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

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

Nr 9– 2020
20 september – 17 oktober
Årg 19. Upplaga 18.600

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

Vill du bidra till ökad
trygghet för en medmänniska?

Linköping behöver fler gode män
– välkommen till information om att vara god man eller förvaltare
onsdag 28 oktober kl 18.00 i Stadshuset på Storgatan 43 i Linköping.
Anmälan: overformyndarenheten@linkoping.se eller 013-20 69 99 mån-tor kl 10.00-11.30
Linköpings kommun

Frivilligcentrum

linkoping.se/frivilligcentrum

Mystiska proﬁlen 12 • Korsvandring 28 • Recept 39 • Loppisar 42 • Korsord 44

Dags att

BYTA AVLOPP?

Vill du slippa slamtömningar och serviceavtal?

www.alnarpcleanwater.se
Kontakta oss för mer information. Vi gör gärna ett besök till din fastighet för
kostnadsfri och förbehållslös konsultation/information om vårt bioreningsverk.

Tony Rosander: 070-492 10 25
Anna Rosander: 070-601 10 50
Mail: tony.rosander@alnarpcleanwater.se

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

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

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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Vi är Fyrklövern – glada ekonomer
och jordnära jurister i Östergötland
Vi hjälper människor att starta och driva lönsamma
företag på bästa sätt. Vi är experter inom ekonomi
och juridik, vi vet också hur vardagen ser ut inom
skogsbruk, jordbruk och djurhållning.
Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda?
Läs mer på www.4klovern.se

För oss är ekonomi och juridik naturligt
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Välkommen till

Bjärby Saloon!
Bröllop • Fest • Konferens
Nu slår vi upp dörrarna till saloonen
ONSDAG till SÖNDAG
varje vecka med start 3/10!
Öppet: onsdag & torsdag 17-21
fredag & lördag 17-24 • söndag 14-18

ADE
UTÖK T
P
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!
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Med välrenommerad kock vid rodret så kommer
många härliga rätter att erbjudas.
Givetvis kommer våra våffelsöndagar kvarstå, men
utöver det finns även lättare luncher och glass på menyn.
Håll utkik efter våra pubaftnar med livemusik.
Se mer info på bjarbysaloon.se

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

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701-483893
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Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

Följ oss
på
Facebook

• 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

k
allri

Jult0:-/person
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Jultallrik serveras
fr.o.m. sista veckan
i november. Ring och boka!

Schnitzel-månad

under oktober.

KAFFE
& VÅFFLA

En kall och en varm tallrik ingår.

Schnitzel på
”Styrmannens vis”
med kryddsmör & rödvinssås.

55:-

(Reservation för ev. ändringar.)

(Reservation för ev. ändringar.)

Vi serverar LUNCH kl. 11-14. Se menyn varje vecka på hemsidan.
Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

HÖST- & VINTERTIDER
Köket öppet:

Ons - Lör 10 - 20 • Söndag 11 - 17

Tel. 011 - 545 50
www.kaptenbille.se

PLANERAR NI EN BUSSRESA – anlita oss!

Ingen grupp är för liten eller för stor!
ULLARED 6,5 tim 300:- SKIDRESA v 8 2021
Vi planerar, arrangerar och genomför din resa. 28/9, 16/10, 27/10, 19/11, 10/12 Campitello, halvp

Moderna helturistbussar med:
• AC - TOA - KYL - KAFFEAUTOMAT
• Wi-Fi, 220V/USB

013-530 85

ULLARED
långdag 9 tim
11/11, 2/12

300:-

JULMARKNAD 3.800:27/11, 3 dagar, Rostock,
1 middag

9.900:-

SKIDRESA v 11 2021 8.100:Madonna di Campiglio,
halvp

TYGRIKET 21/4 2021 500:Inkl. fm-kaffe och lunch

BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING

info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se
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Butiken är fylld
med Höstnyheter

Vill ni ha
egen tid i
butiken
Ring så bokar vi!
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om
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BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se • #bjsmode

Fabriksförsäljning
av lokalproducerade
cocosbollar,
Norrköpingsfläsk
och konfektyr!

Ovanpå ICA Supermarket
Måndag - Fredag 9-18 • Lördag 11 -15

Premiär för
Kullerstad Skafferi
Här finns praktiska
och ätbara presenter!
Nytt!
Ät LUNCH hos oss!

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

MONIKAS MATBOD
Levererar mat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.
Bröllop • Mingelfester • Begravningar
Personalfester • Personalmöten m.m.
Till jul kommer vi också att kunna erbjuda
julpåsar med Monikas hemlagade julmat.

HELA SVERIGES MATMAMMA

MONIKA HALLBERG
0706 - 71 77 71
mail: monika@tcmh.se
FB: MonikasMatbod
matboa.blogspot.se

Spökvandringar
på Ekenäs slott
2 oktober - 5 november
När höstmörkret sveper sin tunga dimma
runt tornen, då börjar spökvandringarna
på Ekenäs slott. Du får följa med på tur i de
ruvande korridorerna, får höra berättelser
från flydda dagar och får pröva ditt mod!
För bokning, datum, priser och tider,
vänligen besök www.ekenasslott.se
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Rensning och
betning
av utsäde utföres

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18

076 - 775 18 01

Gistad • 585 63 Linghem

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

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

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR

400:-

VI TAR HAND OM DIN BIL

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

Jernbergs Bilservice

Service
Reparationer
Ring före p.g.a. oregelbundna arbetstider.

013 - 27 07 43
0730 - 490 303
Rydsättersvägen

Malmskogen, Tallboda
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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

akmobelrest.com

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

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

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004
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Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)
Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin
samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Dags att boka in höstens

GRÄV- ELLER BYGGPROJEKT
Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.
Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda
kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

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

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

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

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

Tel. 011-530 00 | 0709-290 400

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

11

?

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

Vår Profil är president i ett av Europas
mindre kända länder. Där kallar man honom för ”Pappa”. Det låter väl rart och
trevligt. Kanske lite som en hederstitel.
Vi kan kalla honom för Pappa i vår berättelse.
Han har hyllats på många sätt. Bland
annat så har han fått medaljer från Kuba,
Libyen, Ryssland, Armenien, Serbien,
Georgien och Venezuela. Men han tycks
inte ha fått någon medalj från Sverige,
trots att hans land inte ligger särskilt
långt borta.
Pappa har jobbat sig upp från små omständigheter. Hans mamma arbetade som
mjölkerska. Hans far är okänd. Därför
blev vår Profil retad i skolan då han var
liten. Vi vet inte vad den här mobbningen
kan ha betytt för honom.
Det gick bra för Pappa i skolan. Han
lyckades trassla sig genom alla klasserna och kunde så småningom börja på
universitet. Där sökte han in på jordbrukslinjen. Det var ett klokt val. I vår
Profils hemland är jordbruket mycket viktigt.
Vår Profil har också en del militära erfarenheter. Åren 1975 – 77 hörde han till
gränstrupperna. Då tjänstgjorde han vid
ett förband med beteckningen 2187 i den
västra delen av landet.
Åren 1980 – 82 var han politisk officer
vid 120:e motoriserade gardesdivisionen.
Det låter fint värre.
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Men det var hans arbete inom jordbruket som kom att betyda mest för honom.
Där klättrade han raskt upp för karriärstegen. Vår Profil blev direktör för olika
jordbruksföretag, det ena större än det
andra. Kanske berodde det till en del på
att han hade anslutit sig till kommunistpartiet.
År 1990 blev han invald i landets riksdag. Det var en orolig tid. Sovjetunionen
höll på att falla sönder. Många länder ville bli självständiga. Det gällde också vår
Profils land.
Men Pappa tyckte annorlunda. Han
var den enda av riksdagens ledamöter
som röstade mot en upplösning av de
gamla banden från sovjettiden.
Vår Profil blev mycket populär bland
sina väljare. Det berodde bland annat på
att han ville försöka bekämpa den korruption som fanns i landet. Han utsågs
till chef för en kommitté som fick till
uppgift att ta itu med frågan.
Det gick bra för vår Profil. Ett 70-tal
tidigare regeringsledamöter och andra
högt uppsatta politiker ställdes inför rätta. Bland dem befanns sig även landets
premiärminister.
Domstolarna fick mycket att göra. Samtidigt steg Pappas aktier bland väljarna.
År 1994 blev det presidentval i landet.
Vår Profil ställde upp och valdes med cirka 80 procent av rösterna.
Sedan dess har han fortsatt på den

inslagna vägen. Han har stannat kvar vid
makten och alltid blivit omvald till president med drygt 80 procent av rösterna.
Det har hänt gång på gång – både 2001,
2006, 2010, 2015 och 2020.
Vår Profil är president i ett ganska speciellt land. Det har 9,5 miljoner invånare.
Den högsta punkten ligger bara 346 meter över havet.
Så har man bytt flagga flera gånger. Under åren 1915 – 19 hade man en
flagga i rött och vitt. Den ersattes av en
röd flagga. Efter diverse turer fram och
tillbaka ordnade man till sist en folkomröstning om hur flaggan skulle se ut.
Den hölls 1995. Då bestämde man sig
för en flagga i rött och grönt, med en vit,
mönstrad kant.
Pappa är gift. Hans fru heter Galina.
De sällskapade redan som unga och gifte sig 1975. Vår Profil och Galina har två
pojkar. Den ena föddes strax efter bröllopet och den andra 1980.
Det här äktenskapet har gått i krasch.
De är visserligen inte skilda, men de
lever inte längre tillsammans. Deras förhållande tog slut ungefär vid den tid då
Pappa blev president.
Men han har skaffat sig en ny kvinna.
Hon heter Irina. De möttes då vår Profil
gick till doktorn. Irina är nämligen läkare. Pappa blev förtjust i henne.

Han behövde någon som tog hand om
hans hälsokontroller och utnämnde Irina
till sin husläkare.
Irina har en son som kallas Kolya. Han
föddes 2004. Det mesta talar för att det
är vår Profil som är hans pappa.
Vår Profil har en märklig religion. Han
är ”ortodox ateist”. På så vis slår han två
flugor i en smäll, det vill säga att han
är både troende och icke troende på en
gång.
Så kan han spela dragspel. Det ägnade
han sig åt i sin ungdom. I dag håller han
igång med att spela ishockey. Han är
188 cm lång. Därför måste man akta sig
när han kommer farande med pucken.
Allt det här låter kanske bra. Men
frågan är hur det kommer att gå för honom?
Vem är han?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,
till info@akerbo.nu eller skriv samma uppgifter på ett
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret
"Mystiska Profilen". Senast den 6 oktober vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar lottar vi ut en vinnare som
får två trisslotter. Vinnare och rätt svar publiceras i nästa
nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska
profil hittar du på sidan 43.

Du har väl inte missat lampaffären i Malmslätt?!

ALLTID 10 - 70 %

lägre än rek. ordinarie priser på lampor, skärmar & inredning!

070 - 299 81 42
Carl Cederströms gata 11 • Linköping
Öppettider: Må, To, Fr 12 - 18 • Lö 11 - 14
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VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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VI GÖR DET TILLSAMMANS!

... för dig som önskar personlig hjälp

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år
utan hemtjänst
- eller som har en funktionsvariation men inte boendestöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
med omnejd.

Vi kan till exempel:
 göra matlådor
 skapa struktur i din vardag
 städa hemmet
 göra ärenden
 fixa i din trädgård
 egna förslag utifrån DITT behov

Nu speciellt i coronatider kan jag erbjuda flexibla 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.

www.alltidnara.nu

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

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

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor
• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER
kommer ut den 18 oktober.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 6 oktober.

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

Kjells Mur- & Byggservice

Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33
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MARKPRODUKTER, JORD, GRUS & SAND
PLATTOR, MARKSTEN, DEKORGRUS, SJÖSINGEL, MAKADAM,
BÄRLAGER, STENMJÖL, LEKSAND, TRÄDGÅRDSJORD
Hämta själv i lösvikt på släpkärra eller i storsäck – eller få levererat med H-frakt.

FÖRRÅD, FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS

NYA HÄNGRÄNNOR
monterat och klart.

SNART DAGS FÖR

VINTERDÄCK

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

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Höglo�et Företagcentrum AB

Bankekind
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ÖPPETTIDER: Må - Fr 7 - 18 • Lörd 9 - 12
585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

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

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

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

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

Vi välkomnar
vår nyanställda personal!

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Marlene Andersson

Se även annons på sidan intill.

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

Vi stödjer

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

r

fadderbarn.

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

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

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

Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

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

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88
Öppettider:
Må-to 8-18 • Fre 8-12

tfn: 013 - 510 60
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Snart dags för VINTERDÄCK!

www.gummiverkstan.se

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

Basservice
1595:-

inkl. 5 liter olja & filter.
Vi är nu
NTF-certifierade
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DÄcKFÖRVARing

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

Vi UTÖKAR
vårt verksamhetsområde!
Utöver Linköpingsborna kan vi
nu också välkomna er som bor i

Norrköping

eller inom ca 5- 6 mil därifrån, t.ex. i

Söderköping, Finspång,
Skärblacka eller Nyköping.

15 % RABATT

för nya avtalskunder under de fyra första tillfällena.
(Gäller t.o.m. mars 2021.)

Kontakta oss för mer info.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

Dags för höstrenovering
Stenläggning
Tak och fasad
Målning
Altan och uterum
Kök
Badrum
m.m.

Alltid ett oslagbart timpris!

Hushållsnära
tjänster m.m.

www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10

info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se
SLIPAR:

PUMPAR

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

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

är öppet enligt överenskommelse.

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Sliperiet i Gistad
Corona-avstånd gäller.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

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

www.åkesknivslip.se
Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping.
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER
kommer ut den 18 oktober.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 6 oktober.
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Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To 08.00 - 17.00
Fred 08.00 - 16.00

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter

Tovade
figurer

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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Har du PSORIASIS?
Välkommen in på behandling!

 DROP IN-anläggning

sol, kam, saltbad och bastu.

Vi finns på Fontänen, Västra vägen 32.

DINA FÖTTER

behöver omtanke
Oavsett årstid

Välkommen till fotvården i ett
lugnt & naturskönt läge.

Öppet: Mån, Ons 13 -18 • Fre 12-17

Tel: 072-3303699

Skärblacka
Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa
En del av Praktikertjänst

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

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

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

VÄLKOMMEN!

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18,
lörd 10 -13

eller efter överenskommelse.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen
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Digitala gudstjänster
Välkommen att fira gudstjänst i digital form varje söndag.
Lyssna till tänkvärda ord, vacker musik och rofyllda böner.
För att se gudstjänsterna behöver du en dator, platta eller
telefon med internetuppkoppling.
Se gudstjänsterna på:
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.se/svenskakyrkannorrkoping

Välkommen på trimbingo i Gistad. Varje
söndag i oktober klockan 10
1010-12.
Bingobrickan köpes vid klubbstugan.

Nästa Åkerboblad
kommer ut 18/10.
Manusstopp 6/10.

Strands
Hårvård
Dam och Herr
Välkomna!
hälsar Birgitta

Tel. 011 - 542 77

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm
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Äntligen kan Gåvan öppna igen efter den
ofrivilliga pausen under pandemin!

Vi startar

torsdagen den 24 september
och fortsätter att hålla öppet på
torsdagar klockan 14.00 – 18.00

Second Hand för missionen – intill Linghems station

P.g.a. rådande pandemi blir det

INGEN HÖSTMARKNAD
men vi kommer att erbjuda

RABATT PÅ
UTVALDA VARUGRUPPER
under hösten.

VÄLKOMNA!

Detta kommer visas i vårt skyltfönster
och på Facebook samt Instagram.

Second Hand Gåvan
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

En del av

Välkommen till

Trivselstunder
med

Lördagsträffen
Den 26 september
kl. 14 i Linghemskyrkan
Bondkomik med

Bernt Fransén och Lasse Ström
Ostkaka, sylt och grädde, kaffe
Pris 50 kr.

Planerade träffar

10 oktober kl. 14 med Lasse & Göran
24 oktober kl. 15 med Christer Trubadur
Välkomna! Pris 100 kr.
Vi fortsätter hålla avstånd, ha en god handhygien
och för den som önskar erbjuds munskydd
eftersom vi nu är inne i Linghemskyrkan.
För mer info, ring
Helene Andersson 0769- 413394

Modevisning
Parant

kommer och visar höstoch vintermodet hos
Cocosbollsfabriken
i Skärblacka!

29:e september
kl. 19.00
Biljettbokning 070 -321 66 80
Kostnad 100 kr.

(Kaffe, ostmacka och cocosboll ingår).
Ovanpå ICA Supermarket
Skogängsv. 13, Skärblacka
www.cocosbollsfabriken.se

www.parantmode.se
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vad händer i kyrkan?
19 september

lördag

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka

20 september

söndag

Gudstjänst
10.00 Rystad kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
måndag

21 september

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Max 10 deltagare, boka din plats på
svenskakyrkan.se/akerbo/godly-play
lördag

26 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka
söndag

27 september

Gudstjänst
10.00 Rystad kyrka
Musik för stressade själar
18.00 Törnevalla kyrka
Musikgudstjänst med Bo Ingelberg.

lördag

3 oktober

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka
söndag

4 oktober

Gudstjänst
10.00 Rystad kyrka
Pilgrimsgudstjänst
16.00 Askeby kyrka

5 oktober

måndag

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Max 10 deltagare, boka din plats på
svenskakyrkan.se/akerbo/godly-play
lördag

10 oktober

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka
söndag

11 oktober

Gudstjänst
10.00 Rystad kyrka
Gudstjänst
18.00 Gistad kyrka
torsdag

15 oktober

En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen

rj
Va

e

a!
k
c
ve

Morgonmässa
Onsdagar 08.15
Linghems församlingsgård
Morgonbön
Fredagar 08.45
S:t Martin, Ekängen

lördag

17 oktober

Konsert för små och stora barn
16.30 Törnevalla kyrka
Med sånger från Aladdin och Lejonkungen. Vi
får också sjunga och röra oss tillsammans.
Emma Björkman och Helena Törnroos, sång.
Göran Carlsson, slagverk och Anders Krantz,
piano. Boka din plats på
svenskakyrkan.se/akerbo/musik-2020
söndag

18 oktober

Gudstjänst
10.00 Rystad kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka

Du kan alltid ringa oss
013-23 66 50
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Vill du vara med och göra skillnad?

Ställ upp
i kyrkovalet
Söndagen den 19 september 2021
är det val i Svenska kyrkan. Förra
gången, 2017, ställde nästan 30 000
personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag.

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT
BLI KANDIDAT

Du som vill ställa upp som
kandidat i kyrkovalet måste:
• tillhöra Svenska kyrkan.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska • vara döpt i Svenska kyrkan eller
annat kristet samfund, eller tidigare
kyrkan är en demokratisk folkkyrka.
ha varit förtroendevald i Svenska
Svenska kyrkan är beroende av
kyrkan.
människors engagemang och i
• fylla 18 år senast på valdagen.
kyrkovalet har du och andra en
• vara kyrkobokförd i det område
möjlighet att påverka.
valet gäller (för kyrkomötet är du
bara valbar i det stift där du är
Mycket mer information om hur det går till
kyrkobokförd).
att ställa upp i kyrkovalet hittar du på
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

Eftersom mycket kan ändras med kort varsel har
vi bestämt att löpande uppdatera kalendariet på
svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster-och-kalender
Du som vill ha information om våra verksamheter
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar.
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Äger du oss?
Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till
konsumentföreningar och pensionärsorganisationer.
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara med och
påverka och ta del av förmåner.

MEDLEMSFÖRMÅNER

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

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

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

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

Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.
Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem
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Ett möte vid korsvägen

På lördagsmorgonen den 22 augusti mötte Åkerbobladet ett annorlunda ekipage utefter
landsvägen i Gistad. Det visade sig vara Norrköpingsbon Ingvar Holmberg, just nu på
vandring med ett tre meter långt kors och på väg från Gistad kyrka mot Linghem.

Ingvars för tillfället ensamma vandring
utgör en etapp i Gå för Sverige som är en
ekumenisk korsvandring från Haparanda
till Ystad.
Bärandes på ett kors går man från
norr till söder genom Sverige och sprider
budskapet om Jesus och ber för landet.
Starten skedde i Haparanda den 1 juni
och stafettvandringen avslutas i Ystad
söndag 4 oktober. Däremellan stannar
man på 120 platser. Varje dagsvandring
är ca 1-2 mil.
Det är två kristna profiler, Alf Lax och
Mats Nyholm, som är initiativtagare till
Gå för Sverige. Alf är sångare och evangelist och Mats är präst och direktor i
S:ta Clara församling (EFS) i Stockholm.
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Ingvar Holmberg ansvarar för sträckan
Norrköping - Tranås med dagsetappmål
i Västra Husby, Gistad, Linköping,
Vikingstad, Mjölby, Boxholm och Tranås.
När vi träffar Ingvar på lördagen kommer han närmast från prästgården/
församlingshemmet vid Gistad kyrka
där Ingvar och hans medvandrare hade
blivit mottagna på fredagskvällen av Maria Bergendahl, informatör i Svenska
kyrkan, Åkerbo församling. I församlingshemmet hade man en kvällssamling
med andakt.
Just nu har Ingvar bara några hundra meter kvar till nästa korsväg i Gistad
där han ska träffa flera medvandrare på
väg in mot Linghem och ett väntande

matuppehåll med sångstund och bön vid
secondhandbutiken Magasinet.
Efter Linghem fortsätter Ingvar med
sällskap in till lördagens etappmål vid
S:t Larskyrkan i Linköping. Där kommer
frälsningofficeren kommendör Marie
Willermark att ta emot för en sångstund.
Ingvar har sedan för avsikt att fortsätta
vandra tillsammans med nya följeslagare i ytterligare fyra dagar för att avsluta
sin etapp av Gå för Sverige i Tranås på
onsdag 26/8 där han lämnar över stafettpinnen och ansvaret till ungdoms- och
motorcykelpastor Benny Gustafsson. 
Källor: gaforsverige.se
ingvarholmberg.se
varldenidag.se

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Mängder av NYHETER från Deerhunter och Pinewood till
hundföraren/hundägaren. Varmt välkomna att göra ett besök i butiken!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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smått & gott
Björsäters seniorer

Stuga / arbetarvagn

Mera Corona-spel

5 x 2,5 m. Säljes mycket billigt. Måste flyttas.
Lite inbyggd. Tel. 070 - 8854347.

POMPdeLUX

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

vid ”Midsommarstången”
fredag den 25 september kl. 14.

Danskdesignade barnkläder i storlek 80 -164.
Ny kollektion AW20 finns ute nu.
För beställning eller bokning av visning kontaka:
Jenny Bäckman, tel. 0705 - 76 05 05
jeb@pompdelux.com
Fb: POMPdeLUX Linköping
Ig: pompdeluxlinkoping

LOKSELAR

VINYLSKIVOR LP-SKIVOR KÖPES
Lp-skivor singlar, även cd. Köper liten som stor
skivsamling! Kan avhämtas! Jag samlar på allt möjligt
mellan 60-talspop till hårdrock! Hör av dig och berätta!
Linghem 070 - 511 60 49.

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 073 - 448 42 26 Britt-Marie Alfredsson

Här delas Åkerbobladet ut
Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg.
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter.
I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors,
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta,
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga.
Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlådan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aﬀärer inom området
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter.
Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d.
Åkerbo kommun. 
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Radannonser

Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

för privatpersoner och föreningar
under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text.
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med
maximalt cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad.
Uppge också ditt namn, adress och tel.nr.
E-mail: info@akerbo.nu.
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem.
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning
Priser
Rubrik samt
skall vara Åkerbobladet till1 - 2 rader 75:handa senast på tisdagen i
3 rader				90:veckan före utgivningsveckan.
4 rader			  105:5 rader			  120:Dvs. för nästa nummer senast
6 rader			  135:den 6 oktober.
7 rader			 150:(Vi tar inte emot annonstext
8 rader			 165:per telefon.)
Liten bild + 150:-

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

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

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil:									

Strands Hårvård

– dit kunderna kommer tillbaka

Birgitta Strand i sin salong.
Hon började sin yrkesbana som elev 1953. Idag har Birgitta Strand, som driver Strands
Hårvård i Norsholm, fortfarande inga planer på att dra sig tillbaka. Så länge kunderna
kommer tänker hon fortsätta.

Birgitta Strand behöver egentligen inte
förklara varför kunderna kommer till
henne. Med ett mjukt vänligt bemötande
som förmedlar en trygg erfarenhet som
få kan mäta sig med och att en nöjd kund
är det som spelar någon roll kommer
hennes kunder tillbaka år efter år.
Salongen är enkel, prydlig och trivsam.
Ja, den är förstås ändamålsenlig också.
Hur länge har du hållit på med hårvård?
– Jag har varit här i 32 år och jobbat i 67 år, säger Birgitta Strand. Jag var
fjorton och skulle fylla femton när jag
började som elev. Det var den sjuttonde
september 1953 i Kimstad.
– Sedan flyttade jag till Gistad och
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började med egen damfrisering. Det var
1960.
Hon startade alltså eget redan då.
– Jag började i den gamla affären
först och sedan fick vi bygga ett hus för
de skulle bredda vägen. Då hade jag salongen i källaren, damfrisering och
herrfrisering.
Hon berättar vidare att kunderna är av
alla kategorier.
– Det är blandat dam och herr, ung
och äldre. Det är nog ganska lika mellan dem. På herrsidan är det förstås mer
klippningar men det förekom permanent
på herrar under 90-talet.
Man föreställer sig gärna att ”hårvård”
i första hand riktar sig till damer.

									Birgitta Strand
Har du haft någon period med bara dam
eller bara herr?
– När jag var elev på 50-talet.
Om du började som frisör så tidigt som
strax innan du fyllde femton och fortfarande håller på så verkar du vara nöjd
med ditt yrkesval. Har du alltid varit säker på att du valt rätt eller har du haft
perioder när du tänkt att du skulle sysslat
med något annat?
– Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har
alltid längtat till jobbet.
Birgittas svar är härligt att höra. Tänk
om alla trivdes så bra med sina arbeten.
Några år hade Birgitta Strand ändå en
anställning på US, Universitetssjukhuset
i Linköping. Naturligtvis betydde även
den att hålla på med hår.
– Jag jobbade på dam- och herrfrisören på US 1981-88. Där handlade det
om peruker. Vi provade ut peruker på de
som behövde ha. Perukerna var färdigfriserade så det handlade om utprovning,
justering och liknande, att ta fram det
som passade kunden.
Klippte du inga hår alls under den tiden?
– Jo, jag klippte hår på US också, förstås. Så fort patienter började titta sig i
spegeln och blev besvikna passade personalen på att säga ”Då ringer vi nedre
plan.”. Vi höll till på nedre plan. Det var
ett tillfrisknandemoment för patienterna
att bli fina i håret.
– På US hade de transport så patienterna inte behövde gå själva. Som patient
kan man ju inte veta var allt är. Jag tror
inte de längre har någon frisör på US.
Jag har hört att det är nedlagt. Det är
jobbigt för de som ska ha peruker. Nu får
de springa på stan istället.

För dagen håller Birgitta Strand på med en
kund som vill vara anonym. Hon har varit
kund i omkring 40 år. Sådana kallas med
rätta trogna kunder
– Det var lite intressant att vara på US.
Alltid lär man sig sig något så länge man
lever.
Hur gjorde du med salongen i Gistad
under tiden du arbetade på US? Låg
verksamheten nere?
– Det var en tjej som jobbade där och
övertog den ett tag medan jag var anställd på US, berättar Birgitta.
Du och din verksamhet kom ju hit till
Norsholm 1988. Hade den där tjejen tagit över i Gistad helt då?
– Ja det hade hon gjort men sedan sålde de huset och då ville köparna av huset
ha alltihopa, hela huset, så då fick hon
sluta.
Birgitta och hennes familj hade flyttat men bodde kvar i Gistad. Där bor hon
fortfarande. Hon berättar också att hon
har tre barnbarnsbarn. Det är trevligt och
kul men:
– I dessa tider är det inte så kul. Man
träffar dem inte nu i de här influensatiderna. Så de hinner väl bli stora innan
man får se dem nästa gång.
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Månadens profil:									
Huset som Strands Hårvård är inrymt i är ett
före detta järnvägshotell,
Göta Hotell. Annars vore
det mer naturligt att tro
att hotellet haft någon
med den närbelägna Göta
kanal att göra. Järnvägen gick till Västervik och
lokstallet finns ännu kvar
ett stycke från hotellbyggnaden.

Vad gör du när du inte håller på med hår?
Har du hobbys, är med i föreningar eller
något?
– Nej, föreningar hinner man inte
med. Sedan är det väl intresset, man måste ju ha det också och det har jag inte.
Annars hade man kanske hunnit om man
velat. Jag har inte något sådant intresse
och man måste vara neutral här.
– Jag arbetar ju fyra dagar nu och är
hemma tre. Hemma är det städa, baka
och laga mat, sådant som alla som är
hemma måste göra.
– Nu tänker man inte på det längre för
man inte kan, men förr gick man på både
bio och teater när det var öppet hus.
Med ”förr” finns en referens till pandemin. Den har inte fyllt ett år än men det
kan kännas som om den varat längre.
Ja, sedan några månader härjar coronapandemin. Har det här påverkat din
verksamhet?
– Ja, det tror jag. Antingen är det viruset eller också har de tröttnat på mig.
Birgitta skrattar.
– Sedan är det naturlig avgång. Det är
många som gått bort naturligt. Jag tror
det är ett tiotal av mina kunder som gjort
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det bara det här året. Det är kunder som
hängt med länge och sedan har de dalat.
Då har de varit en 96 och sådär.
När man är hos frisör så måste man av
uppenbara skäl vara ganska nära varandra. Du har mask. Efterfrågar kunderna
det?
– Det är jag som väljer att använda
den. Jag tycker det ska vara så när jag är
på jobbet. Här finns förstås också handsprit.
– Jag gör hembesök också för de som
vill och inte kan komma hit. Nu är det
inte så många men det händer ju ibland.
Jag har hållit på länge med hembesök.
Ibland kan jag inte komma ifrån på dagen men då tar jag det när jag åker hem.
Det är roligt.
Vad är det bästa med att hålla på med
hårvård?
– Det bästa är förhoppningsvis att kunden tycker klippningen blev bra och att
lockarna ligger som de ska. Är kunderna
tacksamma tycker man att det är stimulerande.
Du säger alltså att nöjda kunder är den
stora drivkraften?
– Det är kicken.

									Birgitta Strand
Birgitta Strand nämner också variationen i arbetet:
– Det är så många olika saker. Man
klipper inte bara utan färgar, permanentar, gör lockarna på kemisk väg.
För dagen håller Birgitta Strand på med
en kund som vill vara anonym. Hon är
bosatt i Kimstad och måste nog, utan att
överdriva, anses höra till kategorin trogna kunder:
– Jag säger att det är bra och fint att
det här finns. Jag har gått till Birgitta sedan hon höll till i Gistad. Med 32 år i
Norsholm så blir det omkring 40 år.
Den fråga man alltid vill ställa till en frisör är ”Vem klipper dig?”Klipper du dig
själv framför spegeln?
– Ja, man vet ju ungefär hur man gör
med andra, säger Birgitta. Så har jag en
dotter som är frisör i Linköping.
Hur länge kommer du hålla på?
– Det är många som frågar men då säger jag att så länge det är någon som
kommer till mig så håller jag på. Annars
kan jag ju inte det.

Ett stenkast bort ligger den vackra
Göta kanal.

En annan del i det här kan dock få
Strands Hårvård i Norsholm att stänga
innan kunderna eventuellt slutar komma:
– Det går rykten om att vi blir uppsagda här i huset att ägarna ska göra något
radikalt och då få vi tacka och gå. Vi har
blivit lite förvarnade, tycker jag det låter
som, men när det blir vet jag inte. De ska
väl ladda lite först. 
Text och bild: Bo Bäckman
Se även annons på sidan 22.

KORT OM BIRGITTA STRAND
Aktiv inom hårvård: Började som elev
1953 och har fortsatt. Nu kan hon
räkna in 67 år i branschen.
Driver sedan 32 år Strands Hårvård
i Norsholm. Tidigare har hon haft
verksamheten i Gistad och arbetat
några år som frisör på US.
Familj: Gift. Har två barn, fyra
barnbarn och tre barnbarnsbarn.
Framtidsplaner: Att fortsätta med sin
verksamhet.

Den nuvarande järnvägen är stambanan
och har en annan dragning än den järnväg
som hotellet hörde till.
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Revatorpet satsar på konfektion
– bra utbud av kläder för hundägare

På senare tid har
Revatorpet utökat
sortimentet med bra,
funktionella kläder
för hundägare och
fritidsfolk.
Revatorpets Butik & Hundkurser har blivit populärt bland hundägare som vill få bra och
personlig service i en avslappnad och trivsam miljö. På senare tid har man utökat utbudet
med snygga kläder, vilket varit uppskattat av kunderna.

Det var 2012 som Lotta Driscoll startade
Revatorpets Butik & Hundkurser tillsammans med sin make Lennart. De har sin
verksamhet vid Reva Ryttartorp, en kort
bit från gamla E4:an vid Törnevalla.
I butiken finns ett komplett utbud från
hundmat och koppel till leksaker och
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tuggartiklar. Kunderna uppskattar den
trevliga miljön och den personliga servicen.
– De senaste åren har vi utvidgat med
mycket konfektion. Och vi försöker hela
tiden hitta saker som inte finns i alla andra affärer inne i stan. Vi vill att det

både ska vara kul och lönande att åka
hit, säger Lotta Driscoll som precis som
de flesta andra har drabbats av coronapandemin, även om det i hennes fall
mest har begränsat möjligheterna att åka
iväg och sälja på olika evenemang. Besöken i butiken har inte påverkats lika
mycket och hon anpassar sig gärna efter
sina kunder.
– Jag har flera kunder som tillhör högriskgrupper och är man rädd för smitta
så kan man få komma och handla här
helt själv, inga problem. Och det har varit
en service som varit väldigt uppskattad.
För ett och ett halvt år sedan utökades
sortimentet med kläder i butiken. Det
började med träningsvästar men numera
hittar man även tröjor, jackor, byxor och
skjortor av märkena Deerhunter och
Pinewood på galgarna.
– Vi har kläder till hundägaren och till
fritidsfolket. Funktionella, bra kläder för
friluftsliv, kan man säga.
Och satsningen på konfektion har gått
hem hos kunderna, berättar Lotta.
– Folk tycker att det är jättekul. Man
kan köpa kläder på nätet, men hos oss
får man klämma, känna och prova. Och
jag kan ta hem varor efter önskemål och
få hit det på två, tre dagar, eller så kan
jag skicka det direkt hem till kunden.
När det gäller det övriga utbudet i butiken har hon utökat sortimentet, bland
annat med mer träningsmaterial för
apportering.

Revatorpets butik och hundkurser
har blivit populärt för sin personliga
service och sin trevliga miljö.
– Sen har jag även haft inhyrda
instruktörer i år. Jag har haft Peter Ekeström här ett antal gånger och han
kommer två gånger till innan året är slut.
Det är kul att han har velat komma hit
för han har stor kunskap, säger Lotta
som fått stor uppskattning av såväl kursdeltagare som butikskunder.
– Många tycker det är trevligt att komma ut på landet. De tycker det känns
personligt att komma hit och det är roligt
för det var mitt syfte när vi började. 
Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 29.
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd
26/9		 Lördagsträff i Linghemskyrkan, kl. 14.
				 Bondkomik med Bernt Fransén & Lasse Ström.
				Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
29/9		 Modevisning. Parant Damboutique visar
				 höst- & vintermodet hos Cocosbollsfabriken
				i Skärblacka, kl. 19.00.
				Biljettbokning 070-321 66 80.
10/10 Lördagsträff i Linghemskyrkan, kl. 14.

				Lasse & Göran medverkar.
				Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson

17/10 Konsert för små och stora barn
				i Törnevalla kyrka, kl. 16.30, med sånger
				 från Aladdin och Lejonkungen. Boka plats.
				Arr. Svenska kyrkan
2/10 - 5/11 Spökvandringar på Ekenäs slott.
							Endast förbokning. Se www.ekenasslott.se
Maj - nov		 Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott
							kan bokas på tel. 0736-50 24 20.
Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby.
							Öppet efter överenskommelse,
							tel. 070-2099227.

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

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!
KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

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 45.
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Nu har hösten gjort entré.
Dagarna blir kortare och luften blir kyligare, Känner man sig
kall och frusen så smakar det gott med en värmande soppa.
Just nu finns det fortfarande svenska tomater att köpa till bra
pris, så varför inte koka en tomatsoppa till middag?

Rostad
tomatsoppa
Ugn 225 grader
Ca 1 kg tomater
1 gul lök
2-3 vitlöksklyftor eller mer
1 chili
1 msk honung
2-3 msk olja
Oregano
Eventuellt vatten
1 dl vitt vin
1 msk grönsaksfond
1 dl grädde

Dela tomaterna i kvartar.
Skala och tärna löken i grova bitar.
Skala vitlöken, dela chilin,
ta eventuellt bort en del av kärnorna.
Lägg över grönsakerna på en plåt.
Ringla över olja och honung, strö på
oregano.
Rosta grönsakerna i ugnen ca 35-40
minuter.

Tillsätt vin, (vatten) och fond. Låt soppan koka upp.
Mixa soppan slät.
Blanda ner grädde och smaka av med
salt och peppar.
Servera soppan med knaperstekt bacon,
brödkrutonger och krasse. Men det går
också bra att toppa soppan med skaldjur.

Lägg över de rostade grönsakerna i en
kastrull.
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KULTUR & NÖJE																												

Nu öppnar konserthuset

BILD: VISIT LINKÖPING & CO

Efter att ha varit stängt en tid under coronapandemin öppnar nu Linköping
Konsert & Kongress anläggningen för lunch och konferenser.
– Coronapandemin är inte på något sätt över, men i våra stora, luftiga lokaler kan vi hitta bra lösningar på att genomföra möten på ett säkert sätt, säger
Johan Rustan, vd på Visit Linköping & Co.
Gränsen på 50 personer för allmänna sammankomster gäller för publika
evenemang och konserter, men inte för företagsevent och konferenser.
De flesta konserter som var planerade under hösten har därför antingen flyttats eller kommer att flyttas om gränsen kvarstår; bland dem Molly
Sandén, Babben Larsson, Magnus Betnér, Jesper Rönndahl, Petter, Miss Li,
Jonathan Johansson och Thomas Di Leva.
FREDRIK POLBACK
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BILD: MITOR HÄRKÖNEN/SVT

KULTUR & NÖJE

BILD: MARTIN BOHM

Ny thrillerserie
i SVT

Musikhjälpen
till Norrköping

Söndagen den 20 september är det
premiär för Sveriges Televisions nya
thrillerserie White Wall, där tre arbetare dör i en mystisk sprängningsolycka
djupt nere i ett gruvschakt. Det hela
mörkläggs och rykten om ett oförklarligt fynd börjar florera.
I några av rollerna hittar vi
Vera Vitali som senast gjort succé i
Bonusfamiljen, den internationellt prisbelönade norske skådespelaren Aksel
Hennie (Nobel), Mattias Nordkvist som
spelar Gustaf Löwander i Vår tid är nu
och Ardalan Esmaili (Gråzon).
White Wall är skapad av Aleksi
Salmenperä, Mikko Pöllä och Roope
Lehtinen. Huvudförfattare är Mikko
Pöllä tillsammans med Lisa Ambjörn,
Aleksi Salmenperä och Björn Paqualin. För regin står Aleksi Salmenperä
och Anna Zackrisson.

Det blir Norrköping som står värd
för den trettonde upplagan av Musikhjälpen, som i år hålls den 14–20
december. I sex dygn kommer man att
direktsända från en glasbur på Gamla
Torget.
– Vi är väldigt glada och stolta att
få ett evenemang som Musikhjälpen
till Norrköping! säger Karl-Johan
Paulsson, projektledare på SVT och
ansvarig för säkerheten på plats.
Som vanligt medverkar gäster och
artister, även om årets upplägg ser
aningen annorlunda ut. Som det ser
ut just nu kommer det inte att vara
möjligt att samla stora skaror människor på torget.
– Vår publik är otroligt kreativ och
jag är övertygad om att vi kommer att
kunna se, höra och känna det lokala
engagemanget i Norrköping och det
som sker i resten av vårt land genom
våra sändningar, säger Karl-Johan
Paulsson.

FREDRIK POLBACK

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

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti-To 13-18, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA

Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station
mellan Fornåsa och Klockrike.
Spontanöppet helger. Tider läggs ut
på Instagram: loppisalvan eller messa
0708-144860. Kan öppna efter
överenskommelse.

GISTAD

Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Stängt för säsongen. Du är välkommen
att ringa under höst, vinter och vår och
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink
och fotbollsplan, efter 300 m höger.
Tel. 0703-6769 80.

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.
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MALMSLÄTT

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 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.
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

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
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

NORSHOLM

Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 2/5 - 26/9.
För mer info: 076-18 80 015.

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

REJMYRE

Svantes Nät- & Butiksloppis
Tornvägen 5.
Svante Bogren 072-150 99 67
Öppnar efter överenskommelse.

SKÄNNINGE

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

SKÄRBLACKA

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

SÖDERKÖPING

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

TALLBODA

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

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

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

VÅNGA

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

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

ÅTVIDABERG

Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss finns).
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16.
(v. 25-35 Må-To 9-16.)
Tel. 0703-583 168.

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1.
To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

Lösning till
Mystiska Profilen, augusti

Lösning till augustikrysset
ÄR
VISSA
MÄTARE

Profilen var: Varg-Olle. Heter egentligen
Harald Olof Ingemar Nygren.
Föddes i Stockholm den 11 november 1929.
Folkkär idrottsman. Framför allt känd som
speedwayförare.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare
som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Hanna Dyhlén, Mantorp.
Vinsten skickas med posten.
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Åkerbokrysset - september 2020
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Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

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

Varsågoda, här kommer ett nytt småklurigt Åkerbokryss. När du har löst korsordet kan du skicka in
bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter
till info@akerbo.nu Senast den 6 oktober vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i augustikrysset var ”Till sopplunch" och "Plockmat". Lösning se sidan 43.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Maj Aspeby, Norrköping, 2:a pris – Karin Johansson, Linköping
samt 3:e pris – Sussanne Andersson, Linghem. Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.600 ex.

Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,
och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Grebo: Pizzeria Grebo
Corona-läge kan
utdelningen till
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
vissa aﬀärer och
Hjulsbro: ICA Flamman
tidningsställ i
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
denna förteckning
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
vara inställd.
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2020
Nr
10
11
12

Manusstopp
Tis 6/10
Tis 3/11
Tis 1/12

Utdeln.dag
Sön 18/10
Sön 15/11
Sön 13/12

Utebliven tidning?

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

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

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

45

Vi hjälper er att PRODUCERA er el.
Vi monterar och installerar med egen behörighet.

Ring Kristoffer
0120-29954

Telefon:
Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

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

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

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00

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

HÖSTK AMPANtt Jp!å alla

15 % SOLSKYDD
raba

(Gäller ej tillbehör)

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18
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INBROTTSKLASSAD DÖRR
PÅ KÖPET! **
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månader
räntefritt

Ibland kan dessa
verktyg vara bra.
Men inte för att ta sig in genom ett inbrottsklassat fönster.
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter
med 23 olika verktyg. Vi har bland annat utrustat fönstret med
härdade hakreglar, helgjutna slutbleck, förstärkt limning av glas,
bakkantssäkring och säkerhetshandtag. Inbrottsklassningen
ingår som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om vår
inbrottsklassning? Läs mer och boka hembesök på morups.se
Vill du se Morups Premium i verkligheten?
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster
har likadan utrustning som godkända enluftsfönster.
** Gäller perioden 26/9 - 31/10 2020 och vid köp av minst 7 fönster.
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