-
ar ända till den 24 december. Sedan slog 
pandemin till. Det tog tvärstopp.

– Jag tror vi hann med två fester inn-
an pandemin kom. Allting avbokades, 
ungefär lika snabbt som det bokades så 
bokades det av. 

Efter en månads funderingar så bör-
jade de att ordna med serveringstillstånd 
och få igång köket. 

– Det var som sagt inte tanken att vi 
skulle ha någonting av det från start. Vi 
sa att då gör vi bykrog av det här. Vi kör 
igång med trubadurer pubaftnar och så-
dant. 

Bjärby Saloon startade också med sina 
våfflor. Våffelsöndagarna är tillbaka se-
dan sena maj. 

        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg

Fredrik Karlberg visar vägen in i finkan där 
biljardbordet finns

Fredrik Karlberg i det som håller på att  
färdigställas till en mycket rymlig festlokal.

Silhuetter med karaktäristisk westernstil som ger 
sitt bidrag till den atmosfär som råder här.
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Kort om Fredrik & Sandra Karlberg
Fredrik, 38 år kommer från Linkö-
ping, uppvuxen i Sturefors.

– Jag har gjort en massa olika saker, 
jobbat i Stockholm, varit en session i 
Jämtland, bott i Småland där jag bland 
annat var månskensbonde och hade 
entreprenadverksamhet. 

– Jag började med att renovera hus, 
gick vidare till att bygga hus och till 
att bygga väldigt stora projekt som 
hela kvarter och industrier. Det gör jag 
fortsatt, fast som projektledare, kon-
trollansvarig och besiktningsman.  

Sandra, 31 år, kommer från Motala.
– Jag har jobbat som frisör hela mitt 

liv och inom restaurangbranschen.
Hennes erfarenhet av restaurang-

världen och som frisör har kommit väl 
till pass. Att Bjärby Saloon nu även har 
en frisörsalong har alltså en naturlig 
förklaring. 

Intressen: 
– Vi har nästan ingen fritid, men 

det är ju hästen och alla djuren. Sedan 
tycker vi om att åka båt och att jaga. 

Jakten gäller mest Fredrik för San-
dra är inte klar med sin jägarexamen 
än, men hon är med så ofta hon kan.

Djur: 
– Vi har en häst, en appaloosa halv-

blod som vi rider både klassiskt och 
västern på. Han är ursnäll. Så har vi 
hundar och katter också. 

Ser på tv/ film: 
– Den tiden vi får att titta på tv så 

brukar vi kolla på serier på Netflix. 
För Fredriks del är det mycket histo-

ria och dokumentärer. 

Favoritmat och dryck:
– Viltkött och ett speciellt rött vin vi 

tycker om. 

– Det var så skönt att se folk igen.  
Man bygger en gemenskap med gästerna 
och med våra stammisar. 

Till köket var de förra året tvungna att 
anställa en kock för att klara det stora 
antalet gäster, men så kom andra vågen 
av pandemin och då valde de att stänga 
igen. 

– Där är vi idag så nu är vi ute och 
söker personal med full kraft till serve-
ringen och köket och evenemangsbokare. 
I mitten av september är planen att vi 
ska åka igång igen. 

– Vi har väldigt mycket gäster. Mycket 

cred till många av våra gäster. De är helt 
sagolika. 

Faktiskt har man haft långväga gäster 
som från Uppsala, Borås och Göteborg. 
Även om gäster kommit ändå från Italien 
så är de ännu längre bortifrån också, från 
Nevada, USA.

– Jag stod och pratade rätt länge med 
amerikanaren, säger Fredrik. Han sa att 
han varit inne och tittat på hemsidan och 
reagerat på Montana ”Jädrar vad ni fått 
till Montanastilen!”. 

Text och bild: Bo Bäckman

        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg        Månadens profiler:       Fredrik & Sandra Karlberg

(Se även annons på sidan 6.)
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Kändisar tävlar i köket

Skådespelaren Claudia Galli Concha, 
programledaren Anders Öfvergård, 

fotbollsspelaren Josefine Öqvist samt ar-
tisterna Maja Ivarsson, John Lundvik, 
Eric Gadd, Kalle Moraeus och Kaliffa 
medverkar i Sveriges mästerkock VIP med 
premiär i TV4 den 29 augusti. 

– Jag har alltid gillat att kasta mig in 
i saker som jag inte vet om jag klarar av, 
säger Maja Ivarsson. Och Mästerkocken 
VIP är precis en sådan utmaning. Jag 
tror många tänker att jag äter fem fimpar 
till lunch men nu ska de få se! 

I juryn gör Leif Mannerström tillfällig 
comeback. 

– Det var en rolig upplevelse att få lära 
känna dessa härliga personligheter i ett 
helt nytt sammanhang, säger han. De var 
inte lika nervösa som amatörkockarna 
men däremot fanns det mycket tävlings-
anda i luften. De gick in i tävlingen med 
största allvar. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

BILD: KAROLINA HENKE 
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En gala för klimatet

Sverige 
mot Norge

Den 26 augusti sänder TV4 WWF:s insamlingsgala 
En kväll för vår planet, fyllt av reportage, humorinslag 
och livemusik. Programledare är Anna Brolin och 
Danny Saucedo.  

– Det blir en kväll fylld av engagemang, skratt, tå-
rar och fantastisk musik, säger Anna Brolin. Tittarna 
får även följa med på min resa till Kenya där jag på 
nära håll studerade det intensiva arbetet för att skyd-
da det vilda djurlivet i området.  

– Kampen för naturen, djuren och klimatet lig-
ger mig varmt om hjärtat, säger Danny Saucedo. Det 
känns både viktigt och väldigt roligt att få leda denna 
gala tillsammans med Anna Brolin. 

Några av artisterna som medverkar är Jill John-
son, Ane Brun, Tusse, Janice, Clara Klingenström, 
Loreen, Zikai och Petra Marklund. 

FREDRIK POLBACK 

Den tredje säsongen av tävlingsprogram-
met Sverige mot Norge leds av den svenske 
skidlegendaren Gunde Svan tillsammans 
med den norska OS-drottningen Marit 
Björgen. Programmet, där norska och 
svenska skidstjärnor möts i tuffa lagtäv-
lingar, sänds i TV4 i vinter. 

– För mig är detta en ny roll på en ny 
arena, säger Marit Björgen. Förutom att 
jag verkligen ser fram emot det känner 
jag lite fjärilar i magen. Men jag tycker 

att det är bra och det gör mig extra skarp 
och fokuserad. 

– Det känns jätteskönt att få komma 
igång och jobba igen efter ett märkligt 
år med inställda program, säger Gunde 
Svan. Det ska såklart bli väldigt roligt att 
jobba ihop med Marit, hon går säkert in 
lika hårt för programledarrollen som hon 
alltid gjort för skidåkningen. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: HELENE KJAERGAARD SVILAND/ESPEN SOLLI 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

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

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

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

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

Här delas Åkerbobladet ut

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

21/8    Lördagsträ�  i Linghem kl. 15.  
      Christer Trubadur medverkar.
      Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
      Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson

25/8    Sommarmusik i Törnevalla kyrka, kl. 19
      Arr. Svenska kyrkan

28/8   Landsbygdens dag 
      vid Lundby Loge, Östra Skrukeby kl. 11-15.
      Visningar, Åkning efter veterantraktorer,
      Diverse försäljning.
      Arr. Åkerbo Maskinhistoriska förening

      Nostalgicafé 
      vid Salfvedals Hembygdsgård, kl. 11-16.
      Arr. Yxnerums Hembygdsförening

      Lördagsträ�  i Linghem kl. 15.  
      Christer Trubadur medverkar.
      Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
      Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson

4/9    Lördagsträ�  i Linghem kl. 15.  
      Mikael Leonardsson medverkar.
      Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
      Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson

4-5/9   Östgötadagarna - Öppet på många platser 
      på den östgötska landsbygden, bl.a. 
      Norsholms Slusscafé, Brådtom Sluss
      Vånga Hembygdsgård,
      Salfvedals Hembygdsgård

5/9    Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen,
      Björsäter,  kl. 10-15.

10-12/9  Linköping Comedy Festival
      www.lkpghaha.se

25/9    Linghems löpfest
      Anmälan gärna före 29/8.
      Arr. Linghems Sportklubb

För ytterligare information  
Se annonser  på annan plats i tidningen.
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Skaldjurspaj med både räkor och kräftstjärtar passar både till  
vardags och till festligare middagar. Jag serverade pajen med  
ruccolasallad och tomater.

Skaldjurspaj
4-6 portioner
Ugn 225 grader
3 dl mjöl
125 g smör
3 msk vatten

Mixa mjöl och smör till en grynig 
massa, gärna i matberedare.
Tillsätt vattnet och arbeta snabbt 
ihop en deg.
Tryck ut degen i en ugnssäker 
form, ca 25 cm i diameter.
Nagga med en gaffel. Låt vila  
ca 30 minuter i kylen.
Förgrädda pajskalet mitt i ugnen 
ca 15 minuter.

Fyllning
50-100 gram strimlad/tärnad  
påläggschorizo (beroende på styrka)
Ca 2 dl strimlad purjolök
150 gram räkor (handskalade i lag)
150 gram kräftstjärtar 
3 dl grädde
3 ägg
2 dl riven Västerbottenost 
1 msk dill
Olja
Salt, peppar
Fräs purjolöken i olja så den mjuknar, 
tillsätt chorizon.

Lägg fyllningen i pajskalet tillsammans 
med räkor, kräftor och ost
Blanda ägg, grädde och dill krydda med 
salt och peppar.
Häll blandningen över pajen.
Grädda pajen ca 20-25 minuter.

Gör en tomatsallad bestående av
Tomater
1 del vinäger
2 delar olja
Honung
Salt, peppar
Låt stå en stund. Toppa sedan pajen 
med tomaterna, men lämna kvar  
dressingen i skålen. 

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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FALERUM
Heddans Hus i Falerum 
Retro - Loppis - Återbruk
Hannäsvägen mot Valdemarsvik
Ring för öppettider! Liiz 073- 648 52 56.

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

Bankekinds hembygdsförenings
loppis vid Fillinge Tingshus.
Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

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

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

Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl.  9 -15 fr.o.m. 
den 10/6 och tillsvidare.  För info och 
ev. förbokning ring 070-546 01 75 eller 
070-2 94 99 49.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.

Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

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

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

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

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

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

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

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 12-15, To 10-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

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

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se

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

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

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

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

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

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

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

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

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

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

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

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

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad 
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelstad 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 8/5 - 25/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

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

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Skärblacka Folkets Hus 
Bakluckeloppis  Ti 14 -18.
Tel. 0707 - 90 84 97

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

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

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

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

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

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

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

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

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

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

Profilen var: Drottning Silvia, som är född 
den 23 december 1943 i Heidelberg i Tyskland. 
Tog dragspelslektioner som liten flicka i Brasi-
lien. Utbildade sig till tolk i München 1965-69. 
Skvallerpressen har kopplat ihop henne med den 
tyske ishockeyspelaren Jürgen Breidenbach.

Hubertus är kung Carl XVI Gustaf. Hans full-
ständiga namn är Carl Gustaf Folke Hubertus. De 
möttes på Bar Kinki under Münchenolympiaden 
1972. Silvia bodde då i en liten 1:a i München. 
Carl Gustafs sommarställen är slotten Stenham-
mar i Sörmland och Solliden på Öland.  
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinna-
re som får två trisslotter. Vi gratulerar vinnaren
som denna gång blev: Conny Lindahl, Oskars-
hamn. Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, juni

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

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

OBS att vissa loppisar kan ha änd-

rade öppettider, eller stängt, 

p.g.a. Corona-läget.
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Varsågoda! Här kommer ett nytt Åkerbokryss att testa de små grå på. När du har löst korsordet kan du 
skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till   
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter  
till info@akerbo.nu   Senast den 7 september vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i sommarkrysset var ”Lummigt inpå stugknuten" och "Svensk sommaridyll".  
Lösning se sidan 47.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Marie-Louise Nilsson, Linköping, 2:a pris – Gunnel Sundell, 
Linköping samt 3:e pris – Marianne Persson, Finspång. Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2021

Åkerbokrysset - augusti 2021

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.800 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag

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

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

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

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

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

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

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Nr Manusstopp Utdeln.dag

9 Tis   7/9 Sön 19/9

10 Tis   5/10 Sön 17/10

11 Tis   2/11 Sön 14/11

12 Tis 30/11 Sön 12/12

TRYCK: 
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa aff ärer och 
tidningsställ i denna förteckning vara inställd. 
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Öppet: Vard 10 -18 • Lörd 10 -14 • Sönd STÄNGT

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik  070 - 717 50 22  •  Övrigt  070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se  • www.askebytradgard.se

Närodlat och klimatcertifierat!

EGENODLADE BLOMMOREGENODLADE BLOMMOR

TOMATER OCH GURKORTOMATER OCH GURKOR

VÅR EGEN SALTGURKAVÅR EGEN SALTGURKA

PERENNER, BÄRBUSKAR PERENNER, BÄRBUSKAR 
OCH FRUKTTRÄDOCH FRUKTTRÄD


