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

Nr 8 – 2011
14 augusti –  17 september
Årg 10. Upplaga 9.800

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

villor & fritidshus

i alla storlekar,

friGGEBodAr, förråd & lEkstuGor
säljes i byggsats.
Välj någon av våra grundmodeller eller kom med en egen ritning.
Vi anpassar byggsatsen efter dina önskemål. ”Måttbeställt kostar mindre än du tror.”

Friggebod Capella – 15 m
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Fritidshus Sirius – 25 m2
Lusthus Icaros – 15 m2

Lekstuga Stora Björn

Friggebod Mira – 12 m2
Förråd Orion – 15 m2

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

Arbetsnarkoman med egen kvarn - se sidan 31.

Informationsmöte om

Gistad
deltidsbrandkår
Dag:

Tisdagen den 16/8

Tid:

Kl. 19.00

Plats: Himnaskolans matsal, Linghem
”Allmänheten inbjuds till informationsmöte om
förslaget att lägga ner Gistad deltidsbrandkår.
Möjlighet till att ställa frågor ges efter
informationen.”

Åkerbo geografiska utskott
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Räddningstjänsten
Östra Götaland
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KLIPP UNDER AUGUSTI:

20% på valfri vara i butiken!
Willow Tree

Fontäner

Saltstenslampor

Lyktor

I butiken finns mycket mer att välja på. Välkommen in!
KLIPP UT och ta
med annonsen!

Lördagsöppet 10 -14
fr.o.m. 10/9.

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

Välko

mmen

!

Pandion Omsorg
Vi söker dig/er som är eller kan tänka er att bli familjehem
Att vara familjehem innebär att man som familj öppnar sitt hem för ett eller flera
barn/ungdomar, under en längre eller kortare period.
Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i staden,
bo i hus eller lägenhet.
Att vara familjehem inom Pandion Omsorg innebär att du har tillgång till
rådgivning via konsulent under hela dygnet, handledning samt utbildning.
Ersättning utgår enligt Svenska Kommunförbundets rekommendationer.
Vi söker familjehem i hela Sverige.
Är du nyfiken och vill veta mera, ring eller skicka in din intresseanmälan!
Ring Tuija Törnå-Larsson 0706 -759 406 vardagar 9 -16
Maila tuija.torno_larsson@pandionomsorg.se
anna.ivarsson@pandionomsorg.se
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Barn- & Presenthuset
i Falerum

d
me

40 %

på
Fixoni
barnkläder

40 %
på alla
DAMKLÄDER

Gardiner • Dukar • Presentartiklar

Hjärtligt välkomna in till oss!
Tuija, Susanne och Mari
Öppettider: Mån, Ons, Tors, Fre 12 -18 • Lör - Sön 11-15
Uknavägen 26 • 597 97 Åtvidaberg (mitt emot Klädhuset) • Tel. 0120 - 201 14

Modebutiken

Wivis Butik
Hägerhällsvägen 12 (torpet)
TALLBODA, LINKÖPING
Tel. 0704-33 56 87

Jag öppnar för höstsäsongen

Måndagen den 29 augusti
ÖPPET HELA DAGEN 06.30 – 20.00

Frukostbuffé 06.30 – 08.30 • Lunchbuffé 11.30 - 13.30

Många fina hösterbjudanden – även på barnkläder.
Öppettider i övrigt:

Måndagar 16 - 20 samt Lördag & Söndag, jämna veckor, 10 -16.
Varmt välkommen till modebutiken med personlig service, hälsar Wivi-Ann!
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STRESSBEARBETNING
OCH

IDROTTSPSYKOLOGISK
RÅDGIVNING
Anna Tjäder

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Bouppteckningar
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

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

www.stressverkstan.se

SILVERMYNT KÖPES
2-krona
1-krona
50 öre
25 öre
10 öre

före 1968
före 1968
före 1962
före 1962
före 1962

20:10:5:2:50
1:50

Ring alla dagar 0708 - 32 04 34

Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

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

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D
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Öppet hus
fjärrvärmeanläggningen i Linghem
Välkommen till vår anläggning vid Linghemsbadet den
3 september mellan kl 10 och 13. Du får möjlighet att gå
på visning där du kan se hur vi producerar fjärrvärme av
biobränsle. Du kan även ställa frågor till våra fjärrvärmerådgivare, som ﬁnns på plats.
Vi bjuder på ﬁka och du kan också vinna ﬁna priser i vår
tipstävling.

Varmt välkommen!

Tekniska Verken startade utbyggnaden
av fjärrvärmenätet i Linghem 2007.
Nu försörjer vår nya biobränslepanna
Linghemsborna med värme. Det
innebär ett minskat koldioxidutsläpp
med cirka 1700 ton/år, vilket motsvarar
utsläppen från cirka 700 bilar som kör
1500 mil/år och bil.
Fjärrvärme är bekvämt, prisvärt
och skonsamt för miljön.
Fjärrvärme. Positiv energi.
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Vill du spela hockey
i Skärblacka?

• Våra ledare är utbildade enligt Svenska Ishockeyförbundets tävlingsregler.
• Vi erbjuder Er mycket förmånliga istider på
bestämda tider under hela säsongen.
• Hos oss har Ni en låg avgift för Er träning
och en underbar social gemenskap.
• Väljer Du att delta som nybörjare har vi
Skridskoskola. TKH (Tre Kronors Hockeyskola)
för Dig som vill ha klubba och utrustning.
• Som spelare i TKH får Du helt kostnadsfritt
låna, under hela Din första säsong hos oss,
ett startpaket där allt ingår utom skridskor
och hjälm.
• På vårt annonstorg kan Du köpa begagnad
utrustning till bra priser.

Träna medan barnen tränar hockey!
Vi erbjuder ALLA föräldrar i ungdomslagen att träna på Skärblackas nya
fullutrustade gym HÄLSOBRUKET till studentpris! Kan det bli bättre?

Intresserad?

Kontakta:
Pia Andersson
Roger Viktorsson

073 - 848 61 81
070 - 288 19 76

Varmt Välkommen till
SKÄRBLACKA IF HOCKEY
www.skarblackahockey.se
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Börja dansa

LINEDANCE
– kom och PROVA PÅ!
Nybörjare (Nivå 1)
Sön 21/8, kl 18 -19 i Landerydsgården, Hjulsbro

Fortsättare (Nivå 2+3)
Prova På gratis. alla är välkomna!
Föranmäl till linkopinglinedancers@hotmail.com

eller tel 0738 - 40 89 11



Tor 25/8, kl 18 -19 i Ljungsbro Folkets Park

Kurserna startar vecka 37
Läs mer på www.linkopinglinedancers.se

Vill du röra på
dig och ha kul?
Nu är det dags igen för gammaldans.
Motionsdans, gammal och folklig.

Välkomna till höstens gammaldanskurser!

18

mber

septe

g
önda

s

Vi startar söndagen den 18/9
Tid: 18:30 – 20:30

Nya dansare
(gärna med lite

plats: åkerbogården

är välkomna!

förkunskaper)

För anmälan och övrig information kontakta: Bernt Eriksson
Tel: 013 - 791 09 • e-post: b.eriksson@linkoping.mail.telia.com
9

Välkommen till

TÄLJESTADS
Gymnastiken
start v. 36
i Askeby gympasal

Funktionell Träning
Torsdagar kl. 19.30
Ledare Linda Bäckman

Box

Söndagar kl. 18.00
Ledare Annica Nygren

Bamsegympa 3 - 4 år
Söndagar

ÄGGBOD!
Här kan du köpa
närproducerade och
färska råvaror
till ett bra pris.
Öppet dygnet runt, alla dagar,
med självservice.

Anmälan till Eva Sevetin, tel. 013 -763 23

Följ skyltar mot Täljestad ägg från
Norrköpingsvägen vid Törnevalla.

Välkommen
till en ny termin med oss!

Erik Wilhelmsson
Tel. 0703 - 05 56 94

Roxens Fäste
heter vår lokala
IOGT-NTO
förening.
Vi finns i Östra Skrukeby och vi
vill gärna ha kontakt med Dig
som är intresserad av vår drogfria verksamhet.
28 augusti finns vi på Gistad
marknad då Du kan få ytterligare
information.
Vi har plats 23 där Du kan provsmaka vår alkoholfria dryck.
Du är även välkommen att ringa
vår ordf. Agneta 0706 - 23 86 29.
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nyöppnade

KROPP & SJÄL
KURSER I LINKÖPING
HÖSTEN 2011

Mediumutbildning den 9- 10 sept.
Kostnad 1200 kr/ inkl. material, fika.
Lär dig kanalisera Änglar och guider
den 23-24 sept.
Kostnad 1000 kr/ inkl. material, fika.
Medial utvecklingshelg den 21-22 okt.
Kostnad 1000 kr/ inkl. material, fika.
BEHANDLINGAR
Medial rådgivning 600 kr
Reiki healing 400 kr
Regressionsterapi 600 kr/tim

Kurser & behandlingar, anmälan till Kristina på
tel. 0736- 80 43 05.
För mer information om kurser & behandlingar se hemsidan:

www.medialradgivning.se

Strategisk nulägesanalys
Du har bra koll på er marknad och ekonomi, men
hur mycket vet du om medarbetarnas situation?
Ta enkelt och tillförlitligt fram nuläget med hjälp
av internetbaserade verktyget Hälsoprofilen.
Den mäter din organisations hälsa ur socialt,
psykiskt och fysiskt perspektiv på individ-, teamoch organisationsnivå.

Bekanta dig med Hälsoprofilen på
www.knowledge-engineering.com
eller ring Lasse på 0766 - 34 55 75.
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Ditt nöje
Vår glädje

Handtvätt
170:- (250:-)

• Avfettning och schamponering
• Utvändig rengöring, fälgrengöring

Helrekond
2045:- (2445:-)

Handtvätt +
dammsugning
240:- (320:-)

• Stortvätt
• Polering
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Invändig rengöring

stortvätt
300:- (450:-)

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

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

SNABB
BILSERVICE

textiltvätt
från 495:stortvätt +
vaxning
1050:- (1250:-)
rostlagning
rostskyddsbeHandling
från 3195:obs! Priser inom
parentes anger pris
för stor bil.

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

bilhämtning kan ordnas: 100:-

BELAN BILVÅRD

Linghemsvägen 10, 582 72 Linköping, (bredvid ST1-macken i Tallboda)
Telefon 0700 - 799 788
Öppet: Mån - Fre 08.00 -18.00 • Lör 09.00 -15.00
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Gå till botten med ditt hus!
Vår specialité:
Husdräneringar
kunskap • modern teknik
väl utfört arbete
fasta priser • garanti
Vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

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

Passa på att utnyttja

www.cnsgrav.se

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

ROT-avdraget!
Dra av upp till 50.000 kr.

TR Ä DGÅ RDS GE S TA LTNI NG

- från idé till planritning

Thomas Nilsson • Gökärtstigen 2 • 589 23 Linköping • Tfn: 013 - 15 44 53 • Mb: 070 - 378 97 21
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Vad är Alpha?

Fler än fjorton miljoner människor har gått
grundkursen i kristen tro, Alpha, runt om
i världen. Alphakursen är en möjlighet att
utforska den kristna tron i en avslappnad
miljö. Den kan vara i kyrkor, skolor, hemma, på universitet eller i fängelse. Det finns
över 44 000 kurser i 169 länder.

Alphakursen startar den 20 september i Linghemskyrkan.
Tisdagar klockan 12.00-14.00. Kursen slutar den 6 december.
Kostnaden är 450:- för mat, fika och material.

Vem är Alpha till för? Den är till för alla som vill gå kursen. Några

vill undersöka om Gud existerar, andra om det finns någon mening med livet,
eller undrar om livet efter döden. Deltagarna möts utifrån olika bakgrund,
utgångslägen och åsikter.

I korthet är Alpha

Alla som är intresserade av att veta mer om kristen tro är välkomna på kursen.
Lära med ett leende. Det ska vara roligt att lära sig mer om den kristna tron.
Pasta eller soppa. Vi äter en enkel och god måltid tillsammans och lär känna
varandra.

Hjälpa varandra. Vi samtalar i smågrupper om de frågor som föredragshållaren tar upp.

Alla frågor är välkomna. Inga frågor är för enkla eller provocerande.
Vill du veta mer? Gå in på www.alphasverige.org
Sista anmälan 13 september till jörgen@linghemskyrkan.se
eller ring 0707-32 40 40.
i samarbete med
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DEN ULTIMATA

NYHET!

SPORTFISKEBÅTEN

SPORTSMAN 445 CATCH!

Denna 4 ½ meter långa båt, helt i aluminium, rymmer det mesta för sportfiskaren.
445 CATCH är uTrusTAd med
styrpulpet, fiskespölåda (fungerar även som ett
trappsteg), stora stuvutrymmen (för t ex batterier,
fiskeutrustning, bränsle), durkplåt, badstege,
automatisk länspump, flera eluttag, greppvänlig
reling med hajfenor och elsystem.

445 CATCH är även förberedd för fjärrstyrd elmotor i
fören. Dagens elmotorer styr du med en fjärrkontroll
på handleden och båten svänger runt en femöring.
Speciellt elmotorfäste i aktern är framtaget. Pricken
över i är små detaljer såsom fiskedragshållare samt
fast ”måttstock” för att mäta fisken.

LINder ALumINIumBÅTAr är sKONsAmmA. 445 CATCH är ett skonsamt båtval för
miljön. Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög kvalitet motsvarande flygplansaluminium.

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Gör Ditt livs fynD!
–

på höstens första stora

–

Pryl- och loppmarknad
4/9 kl 10 -15, Cupolen, Linköping
Entré • Servering • Välkommen!

Må-To 8.00 - 18.00
Fr 8.00 - 17.00

MARKNADSEXPONERING
Info och
bordsbeställning

0494 - 204 84
www.cupolenloppis.n.nu

Ring oss - det lönar sig!

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

Allt inom tAk!
013-14 40 14

Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se
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Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

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.

Östgötadagarna 3 - 4 sept:
Östgötabullen
samt kaffe

35:-

rtar
ber sta lära
m
e
t
p
I se
popu
ed vår cial
m
n
e
pe
vi ig
adss
n
å
M

Fr.o.m. 1/9

Kaffe & våffla

39:-

Tel 011 - 545 50
Fullständiga rättigheter

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

öppettider
Alla dagar 10-22

(Köket är öppet 10 - 21)

September:
Ti-To 10-21, Fr- Lö 10-22, Sö 11-18

www.kaptenbille.se

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Sensommar på Lanthem! Höstens färger börjar komma till butiken!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
Klassiska tyger:

hittar ni erbjuder

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

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

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Murgröna
Lavendel
Mårbackapelargoner
Taklök
Alunrot
Sedumväxter m.m.

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Välkommen till vår

Äggbod
på Stora bjärby!

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

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

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

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

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

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

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 200 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 013 - 707 82 Jerlock, Åkerbokretsen

Utöver städning o. dyl.
kan vi också hjälpa dig med
• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)
• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Platt- och stensättning
• Inoljning av altandäck m.m.
• Trädgårdstjänster

Hushållsnära
tjänster m.m.

Bortrest under semestern?
Tänk på att trädgården behöver sin omsorg
som t.ex. gräsklippning m.m.

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

Ombud för

Referenser finnes.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se
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landsbygdens dag
Lördag 27 augusti, 1000 - 1600
vid Lundby Loge, Östra Skrukeby

Ett arrangemang för hela familjen anordnat av
Hembygdsföreningar och Röda Korset i Åkerbo tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska förening.
Utställning av Veterantraktorer och Tändkulemotorer som kommer att dra tröskverk.
Kom och se det pågående arbetet med uppbyggnad av ortens lantbruksmuseum.

Försäljning av hantverk och godsaker från ortens trädgårdar, honung m.m. • Gårdsmusik och underhållning
Servering av kaffe och varm korv • Lotterier
Vägbeskrivning: Kör av från gamla E4:an vid Linghem eller Törnevalla mot Ö. Skrukeby. Därefter skyltat.

Varmt välkomna!

För mera info: 070 - 511 89 99 Bernt - samt www.amhf.se

50 % på alla Kläder och sKor
Välkommen in och hjälp oss tömma vårt lager med
Dam-, Herr- och Barnkläder inför höstens nyheter!
Avnjut samtidigt en fika i vårt Café med
Nu även på Facebook
hembakat bröd och smörgåsar.
Öppet:
Majeldens Café & Second Hand
Må - Fr 10 -18
Lö 10 -14 (fr.o.m. sept)
Vistvägen 34 • Linköping

Den 18 september kommer nästa Åkerboblad ut.
Kom ihåg att boka annons senast den 6 september.
Vill du också
synas här?
En annons i det
här formatet
kostar endast
347 kr i sv/v
415 kr i färg
(priser exkl. moms)

Långklänning
i 3 olika färgnyanser

590:-

NyiNkommet:

Festlinne
mönstrat

kjol och byxa
svart i silkig microfiber

190:345:-

Fria ändringar • Fri Parkering

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

Johannelunds Centrum, Linköping

18

Barnens Dag
vid Linghemskyrkan

Lördag 20 augusti
kl. 14 – 17

Vecka 35

startar våra grupper:
Måndagar 17:00 Unga Röster
Måndagar 18:00 Nyingscout

Från 6 år
7- 9 år

Måndagar 18:00 Scout

10 -12 år

Måndagar 18:00 Tonårsscout

13 -15 år

Söndagar

10:00 Söndagsskola

3 -13 år

Välkommen till
SMU i Linghemskyrkan

(Svenska Missionskyrkans Ungdom)
Tel. 013 - 790 24

 Gratis hoppborg
 Street Hockey - kom och spela
 Scouterna visar sin verksamhet
 Volleyboll
An n i
o ch d ca
o ck a n
 Godisregn
Al g ot
... med mera
Glasscafé
Grilla ditt pinnbröd

Välkomna!

Välkommen till
sommarens
stadsvandringar!
Vanliga onsdagsvandringar:
Vuxen 50 kr • Skolungdom 20 kr
• Under 7 år gratis

Dramavandringar:
Vuxen 80 kr • Skolungdom 20 kr
• Under 7 år gratis

Torsdagsvandringarna
inkl. torsdagsdrama vid Stångån
är gratis.

On 17/8
To 18/8

Från järnvägshotell till motorhotell. Onsdagsvandring. Start kl 19.00 vid Resecentrum.
Stadsvandring. Torsdagsvandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.

Må
Ti
On
To

22/8
23/8
24/8
25/8

Möten längs Hunnebergsgatan. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Domkyrkans entré.
Linköpings blodbad. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Slottet.
Folkungaträdet. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.
Häng med till Trädgår´n. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Trädgårdsför. entré vid Drottninggatan.

Må
Ti
Ti
On
To

29/8
30/8
30/8
31/8
1/9

Linköpings blodbad. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Slottet.
Från Svinavall till Gravkor. Griftegårdsvandring. Start kl 19.00 vid kapellet på Norra Griftegården.
Folkungaträdet. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.
Häng med till Trädgår´n. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Trädgårdsför. entré vid Drottninggatan.
Möten längs Hunnebergsgatan. Dramavandring. Start kl 19.00 vid Domkyrkans entré.

On
On
On
On
Fr

7/9
14/9
21/9
28/9
28/10

Takåsarnas Linköping. Onsdagsvandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.
Linköping för 100 år sedan. Onsdagsvandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.
Kanberget. Onsdagsvandring. Start kl 19.00 vid First Hotel (fd Rally Hotell).
När Storgatan blev affärsgata. Onsdagsvandring. Start kl 19.00 vid Folke Filbyter.
Spökvandring i Gamla Linköping. Start kl 18.00.

För ytterligare information se vår hemsida www.linkopingsguideklubb.se eller ring 0768 - 554 334.
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Gistad Marknad
Söndagen den 28 aug 10 - 16
på Gistad idrottsplats

• sextiotal knallar • Vesterbergs nöjesfält • dansuppVisningar
• clownen lattjo • musikunderhållning • ponnYridning
• aktiViteter med äVentYret • lotterier • serVering

H å l lt i d e r
10.00 Marknaden öppnar
11.00 Dansunderhållning
12.00 Musikunderhållning
med Lotta Källström
13.00 Dansunderhållning
14.00 AM Blåsorkester
15.00 Clownen Lattjo
15.30 Dragning i parkeringslotteriet
15.45 Godisregn
16.00 Marknaden avslutas

10.00 - 16.00
• Tivoli
• Ponnyridning
• Aktiviteter med Äventyret

Servering hela dagen med
kaffe / korv / våfflor m.m.

Hjärtligt välkomna, önskar Gistad Sport & Motionsklubb!

Bygdespel
i Salfvedal Borkhult

Sägnen om prästmordet i Bullerum
”GÖRAN FREDLÖS”

Lördag 10/9 2011
Långserum, Yxnerum

100 kr, vuxna • 50 kr, barn fr. 7 år

Sång och musik
Hantverksprodukter
Närproducerat kött, fisk, bröd m.m.
Ponnyridning
Hästskjuts - och mycket mer ...

Biljetter finns hos Åtvidabergs bokhandel
eller ring 0702-495 345.

Skyltat från E22, Ringarum samt
från väg 35 i Åtvidaberg.

Fredag 2/9, kl. 18.00
Lö - Sö 3- 4/9, kl. 16.00
PriS:

Arrangeras av: Yxnerums Hembygdsförening
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SMÅBRUKARDAG

Vidare info 0120 - 611 33, Stefan Thorslund

(Intill Linghems station)

Familjedag på

Hembygdsgården Tallbacken i Askeby.

Lördagen den 3 september
(kl. 11-15)
Program:

Augustiklippet
Lördag 27 aug, kl 10 – 14

Brödbakning i stenugn • Loppis • Fiskdamm
(Försäljning av bröd i mån av tillgång.)

Ta med den urklippta annonsen
så får du

musikunderHåLLning

50 % rabatt

från scenen
med trubadur och sångare.

Lotterier och chokladhjul
Kaffeservering med Östgötabulle
Varmkorv
Visning av veteranfordon

på hela sortimentet!

Gäller endast denna dag och en gång per kund.

Våra öppettider för inlämning och försäljning är
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.magasinetlinghem.se • 0702- 98 10 30

Tag med din veteranbil, MC, moped
eller annat intressant fordon.

Familjedagen arrangeras i samarbete med
ÖstgötaDagarna - öppet hus på landsbygden.

Askeby klosterkyrka är öppen
för visning både 3 och 4 sept.
www.askebykloster.se
Info: Rolf Pettersson 013-760 18

Se även: www.askebyhembygdsforening.se och
www.ostergotland.info/ostgotadagarna

Den här rutan läses av
cirka 20 000 personer
och kostar endast
250:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Borkhultsdagen
på Bygatan i Borkhult

21 augusti, kl. 11.00-16.00
• Uppvisning av Åtvidabergs hundklubb
• Allsång med andakt
• Talangjakt på festplatsen
• Marknad • Smådjur
• Servering m.m.
Välkomna till en familjedag!
Arr: Yxnerums HBF
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SOMMARSPECIAL
Minilift
Vi ger din hud en miniliftbehandling som omedelbart
ger fin lyster och fasthet åt
huden. Vi avslutar med en
lätt makeup.
30 min. Värde 880:-

Nu 395:-

QUICK FIX

Vi ger dig en mini
ansiktsbehandling med
färgning av fransar och bryn.
45 min. Värde 780:Nu 495:-

Generösa storlekar
till små priser Pris
6 ansiktsrengöringar
i kampanjstorlek 400 ml
till priset av ordinarie
storlek 250 ml

325:-/370:-

Ovanstående erbjudanden gäller under augusti 2011.
Välkomna till oss önskar Anette Hambalek med medarbetare!

Nettans • Nygatan 37 B, Linköping • 013 -16 38 02 • www.nettans.se
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Stel och värk i kroppen?
Låt din huvudvärk bli vår ...
Boka behandling idag!

Massage
Presentkort
Thaimassage
Fibromassage
Företagsmassage
Spabehandlingar
Ansiktsbehandlingar

013 -13 10 25
Ågatan 25
582 22 Linköping
www.halsogalleriet.se

Hälsoinriktad kurs
med fokus på

Stresshantering och Mental träning
Målgrupp: du som är intresserad / känner be- Kursledare: Gunilla Lundh-Svensson
hov av stöd / ökad kunskap i nämnda ämnen.
Leg. sjuksköterska
Stress- och samtalspedagog
Start: tisdag 13 sept. kl 18.30.
Mental tränare
Kursen omfattar:
Plats: Westmansgatan 47, Linköping
6 kurstillfällen à 2 timmar.
Kursavgift: 995:Följande datum: 13/9 - därefter 27/9,
18/10, 1/11, 15/11 och 29/11.

Kurslitteratur: 350:-

Information och anmälan: gunilla@livskompetensost.se eller 0704 - 857 423

Välkommen!
Är du intresserad av kurs dagtid - vi ordnar detta!
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KLOCKAREGÅRDEN 27 AUGUSTI 2011

START : 15.08 INTRÄDE: FRIVILLIGT BIDRAG
MAT & DRYCK + ÖVRIG FÖRSÄLJNING FINNS PÅ OMRÅDET
FÖR MER INFORMATION BESÖK: WWW.SKONAGRONAGREBO.SE

MEDARRANGÖR
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I SAMARBETE MED

HUVUDSPONSOR

LL eumopedutbildning AB

Välkommen in till oss om du vill provköra
våra nya TGB-maskiner.

Försäljning • Service • Reservdelar ATV och Moped
Öppettider:
Mån – Fre 09.00 – 18.00

Djurgårdsgatan 35 • Linköping

013 - 31 12 21

www.eumopedutbildning.se
25

Kontaktperson
Christopher Isaksson

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

Hoppas att
sommaren har
varit fin!

Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-16 32 71
Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com

Går Ni i
Bygg- eller
renoveringstankar?

Kontakta oss!

Innehar F-skatt

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Jernbergs Bilservice

Service & reparationer
Oljebehandling

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

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77
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Söker du

MURARE?
Vi Murar, Putsar,
KaKlar, Gjuter.
Problem med skorstenen?
Vi åtgärdar det.

Ring så kommer vi!

Åtvidabergs Mur- & Byggservice
Kjell Åsroth • Tel. 070 - 625 40 33

Oljebehandla
din bil!
och
Ring för info
g
tidsboknin
- 18
mellan kl 16

88
0733 - 71 88

Vi har bytt namn och adress:
Stefan O. Karlsson

Entreprenad &
Rostskydd AB
Asptorpet 2, Linghem • 0733 -71 88 88

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

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

Nu erbjuder vi även

FYRHJULSINSTÄLLNING.
Vi har också LÅNEBIL.

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

DäckförvariNg

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se
öppeTTider: må- to 8 -18, fr 8 -12

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

specialitet

stubborttagning!

Jag

utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Daniel Gustafsson

PLEX PERSIENNER
Reparationer
Renoveringar
Byte av linor
Även nya persienner till
humana priser
Benny Olausson
0708 - 84 22 44

www.dakonsult.se

Hästskogatan 7, Linköping
F-skattsedel finnes
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LITE

EXTRA FÖR DIG ...

SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!
Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118
Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.

Tävla i

ORDJAKTEN

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och
annonsör för varje funnet ord! Orden återfinns
exakt som de står här nedan.
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– vinn en trisslott!
Nr
1.

Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.

1. utrustning
2. humana
3. gårdsmusik
4. provköra
5. provsmaka
6. offerter
7. medarbetare
8. avslappnad
9. kanalisera
10. ränder

5

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om
du inte vill klippa sönder tidningen, på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset
585 64 Linghem

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

6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:

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

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Rensning och
betning

MÅNADENS JANNE

av utsäde utföres

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

Gårdsloppis i Gistad
Lördagen den 20 augusti, kl. 10 -16
Kalkstensvägen 5, fd Taxi. Skyltat från gamla E4.
Info: Bernt 070 -511 89 99

Presentkort - resor köpes
Fritidsresor, Solresor, Resia, Ving, Ticket eller Apollo
Alla valörer av intresse. Ring 0735 - 110 104

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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www.svenskapache.se

Arbetsnarkoman med egen kvarn

Leif har hängt på kvarnen sedan han var barn. Då hackades spåren i nya kvarnstenar för hand.
Leif har verktygen kvar och minns hur man gör..

Det står snart klart att Leif Johansson på
Kumla Kvarn har ett arv att förvalta. Kvarnen
har funnits åtminstone sedan 1500-talet och
drevs då av fideikommisset Adelswärd från Åtvidaberg. Kraften kom då som nu från Kumlaån som vattnar av marker hela vägen från
sjön Teden vid Björsäter. Ån mynnar så småningom ut i Roxen.
Kvarnen kom i släktens ägo när Leifs farfar
flyttade hit från Skaraborg 1913 och har sedan dess stannat i familjen.
– När jag och min bror kom hem från skolan på höstarna fick vi gå upp i kvarnen och
bära säckar, minns Leif. Vi var två man om varje hundrakilossäck. Ett extraknäck var det väl

men vi fick inget betalt. Det var självklart att
hjälpa till. Starka blev vi, och vana att jobba …
Säsongsjobb
På den tiden maldes fortfarande mjöl i kvarnen, något som man kan se spår av i den
gamla kvarnbyggnaden. Numera är det bönder som vill få hjälp att rensa och beta sitt
eget utsäde som får hjälp i kvarnen där verksamheten fortfarande i stor utsträckning är ett
säsongarbete som periodvis engagerar hela
familjen. Utöver mågen Lasse Larsson, som
sitter med under intervjun, så brukar Leifs
son Peter ta ledigt från sitt vanliga jobb någon
månad på hösten för att hjälpa till.
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			 Månadens profil:									
– Pappa köpte sågen från en gubbe i Dalarna. Han bodde mitt i skogen och hade ingen
el så då drevs sågen av en tändkulemotor. Det
lät som en gammal fiskebåt. Nu kör vi på el.
Egen el, mest.

Leif och mågen Lasse Larsson vid gamla
ingången till kvarnen.

– I år kan det börja ovanligt tidigt, tror vi.
Kanske redan i början av augusti. Annars är
det oftast högsäsong från mitten av augusti
till och med oktober, plus en månad på våren.
Förr ringlade köerna långa längs vägen hit
ner men nu ringer bönderna och bokar tid.
Det funkar bra. Det är klart det kan bli någon försening men de har ofta inget emot att
hinna ta en kaffe och byta några ord mellan
varven, skrattar Leif som känner stammisarna
sedan många år tillbaka.
Kumla Kvarn har idag ungefär 150 bönder
från ett område från Åtvidaberg till Borensberg och Kimstad bland sina kunder. Många
av dem kommer också med timmer som de
vill ha uppsågat till husbehov.
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Egen el från Asta
Från början drevs kvarnen med tre traditionella vattenhjul, sedan med ett och så småningom med el från en turbin. Leif tog över
kvarnen efter sin pappa 1983 och har sedan
dess renoverat både byggnaderna och fördämningen. Han har också moderniserat maskinparken och 2003 flyttade Asta in.
– Den gamla turbinen hade frusit sönder
totalt och den nya togs i drift 27 november,
när Asta har namnsdag. Så hon fick heta det.
Idag levererar Asta som mest 83 kW som
används både till kvarnen och till hushållet.
Eventuellt överskott säljer Leif till Bixia som
grön el.
– Hur mycket el vi får beror förstås på hur
mycket vatten det är i ån. Mest blir det vår
och höst. Nu på sommaren tar växtligheten
upp det mesta, även när det regnar mycket.
På sommaren och under högsäsongen när vi
kör rensverket hela tiden så går vi inte runt på
egen el, då måste vi köpa in.
Vattnet leds till turbinen Asta i ett rör från
en fördämning. I rörets övre ände sitter ett
galler som måste rensas från skräp som vattnet för med sig. För skräp vill hon inte ha,
Asta, och inte is eller för mycket vatten.
– Våren 2010 höll hon på att drunkna. Vi
hade flera länspumpar i turbinrummet men
vattnet stod ändå högt. Tanken är att överflödet ska rinna förbi under golvet men det hade
frusit så att det blev helstopp. Det rann in iskallt vatten rätt genom väggen och vi fick ha
vakt uppe vid gallret dygnet runt. I tio dygn.
Då blev det inte mycket sömn …

									 Leif Johansson

Det nya verket för rensning och betning av utsäde är som en
hel liten fabrik.

Ingen pensionärstillvaro
Vila är heller inget som Leif prioriterar, det
förstår jag när Lasse påminner om en resa till
Thailand när Leif hellre satt på balkongen,
som hade utsikt över en byggarbetsplats, än
åkte med och tittade på sevärdheter.
– Jag är nog lite av en arbetsnarkoman,
skrattar Leif och berättar att han samtidigt
som han låg i skilsmässa och var anställd på
heltid som elektriker i Norrköping köpte de
gamla arbetarbostäderna på granntomten och
renoverade dem på kvällar, helger och nätter.
Fortfarande tar underhållet av fastigheterna mycket tid och även om Leif har hjälp av
både son, dotter och måg så verkar han fortfarande göra en hel del själv. Att gå i pension är
inget han ens funderar på även om han med
ålderns rätt anmält sig till Veteranpoolen inne
i Linköping.
– Jag gjorde 300 timmar åt dem i vintras.
Det skulle inte bli så mycket men, ja, jag har
väl lite svårt att säga nej också. Jag tycker att

Fotnot för icke lantbrukskunniga
Utsäde är sädeskornen som
bönderna planterar i jorden. På
kvarnen rensas utsädet från skräp,
ogräs och korn som är för små.
Utsädet kan också betas med gifter
för att få högre motståndskraft
mot sjukdomar och skadeangrepp.
Betningsmedlet innehöll tidigare
kvicksilver men det gör det inte
längre. Ekologiskt utsäde betas
inte alls. På Kumla Kvarn körs
ekologiskt utsäde därför i en egen
bana. Bönderna sparar mellan
1,50 och 2 kronor per kilo på att
använda eget utsäde jämfört med
att köpa in det.

man ska vara snäll och hjälper gärna till om
jag kan.
Om det ändå blir någon stund över så smyger Leif gärna iväg till snickarboden där han
designar och tillverkar allt från smörknivar till
hus.

Fakta
Namn: Leif Johansson
Ålder: 69
Bor: vid Kumla Kvarn, utanför Gistad
Familj: en son och en dotter med respektive, ett barnbarn
Intressen (utöver jobbet): snickra,
åka motorcykel, TV ibland när det är
mörkt ute
Dold talang: finsnickeri
Favoritplats i Åkerbo: Kumla Kvarn!
Motto: Semester får du i graven.

Text och bild: Titti Knutsson
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På spaning i
Kåkerbo

Mitt i metropolen Linghem ligger Åkerbogården.

Det hörs motorljud från en tomt bredvid Linghems församlingshem. När man kommer närmare syns en person jaga fram och tillbaka med
en gräsklippare över de gröna ytorna som omger Åkerbogården.
– Jag tänkte att jag skulle hinna klippa klart
innan regnet kommer, säger Hans Bureteg.
Men vädret är som bekant nyckfullt under
fruntimmersveckan och regnmolnen har redan förmörkat himlen. Snart blir marken blöt
och Hans tar en paus. Vi får tillfälle att gå en
rundtur inne i Åkerbogården.
Gymnastik
Huset byggdes 1932 och användes som gymnastiklokal av Törnevalla IF och Linghems
Gymnastikförening. Under 1940-talet planerade man att bygga ut Lingheden. För att
skaffa sig en ekonomisk säkerhet till detta bildades 1948 Byggnadsföreningen för idrottens
befrämjande, som förvärvade Åkerbogården
samma år. Hans Bureteg är föreningens vice

34

ordförande.
– Syftet idag är att hyra ut lokalerna till olika arrangemang. Vi har bordtennisspelande
pensionärer, linedance-dansare och yoga-utövare här. Dessutom hyr vi ut till Kulturskolan
och Plogen, säger Hans men tillägger att det
snart ska firas bröllop i lokalerna.
Intressant ”målning”
Huvuddelen av Åkerbogården upptas av en
större samlingssal där en teaterscen omedelbart fångar besökarens blick. Inramad av scenens röda tygridå hänger en lätt naivistisk
målning som fond.
– Det är egentligen inte en riktig målning
som hänger där, utan en reproduktion av en
liten oljemålning som konstnären Ann-Louice
Österberg-Hovlund har gjort, förklarar Hans
och berättar vidare.
– Jag fick syn på den här bilden i en tidningsartikel om en vernissage i Vadstena, och
tyckte att färgen passade så bra till tygridån.

Jag tog kontakt med
konstnären och frågade
om föreningen fick köpa
målningen. Det gick alldeles utmärkt. Sedan lät
vi en reproduktionsfirma göra ett original som
trycktes på det här stora
tygstycket.
Bostad vägg i vägg
Alldeles bredvid scenen
finns en dörr som leder in
till en före detta bostad.
En reproduktion av en liten oljemålning pryder teaterscenens fond.
– När vi renoverade teatersalen funderade vi på
upprustningen av Åkerbogården, säger han.
om det inte hade funnits en ingång till bostaHuset har byggts till och inrymmer numera
den bredvid. Vi kände på väggen och uppen entréhall med ingångar till ett sammanträtäckte en dörrpost under tapeten, säger Hans
desrum och ett kök med serveringslucka. På
Bureteg. Man kommer ut till en liten hall och
övervåningen har Linghems Sportklubb sitt
från den leder en smal trappa upp till ett rum
kansli och ett handsnickrat vitrinskåp med
ovanpå. Här bodde vaktmästaren Ernst Jopokaler, vittnar om klubbens bedrifter genom
hansson under 1940-talet. Husets bostadsdel
årens lopp.
användes fram till 1980-talet.
Att Hans Bureteg är rätt person att tala
– Den sista som bodde här var en postiljon,
med när man vill veta något om Åkerbogårberättar Hans. När vi gått ned från övervåden märks snart. Intresset och engagemanget
ningen öppnar Hans en dörr som leder ned
lyser igenom och när vi går ut på gårdsplanen
till en mörk matkällare, som av läget att döma
är gräsklippningen nästan glömd. Ingen av
verkar sträcka sig under scengolvet.
oss kan säga hur lång tid vi har varit inomhus,
– Vi har fått rensa ut hela källaren för här
men regnet har i alla fall dragit förbi och movar unket och fuktigt, säger Hans och stänger
torklipparen börjar snart puttra igen.
dörren igen. Idag har föreningens medlemmar installerat handikapptoalett och fjärrvärFakta
meaggregat i bostadens markplan.
Månadens kåk: Åkerbogården,
Räddningsaktion
Hans Bureteg berättar att Åkerbogårdens öde
höll på att förseglas i mitten av 1980-talet,
då huset changerade och betraktades som en
skamfläck bredvid det nybyggda församlingshemmet.
– Därför bildades Åkerbogårdens Stödförening 1987. Den har till uppgift att genom
medlemsavgifter och arrangemang främja

Plats: Gällstadsvägen 14, Linghem
Byggår: 1932
Har använts till: Samlingsgård
Används till idag: Samlingsgård
Ägare: Byggnadsföreningen för
idrottens befrämjande.
Text och bild: Fredrik Häger
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TEMA: HÄLSA

Ta greppet om ditt liv!

Del 5

Gärna hjärngympa!
”Varför fälls järnvägsbommarna ner, just när jag ska cykla
över järnvägsspåret?”
”Dessa osynkroniserade trafikljus! Finns det bara röd färg
vid trafikljusen?!”
”Måste alla saktmodiga människor handla i rusningstid??”
Artikelförfattarens kommentar: kommer
ordet saktmodig av att människor som lever
”sakta” är modiga?!
Människors tankar fokuserar många
gånger på det negativa och på detaljer i tillvaron.
Järnvägsbommar fälls ner med jämna
mellanrum, trafikljusen slår om till rött osv.
DET kan vi inte förändra – det vi kan
förändra är vårt sätt att tänka och hur vi
förhåller oss till det som händer.
Vi har upptrampade stigar i hjärnan,
många av dem är vältrampade och invanda.
Det känns vant och tryggt att känna igen
tankegångarna.
Men på gångarna
kan det med tiden
bli ”ogräs”, som
stoppar och hindrar
tankarna att flöda
fritt. Tankarna fastnar i ogräset och det
blir svårare att tänka
nytt och annorlunda. Då gäller det att
rensa bort ogräset.
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Vi går tillsammans, det ger trygghet. Det
kan i början kännas olustigt, tveksamt och
rädslan ligger och lurar bakom nästa hjärnvindling.
Det känns många gånger lättare, om vi
får vetskap om att den rensade stigen gynnar vår hälsa, stärker vår självkänsla, självförtroende och själsliga resurser.

I Gabriellas sång, sjunger Helene Sjöholm:
”jag har aldrig glömt vem jag var, jag har
bara låtit det sova”.
Så kan det vara med våra tankar; vi har
en gång trampat upp positiva och hälsosam-

TEMA: HÄLSA
ma tankestigar, men någonstans på vägen,
vek vi av på allt fler sidospår. Dessa känns
nu invanda och på sitt egna något märkliga sätt har de blivit trygga, MEN i längden
ogynnsamma för vår mentala hälsa.
Det är nu vi kan trampa upp NYA stigar,
många bredvid varandra, tills de liknar en
4-filig motorväg! Här hittar du alla dina
resurser du har, både de som sover och de
som är vakna.
Väck dem alla, förstärk dem, träna och
använd dig av dem! DETTA är mental träning!
Vinn din egen GULDmedalj – det är vad
mental träning är!

Att vinna sitt eget guld
kan innebära:

Hjärngympapass
i miniformat:
• Nynna på din favoritmelodi – vad
			 händer? I huvudet? I kroppen?
• Vad händer om du sträcker på dig?

• Klara en promenad, efter att ha varit
			sjuk.

• Vad händer när du tar ett djupt och
			 lugnt andetag, ända ner ifrån magen?

• Klara en svårare nivå av korsord, än
			 du någonsin gjort tidigare.

• Vad händer om du går långsammare
			respektive snabbare?

• Klara en anställningsintervju, som du
			 var väldigt nervös inför.

• Vad händer om du ställer en fråga
			 som den här till dig själv: vad uppskat			 tar jag mest – just nu?

• Klara att ha G i betygsdokumentet i
			samtliga ämnen.
Kanhända blev det för dig, som för fotbollstjejerna i VM i år, ett brons. Så kan det
bli, det blev inte guld denna gång – vad var
orsaken?
Reflektera – och gå sedan vidare!

Tänk nytt – tänk annorlunda!
Eller tänk gammalt – men då ska det gagna
dina inneboende resurser!
Hela denna artikel är hjärngympa – träna
ofta och gärna!
Hjärngympa är en färskvara!

Vill du fråga Gunilla
något angående hälsa?
Maila till info@akerbo.nu så svarar
Gunilla i sin spalt i Åkerbobladet.

I nästa nummer av Åkerbobladet:
Hälsan som helhet i våra liv.
Text: Gunilla L-Svensson
Illustrationer: Jan Karlsson
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Frågor & svar om hälsa
Fråga:
Jag somnar ganska fort på kvällen, men vaknar
nästan varje natt vid 2 – 3-tiden, hjärtat slår fort,
det känns som ett tryck över bröstet och jag är
klarvaken. Somnar om vid 5.30-tiden, se'n ringer
väckarklockan vid 6!
Jag är jättetrött på eftermiddagarna, det här
har hållit på i 4 – 5 månader.
Är det stress? Vad ska jag göra?

Sofia – sömn och rådlös!!

Gunilla svarar:
Det sömnmönster, eller snarare brist på sömnmönster, du beskriver är mycket vanligt hos stressade personer. Det är alltid svårare att ge råd, då
jag inte vet hur livet i sin helhet ser ut för dig.
Men med utgångspunkt från ditt brev här ovan
vill jag skriva:
Motionera regelbundet, motion är stressreducerande. För många människor fungerar det bäst
att motionera med god tidsmarginal, tills det är
dags att gå till sängs på kvällen. Prova dig fram,
vilken tid som passar och fungerar bra för dig.
Som så mycket annat i livet, så gäller det att hitta
det som passar bäst för just dig!
Sömnhygienråd är:
• Ett tyst, svalt och mörkt rum.
• Ingen koffeindryck kvällstid.
Hjärtklappning och tryck över bröstet, ger mig
signaler om inslag av ångest. Det innebär en oro i

kropp och själ, därför föreslår jag att när du vaknar; gå upp, drick ett glas vatten, gå långsamt i
din lägenhet/huset, bläddra i en tidning eller lös
korsord en stund. Ta några djupa och lugna andetag! Många tycker det känns bra att tända en
lampa och att lyssna på radioprat eller musik.
Återvänd sedan till sängen och om det känns
lugnare i kroppen, invänta sömnen. Om inte, gör
något som känns rofyllt och lugnt, kanske upprepa något av ovanstående tips.
Flera människor jag mött föredrar att stryka
kläder, sticka eller göra armhävningar.
OM du vaknar och känner dig lugn, uppvaknandet är mer ett konstaterande:
”Jaha, nu är jag vaken igen”. Låt det förbli just
ett konstaterande, ligg kvar i sängen och sömnen
kommer att infinna sig, förr eller senare!
Sofia, min önskan är att du tar kontakt med
din vårdcentral.
Beskriv ditt problem, hur länge det har pågått
och du kommer att få god hjälp. Det kan t.ex.
vara adekvat med insomnings- /sömntablett under en kort tid, för att din kropp ska återställa
balansen i att den ska sova nattetid och vara vaken dagtid. Ibland behöver hjärnan hjälp på traven att förstå det.
Tänk igenom din livssituation, gärna tillsammans med en vän, som kan ge dig perspektiv på
tillvaron. 

Fråga:

Gunilla svarar:

Det är flera i min släkt, som har högt blodtryck.
Både min mamma och morfar har haft stroke.
Jag har köpt en automatisk blodtrycksmätare
och har tagit några värden.
Mitt blodtryck är i genomsnitt 175/100. Är det
bra? Jag har läst om olika gränsvärden, vad är
det som gäller?
Ska jag kontakta min vårdcentral?
Orolig - 58 år.

Det är klokt av dig att hålla koll på ditt blodtryck.
Jag anser att du ska ta kontakt med din vårdcentral.
WHO (Världshälsoorganisationen) har givit
riktlinjer att blodtrycket ska ligga på max 140/90.
Gränsvärdena har skärpts sedan flera år tillbaka.
Nämnda gränsvärden har även starkt stöd, av de
hjärtspecialistläkare (kardiologer) som jag har
talat med. Kardiologerna är de läkare som bl.a.
möter och behandlar de patienter, som levt med
högt blodtryck under EN LÄNGRE TID, utan behandling.																					 
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Egenvårdsråd jag kan ge dig:
• Promenader. Motion sänker blod			 trycket. (Den motion som blir av, är
			bra motion).
• Minska saltintaget.
• Minska stress och oro. Stress är en
			 vanlig orsak till förhöjt blodtryck.
Kanhända tänker du redan på dessa saker, då
är det bara att fortsätta på inslagen väg!
Lycka till! 

Det är alltfler privatpersoner som köper en
blodtrycksmätare. De råd jag vill ge är:
Ta blodtryck under samma betingelser, dvs.
• Vila 15 minuter.
• Ta blodtrycket sittande (eller liggande)
		 och i samma arm vid samtliga tillfällen.
• Använd samma blodtrycksmätare.
• Dokumentera dina värden, och om
		 blodtrycksmätningen föregicks av någon
		 särskild händelse.

BOKTIPS
POSITIV SJÄLVBILD Jag vill, jag vågar, jag kan
Författare: Lars Rydberg.
Förlag: SISU Idrottsböcker
Häftad bok på 32 sidor. Känslan är att den är skriven till ungdomar
som utövar idrott. Textmaterialet innehåller dock, en klar och tydlig
grund för vad mental träning innebär. Kan läsas med behållning av
såväl ungdomar som vuxna. Går utmärkt att använda som studiecirkelmaterial i ämnet mental träning – både för idrott och i vardagslivet.

integrerad mental träning

LANDA MJUKT

Författare: Lars-Eric Uneståhl.
Förlag: SISU Idrottsböcker och författaren
En grundläggande, dock omfattande bok om mental träning.
Många exempel är hämtade från idrottsvärlden.
Givande läsning för alla som är nyfikna/intresserade av mental träning och det positiva den kan åstadkomma i den enskilda människans liv.
Författaren är välkänd som psykolog och har abetat med toppidrottare på OS- och VM-nivå. Han är numera rektor vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Där utbildas bl.a. mentala tränare.

PRESTeRA AVSPÄNT

Författare: Pia Nilsson och Lynn Marriott
Förlag: Forum
Förord i boken av Annika Sörenstam
Inspirerande bok, inte bara för golfspelare. Märks tydligt att författarna innehar stor kunskap och erfarenhet, både av golf och människors sätt att tänka.
Innehåller många hjärngympa-reflektioner, användbara för alla som
befinner sig i livet!

Författare: Elisabeth Solin.
Förlag: LäroMedia
Författaren beskriver på ett lättförståeligt sätt, hur viktig stresshantering och mental träning är för hälsan. Läsaren får i denna bok stifta
bekantskap med den mentala träningens grunder och begrepp såsom: affirmation, visualisering och målbild.
Boken är pedagogiskt upplagd och passar utmärkt som kurslitteratur
i en studiecirkel.

Författare: Elisabeth Solin, Lars-Gunnar Solin
Förlag: LäroMedia
Boken är främst tänkt som ett undervisningsmaterial gällande stresshantering. Denna bok är uppbyggd enligt samma goda pedagogiska
upplägg som Landa Mjukt, och även denna lämpar sig utmärkt att
använda som studiecirkelmaterial/undervisning.

VARJE SLAG MÅSTE HA ETT SYFTE

mental tuffhetsträning

Författare: Lars-Eric Uneståhl.
Förlag: SISU Idrottsböcker
Fördjupningslitteratur för den/de som är väl förtrogna med den mentala träningens grunder.
Många exempel och övningar i boken är tagna från, och hänvisas till,
idrottsvärlden.
I inledningen av boken skrivs några viktiga ord: att mental tuffhet
innebär en stor portion ödmjukhet och respekt, både för dig själv och
dina medmänniskor.
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Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

bankekind

KIMSTAD

TALLBODA

Vägen mellan Bankekind & Ekenäs
Slott. Se skyltar. Öppet 1:a & sista
helgen/mån. t.o.m. aug. Kl. 11-17.
Loppis, Servering. Tel. 013-530 19.

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

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

björsäter

Linghem

valdemarsvik

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

Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
Gula huset vid Café Kårtorp, intill
E22:an vid avfart mot Gållösa.
Öppet under maj, juni, juli, augusti
alla dagar 10-18. Tel. 073 - 815 74 61.

Loppis & Allmogemarknad på
Stora Kinäs. Vägen mellan Björsäter - Östra Ryd. Följ skyltar.
Lö 11-15. Tel. 0120-601 77.

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

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

HACKEFORS
Hjälpverksamheten
ÅTERVINNINGEN. Molijns väg 15
Må -Fr 10 -18, Lö 10 -15. Söndagsöppet vecka 26 - 32, kl. 11-15.
Tel. 013-376 777

Linköping
Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18 samt
fr.o.m. sept. även Lö 10-14.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

norsholm
Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). To 14 -19 • Lö 11-15.
Tel. 0705 - 89 68 56.

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

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

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

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

Privata radannonser i Åkerbobladet
Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack
Gör så här:
Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrubrik och text på ett
papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med cirka
40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge också ditt namn, adress och
tel.nr. E-mail: info@akerbo.nu. Adress: Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem. Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
eller plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)
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Priser

Rubrik samt
1 - 2 rader		 60:3 rader				75:4 rader				90:5 rader			  105:6 rader			  120:-

Annonsmanus och betalning skall
vara Åkerbobladet tillhanda senast
på tisdagen i veckan före utgivningsveckan. Dvs. för nästa nummer senast
den 6 september.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

20/8 		 		 Gårdsloppis i Gistad. Kl. 10-16.

							Kalkstensv. 5, Skyltat från gamla E4.
							Se annons sidan 30.

20/8 		 		 Barnens Dag vid Linghemskyrkan,

							Linghem. Kl. 14-17. Se annons sidan 19.

21/8	 			 Borkhultsdagen, kl. 11-16 på

							Bygatan i Borkhult, Yxnerum. Marknad,
							Smådjur, Hunduppvisning m.m.
							Arr. Yxnerums hembygdsförening
							Se annons sidan 21.

27/8		 			 Landsbygdens dag, kl. 10-16,

							vid Lundby Loge, Ö Skrukeby.
							Utställning, Försäljning, Underhållning
							Se annons sidan 18.

27/8		 			 Sköna Gröna Grebo. Start kl. 15.08.

							Vid Klockaregården i Grebo.
							Musikfestival med inriktning åt visa och
							svenskspråkig pop. Se annons sidan 24.

3/9					Familjedag på Hembygdsgården
							Tallbacken i Askeby, kl. 11-15.
							Brödbakning, Musikunderhållning,
							Visning av veteranfordon, Servering m.m.
							Arr. Askeby hembygdsförening och
							ÖstgötaDagarna - öppet hus på landsbygden
							Se annons sidan 21.
4/9	 				Loppis, på Cupolen i Linköping. Kl. 10-15.
							Se annons sidan 15.

10/9	 			 Småbrukardag vid Långserum i
							Yxnerum. Sång & musik, Försäljning av
							hantverk & närproducerade produkter,
							Ponnyridning, Hästskjuts m.m.
							 Se annons sidan 20.
Aug-okt		 Stadsvandringar i Linköping

						Vissa vardagskvällar med start kl. 19.00
							Arr. Linköpings Guideklubb
							Se annons sidan 19.

28/8	 			 Gistad Marknad på Gistad idrottsplats,
							kl. 10-16. Knallar, Nöjesfält, Dans- &
							Musikunderhållning, Servering m.m
							Arr. Gistad Sport & Motionsklubb
							Se annons sidan 20.

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Norsholm, Hackefors
och Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen på sidan 43.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon 011 - 19 72 50.
Klipp ut och spara.
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Åkerbokrysset - augusti 2011
FÖR POMPÖST HÄNDER
SOM
ÅKANDE
FLYGER
SVAL

DEN AVGÖR
KANSKE KÖPET
VALMAT

BLY

AGAPANTUS ÄR
AFRIKAS
BLÅ
EN KYLIG
HEXAEDER
KAN
LOSSNA
I
MOLAR
ITALIENSK
SKINKREGION
SY
ÄR BÅDE
EN
GAMMAL SVENSKA
OCH
DJÄVUL MATTE

DÄMPAS
KRAFTORD

SÅ ATT
SÄGA

SALONEN
MED
PINNEN

KRISTNA
I
EGYPTEN

FÖR
FULLT
MED PÅ

LASSO

ÄNNET
HÄRJEDALSORT
GÖR OM
STYCKEN

KAPPA
FÖR GREK

KAN MAN
RUSA

GRYTA

STÅLMANSCHRISTOPHER

FÅ ATT
SE GAMMALT UT
500

BORTSKRAPAD

CIRKA
SÅGS
TRE
FÖRR PÅ
TANUMÅK EFTER
VARANN

LÄR
KRYPTON
KORAR
NORDISK
MÄSTARE

HAR
OFTA
REN
BRUKAR
TÄVLANDE
LYA

BLIG

SPURTSLUT
VILL
PUBLIK
VARA
VIDLYFTIG MED
SIG
MEDITATIV
BUDDHISM

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund. Foto: Okidoki Kommunikation

Här kommer ett nytt Åkerbokryss. Bilden har denna gång lokal anknytning. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 6 september vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i junikrysset var ”Glad midsommarfirare" och "Hattdekoration".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Kestin Orvehag, Linköping, 2:a pris – Inga Granberg,
Linköping samt 3:e pris – Eskil Möller, Linköping. Vi gratulerar också Iréne Nilsson, Linghem,
som vann trisslotten i ORDJAKTEN för juni. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 9.800 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm, dvs. dessa orter med omnejd:
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad,
Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg,
Östra Skrukeby.

Cirka 2.300 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans , Centrumkliniken
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
ME Studio Mariette, Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Brådtom Sluss
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Konsum, Shell-macken,
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand
Östra Ryd: Östhjälpen Second Hand

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2011
Nr
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 6/9
Tis 11/10
Tis 8/11
Tis 6/12

Utdeln.dag
Sön 18/9
Sön 23/10
Sön 20/11
Sön 18/12

Med en annons i
Åkerbobladet
når du alla hushåll

och företag i Åkerbo, Grebo,
Norsholm och Hackefors

Antal hushåll: 6 800
Antal företag:
700
Summa:
7 500
Askeby
Bankekind
Ekängen
Gistad
Grebo-Värna
Hackefors
Landeryd

Lillkyrka
Linghem
Malmskogen
Norsholm
Ringstorp
Rystad
Skonberga

Tallboda
Törnevalla
Vårdsberg
Örtomta
Ö. Harg
Ö. Skrukeby

Företag - föreningar - privatpersoner
Boka annons på tel -  

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.
43

Ni är välkomna att besöka vår stora
portutställning i våra nya fräscha lokaler
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