GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL
OCH FÖRETAG

Åkerbobladet
Åkerbo med omnejd
A n n o n s t i d n i n g f ö r ö s t r a Li n k ö p i n g

Nr 2 – 2008
15 februari  – 13 mars
Årg 7. Upplaga 7.400

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

Välkommen till kundtjänst
MILJÖ OCH
SAMHÄLLSBYGGNAD
Nu har vi en kundtjänst på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Här kan du lämna synpunkter,
komma med nya idéer och förmedla vad som behöver åtgärdas. Genom att lyssna på dig kan vi göra
Linköping till en ännu bättre stad och kommun att
bo och arbeta i.
Nya kundtjänst är till för alla slags ärenden inom samhällsbyggnad såsom miljö- och byggfrågor, skötsel av
gator och parker, färdtjänst m.m. Alla kunder kommer
att få respons, så att man vet hur ärendet behandlas.

Telefon 013 - 20 64 00
Välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon
eller besök oss på Drottninggatan 45.
Öppettider vardagar kl. 8 – 17.
Lunchstängt kl. 11.45 – 12.45

www.linkoping.se
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Företagsevent - Kickoff
Konferens - Sommarfest
Dags att börja fundera på vårens aktiviteter!

Våra aktiviteter:

Även om det fortfarande är vintersäsong
börjar det bli dags att tänka
på vårens aktiviteter.

- Matchracesegling
- Höghöjd
- SPA-bad
- Crosscart
- Laserlerduveskytte

Vi sätter igång med våra utomhusaktiviteter i början på maj
med segling, vattenskoter mm.

- Vattenskoter
- Segway
- 4-hjuling
- R.I.B-båtar

Boka nu så är ni säkra på att
få dagen som passar er bäst!
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Nu även åretruntaktiviteter
under tak!

Vi finns vid Näsby Säteri, Ekängen
bara några minuter med båt eller
bil från Linköpings centrum!
Välkommen till oss för en
givande och spännande dag!

0768-766 929

Se mer på vår hemsida: www.seglingaventyr.se

Skogskörning med häst
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Allt för häst och ryttare

REA
vecka 7, 8, 9

Kom och fynda!
Öppet mån-fre 14-19 • Lör 10-14

VÄLKOMNA!
WWWFREDRIKSBORGSRIDSPORTCOM

Vi, och våra hästar, hjälper till med att
köra ut ved, massaved och timmer,
naturvänligt och utan markskador.

Vi har

• kranvagn med griplastare och vajerspel
• gallringsvagn för trånga utrymmen, samt
• lunningsvagn
Ragnar Holm & Christer Berg • Ullälva • Linghem

Ring: RAGGE 070 - 649 04 25
CHRISTER 013 - 740 64
www.skogskorningmedhast.com
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Hud & Skönhetssalong

Välkommen till oss!

Auktoriserade Hud & SPA-terapeuter

- City SPA-

Brovillan

Snickaregatan 34 B
582 26 Linköping

Vårdsbergsvägen 135
589 37 Linköping

013 - 16 38 92

013 - 16 38 02

(von Dufva)

i Hjulsbro

www.nettans.se
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Ansiktsbehandlingar
AHA syrebehandlingar
Anti-age penslingar
Kroppsinpackningar
Epilering / Diatermi
Manikyr
Pedikyr
Massage
Vaxning
Make up (bal, brud, fest)
Make up-kvällar/kurser
Öronhåltagning
Tandblekning
Frans– & brynfärgning
Permanent fransböjning
Presentkort

Nu finns vi på

Sonjas
Damfrisering
Birgitta
Andersson

Kerstin
Yngwe

tidigare

tidigare

Mini Salongen

Salong Kerstin

Malmslätt

Linghem

Välkomna till

Repslagaregatan 32 A, Linköping
Tel. 013-12 26 99
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FAMILJERÅDGIVNING
Storgatan 33
Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02
www.familjerelationer.se

Kristina Åslund

Urban Åslund

Privat familjerådgivning i centrala Linköping. Detta är en familjerådgivning i tiden.
Vi vet vad det innebär att leva i en stressad situation. Olika familjekonstellationer
(styvfamiljen), där både vuxna och barn känner sig vilsna. Vi arbetar inte med
någon färdig modell – vi har stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret
önskar gå. Tillsammans skräddarsyr vi en behandling som är lösningsfokuserad och
målinriktad. Välkomna till oss.

Vill du skapa ett harmoniskt hem?

Erbjudande till
alla nya kunder!

Grundkurs 15-16 mars

Boka före 15 mars och få
40% rabatt på massage.

Feng shui

På denna kurs lär du dig grunderna för att
balansera energier och skapa ett harmoniskt hem.
Vi går bl.a. igenom: De fem elementen, yin &
yang, baguan, chi – energi och rensa i röran.
Ta med en skiss eller ritning av din bostad.
Plats: Westmansgatan 27 A, Linköping.
Anmälan senast 6 mars.

Kursavgift 1190 kr, varav 500 kr i anmälningsavgift.
Avgiften inkluderar kursmaterial och fika.

För anmälan och mer information
välkommen att kontakta Pernilla Agerhall,
cert. feng shui konsult, 0708-92 81 45,
pernilla@fengshui-insikt.se
www.fengshui-insikt.se

Pris 240 kr (ord 400 kr)

Varmt välkommen till min nya lokal
på Järnvägsgatan 2A, tre minuters
gångväg från Resecentrum!
Lisa Svahn

Certifierad massör
& Pilates-instruktör

Tel 073-339 61 58

HelhetsHälsan
i Linköping
Järnvägsgatan 2A
Linköping

Nästa Åkerboblad kommer ut fredagen den 14 mars, dvs. veckan före påsk.
Boka annons före den 5 mars.
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Det ska va kul och hugga ved!
HYR

denna lättarbetade

VEDMASKIN
... för el eller traktordrift
Pilkemaster är en mycket lättarbetad,
kraftig och oerhört effektiv vedmaskin
som lyfter, matar, kapar, klyver samt
transporterar veden dit du vill ha den.
Den har även stocklyft vilket sparar
ryggen när stockarna blir lite grövre.
Maskinen levereras och hämtas fritt av
uthyraren inom Linköping/Linghems
närområde.

Kaphastighet:
Kapdiameter:
Klyvlängd:

35 - 50 kapningar/minut
ända upp till 30 cm
30 - 60 cm

Dagspris, 07.00 – 19.00:
Pris dag två:

1000 kr + moms
900 kr + moms

Ring och boka:
B-Invest 0708 - 32 01 01, 013 - 31 01 01
Mvh Tommy
Finns i Linghem

Vår specialitet

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Vi har samarbetsavtal med Wahlstedt i Motala.
Vi är en allbilsverkstad.
Dela upp betalningen med
MECA-kortet, räntefritt 1 år.

Lånebil.

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

Öppettider, sept - maj
Mån - Tor 7.00 – 17.30
Fredagar 7.00 – 13.00

Läs mer på www.meca.se
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TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Pappoch Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.

Kontakta oss, det lönar sig! Tfn: 013-39 73 20
LINKÖPING

Verkstad: Hagalund Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42
E-post: rengenvik@rixtele.com • www.brokindsplatslageri.nu

Håkan Andersson

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

Dags för

kamremsbyte?
Ring oss för prisoffert.
Service och reparationer
på samtliga bilmodeller.
*)

Lånebil vid service/reparation, fast pris 5 mil

•
•
•
•
•
•

Service & Reparationer
Tillbehör & Reservdelar
Lånebil *)
Motorsport
Hjulinställningar
Däckverkstad

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

www.habms.se
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VÄLKOMNA TILL HERRMIDDAG!
i Linghems församlingsgård

Fredag 7 mars kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll
med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 60:-/pers.

Anmälan till Mona Wahlström senast den 5:e mars tfn: 013-23 66 59

L INGHEMS B IBLIOTEK

Rystad
Folkets
Hus

Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

• Årsmöte
24 feb. kl. 14:00
• Författarafton i mars
• Elvis-afton 19 april

(dag medd. senare)

med amerikansk grillbuffé

• Mannekänguppvisning
• Loppis

i april (dag medd. senare)

17 maj

Hyr ett bord och sälj dina egna prylar eller skänk
till Folkets Hus-föreningen. Kontakta Jan Rydén,
Tel. 013 - 39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se
för bokning av bord eller om du vill skänka något.

MASSAVED KÖPES ...
av privatperson, 3-meters längd,
cirka 15-25 cm i diameter.
Björk / löv / barr
I närheten av Linghem.
Tel. 0736 - 414 146
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14-19
12 -16
10 -13, 15 -18
stängt
10 -12, 13 -16

Sagostunder

Vårens sagostunder för barn från 3 år
inleds onsdag 6 feb. kl. 14.30, max. 10 barn.

Sportlovskul!

Frågetävling med fina vinster under sportlovsveckan för mellan- och högstadieelever!

Barnteater

Häxans Döttrar med Papagena.
Modellteater med musik för barn från 3 år.
Onsdag 5 mars kl. 14.30.
Biljetter hämtas på Linghems bibliotek
en vecka innan föreställningen.

Välkomna hälsar vi på biblioteket!
Sophia och Karolina

Se även vår hemsida
www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)
Himnavägen 149, 585 65 Linghem
Tel: 013 -20 52 52

013 – 13 74 80
Bomullsjumper med ﬂätor 345:6ARD   s ,ÚRD  
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Välkommen till ett bättre liv!
Är du i kris, besväras du av oro, ångest, nedstämdhet eller fobier?
Eller skulle du behöva stanna upp här och nu och unna dig en stunds investering i dig själv?
Hos oss får du professionell hjälp, utformad efter dina behov.
Vi har korta väntetider. Du behöver ingen remiss.

Vi erbjuder:

Cecilia Gustafson

•Kognitiv terapi
•Stödjande samtal
•Stresshantering
•Krissamtal
•Personlig utveckling •Anhörig / familjestöd

Välkommen till CoM!

VI HJÄLPER DIG TILL ETT BÄTTRE LIV!

Marie-Louise Carlsson

Guldstrand Crystal

Wahlbecks företagspark
Westmansgatan 47, 582 16 Linköping
Tel: 013 - 22 55 15
www.kognitivsamtalsbehandling.se

CRYSTALLIZED BY SWAROVSKI®

Ta med annonsen
till vår butik, så får
ni 20% rabatt på
valfritt smycke.

Vi tillverkar personliga smycken efter era
önskemål till fest, bröllop och vardag.
Abiturientbal i vår?
Öppet: Onsd-fred: 17.00–20.00 Lörd och sönd: 11.00-16.00
Butiken finns i Vårdsberg, Hovetorp (innanför Stall Hovetorp)

www.guldstrandcrystal.se

Det är värt ett besök……Vi lovar! Åsa & Göran

5-års jubinltehuemm!
på La

Vårnyheter!
• Tyger

• Löpare
• Presenter m.m.

Lanthem

Inredning Present Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider:
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

Vägbeskr: Gamla E:4an mellan
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka
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Loppmarknad
Johanneskyrkan i Åtvidaberg
14 - 15 mars
Fredag 14/3

kl. 11.00 - 18.00
Lördag 15/3
kl. 10.00 - 13.00
SAMTIDIGT MED LOPPISEN
SÄLJER VI OCKSÅ VÅRT FÄRSKA
HEMBAKADE BRÖD.

LUNCH- OCH KAFFESERVERING.

ALLA VARMT VÄLKOMNA!
PS. Ring 0120 - 123 20 eller 0120 - 149 80
om du vill ha mer information.

JOHANNESKYRKAN, DOUGLASVÄGEN 36
ÅTVIDABERG

DAGLEDIGTRÄFFAR

Salem Rystad
ONS 5/3 KL. 14:00
Bengt Freed
sjunger och berättar.

ONS 2/4 KL. 14:00
Lasse Andersson
”Minns du sången?”

ONS 7/5 KL. 14:00
Utﬂykt till Kornettgården

Välkommen!
Salem Rystad, Frisbovägen 10
585 91 Linköping, 013-39 71 02
www.kyrktorget.se/salem.rystad

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?
SPECIALITET

STUBBORTTAGNING!

JAG

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

Daniel Gustafsson

• Service
• Installationer
• Reparationer
• Offerter
Välkommen att höra av dig!

M Rör Linköping
Mårten Rydh

www.dakonsult.com
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013 - 733 80 • 0734 - 14 85 05
www.m-ror.com
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Månestad • Linköping

Tfn: 013-15 41 78

Auktoriserad
service

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

VÅR STYRKA DIN TRYGGHET!

Foder/Entreprenad

Grovfoder för häst
St al lplat ser för uthy rning
Johan Franzén • Vårdsberg Hovetorp • 585 92 Linköping • Mobil: 070-786 0112
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Nästa nummer av Åkerbobladet
kommer ut den 14 mars.
Boka annons före den 5 mars.

MYS HOS KAPTEN BILLE´S
Efter promenaden vid kanalen, kom in och värm er hos oss!

Helgspecial i mars
Våffla med varm
dryck

35:-

Tfn: 011 - 545 50

Fläskfilé med
jägarsås

Österrikisk
Glühwein 29:-

99:-

ÖPPET: Onsdag - Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22 • Söndagar 11-18
Stängt: 8 - 18 mars.
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

www.MOBILREP.se

Presentbutiken

HÄLSOKRUKAN

LAGAR & LÅSER UPP
MOBILTELEFONER, CHIPPAR OCH MODDAR
SAMT LAGAR TV-SPEL

Butik:
Nygatan 136, Stortorget
602 31 Norrköping
Tel. 011- 444 11 00
info@mobilrep.se

Butikens öppettider:
Månd - Fred 12-18
Onsdag stängt
Lördag 11-14
Söndag stängt

Stationshuset Linghem
Egen tillverkning
.
av keramik & tavlor

Tips:

15 - 25 % RABATT

Presentpå vissa tavlor.
kort
Öppet: To-Fr 11-18, Lö 11-15
E J KORTKÖP Info: www.halsokrukan.se

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

Går ni i byggtankar?

Kontakta oss! Kostnadsfria offerter.

Kvalitet som varar!
Kontaktperson Christopher Isaksson,

Brovillan i Hjulsbro, Vårdsbergsv.135 • Tel: 013-16 32 71, Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com
Innehar F-skatt
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Tävla i

ORDJAKTEN

– vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och annonsör för varje funnet ord!
Orden återfinns exakt som de står här nedan.
1. trötta
2. charmiga
3. takmålning
4. vällagad
5. gångväg
Nr
1.

Sida nr

6. sparar ryggen
7. driftstopp
8. gäller ordinarie
9. lyhördhet
10. spännande dag
Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du inte vill klippa sönder tidningen, på en egen lapp
eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet
Stationshuset
585 64 Linghem
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 5 mars.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.
GRATTIS! till Birgit Jonsson som vann trisslotten i förra månadens Ordjakt.
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Glas av plast!
Plexiglas - Makrolon
(Akryl)

Lämpligt för
rutor till maskiner, lekstugor m.m.
samt för
inglasning av
altaner och
balkonger.
Makrolon är även
utmärkt material för
t.ex. skyddshuvar och
liknande.

(Lexan, polykarbonat)

Tjocklekar
från 1 mm
och uppåt i
flera färger.
Vi har även
rör och
rundmaterial i plast.
Allt tillkapas efter mått
eller ritning.

VÄLKOMNA!

Industrimodeller

Molijns väg 4 • 580 06 Linköping • Tel:013-15 19 31
• Fax:013-15 23 04 • info@industrimodeller.com
www.industrimodeller.com

RENSNING OCH
BETNING
av utsäde utföres

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

Göran Karlssons VVS & El
VVS & EL lagret
Där vatten
och el
förenas!

Butikens öppettider:

mån - fre

9:00-18:00
lunchstängt 13:00-14:00

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation

Slöjdgatan 19
582 77 Linköping
Tfn: 013 - 31 21 91

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tfn: 013 - 720 77 • mb: 0708 - 43 48 38

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE
Besök
w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut
på Din bil!

Handla räntefritt smartare än kontant!

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

ÖPPETTIDER: jan - feb
må - to 8 -18, fre 8 -16.30
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

Uthyres - fjällstuga
Mysig stuga i Grövelsjöfjällen,
6 bäddar, bastu, öppen spis.
Ej rökning/djur. Lediga veckor
just nu: v15-17, 19-20, 23-32, 34, 37Tel. 0120 - 294 48

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.
God Man - Testamente
Bouppteckningar - Arvsskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10
070 - 870 59 29
www.svenskafamilyaid.se
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Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
I detta och kommande nummer av Åkerbobladet kommer vi att
presentera våra lokala politiker i det geografiska utskottet lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige.
Utskotten inrättades 1992 för att underlätta för kommunens invånare
att få kontakt med politiker och tjänstemän. Dessutom ville man ge de
förtroendevalda möjligheten till en dialog med linköpingsborna i de
olika områdena.
Först ut i denna intervjuserie är utskottets ordförande Fredrik Lundén.
Övriga ledamöter i Åkerbo geografiska utskott, som vi presenterar
framöver är:
Susanne Wallberg (s), vice ordförande
Muharrem Demirok (c)
Lars Eklund (kd)
Joakim Hörsing (mp)
Sven-Åke Lundh (s)
Tommy Ählström (m)

Njut av hela resan –
börja med vaccination
på

Dags att tänka
på dig själv?

Centrumkliniken
Välkommen på DROP IN
TIS ONS TORS   LÚRD  
¾VRIG TID BOKNING PÍ TEL    

Vi hjälper dig även med
Hälsoundersökningar och Läkarintyg

www.centrumkliniken.nu
3NICKAREGATAN  ,INKÚPING s    
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Boka tid för en

HÄLSOUNDERSÖKNING
på Centrumkliniken
   

Vi hjälper dig även med läkarintyg och vaccinationer.

www.centrumkliniken.nu
3NICKAREGATAN  ,INKÚPING s    

Fredrik Lundén – hemma i politiken
Som förtroendevald tycker Fredrik att det är
viktigt att vara tillgänglig för invånarna som
han representerar. Han deltar därför gärna
i partiets gräsrotsarbete och välkomnar såväl telefonsamtal som e-post om både stort
och smått. Själv gissar han att dragningen
av Ostlänken kommer vara en het fråga den
närmaste tiden, tillsammans med en del infrastrukturfrågor i Ekängen.
- I det geografiska utskottet arbetar vi för
invånarna i Åkerbo. Skillnaderna mellan de
olika partierna är därför inte så tydlig. Vårt
uppdrag är att lyssna på er som bor här och

Ordförande med uppdrag att lyssna
Fredrik Lundén tillbringar numera mer tid
i Åkerbo än i Östeuropa. Det är en av förklaringarna till att han valt att engagera sig
i lokalpolitiken. För några år sedan var han
bara hemma på Stora Bjärby på helgerna.
Veckorna tillbringade han på resande fot
eftersom han då arbetade som Östeuropadirektör på det multinationella bolaget
Monsanto.
- Jag var medlem i partiet även då men
hann inte engagera mig så mycket, förklarar
Fredrik, som idag delar sin arbetstid mellan
det egna lantbruket, en del konsultuppdrag
och politiken.
- Samhället förändras hela tiden och
mycket av den förändringen styrs av politiska beslut. Jag vill inte avsäga mig möjligheten att vara med när en del av de besluten
fattas, nu när jag har möjlighet.
Fredrik tycker det är lite tråkigt att den
offentliga debatten kretsar så mycket kring
rikspolitiken och förklarar att han själv helst
arbetar med konkreta frågor på kommunal
nivå.

lyfta era frågor vidare till fullmäktige.

Fakta
Namn: Fredrik Lundén
Parti: M
Uppdrag: ordförande i Åkerbo geografiska
utskott.
Ålder: 44
Tidigare politisk erfarenhet: Medlem i
partiet sedan länge. Viss ärftlig belastning,
mamma Carin var moderat kommunalråd
i Linköping.
Antal år i geografiska utskottet: 1
Familj: Fru och tre döttrar, 15, 14 och 12 år.
Bor: på gården Stora Bjärby, utanför Linghem
Yrke: Lantmästare, lantbrukare
Fritid: Umgås med familjen. Squash. Jakt.
Dold talang: Korsord
Smultronställe i Åkerbo: badklipporna vid
Hamra, nere vid Roxen.
Telefon: 013-740 36
E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Månadens profiler 						

Ekologisk hudvård ...
Kompletterande kunskap
Idén att satsa på egna hudvårdsprodukter växte fram hos Kjerstin när hon arbetade med en annan produktserie i början på
1990-talet.
- Jag har alltid varit intresserad av naturprodukter och gick en del kurser om örter
och deras olika egenskaper. Det krävs stor
kunskap om råvarorna och den kunskapen
har jag skaffat mig. Det är jag som kommer
med idéerna medan Mikael komponerar re-

Mikael visar gärna sortimentet
för nyfikna grannar.

Sverige har få inhemska producenter av
hudvårdsprodukter. En av dem finns i Askeby
där Kjerstin Egefjärd och Mikael Håkansson
sedan december 2006 bor och driver sitt företag Biologica Svensk Ekologisk Hudvård.
Kjerstin och Mikael tar emot i företagets lokaler där en braskamin sprider mysig värme.
Intill finns ett packrum där de visar sortimentet.
- Vi har ett komplett program med alla
produkter inom hygien och hudvård, berättar Kjerstin, inte utan stolthet.
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cepten och står för allt arbete med att ta
fram produkterna.
Mikaels erfarenheter från arbete inom
ekonomi, IT och på laboratorium har kommit väl till pass och när vi pratat en stund
förstår jag att det också handlar om att behärska olika regelverk.
- EU och Sverige ställer höga krav på den
här typen av produkter och eftersom vi dessutom vill arbeta med ekologiska råvaror så
långt det är möjligt så blir det ju en del att
sätta sig in i. Mikael berättar att det bara är
de höga kostnaderna som hindrat dem från
att låta Naturskyddsföreningen märka produkterna ”Bra miljöval”.
- Alla våra produkter är så fria från gifter
och syntetiska ämnen att de går att äta.
Fast de kanske inte smakar så gott, skrattar
Kjerstin.
Mikael framhåller gärna att de vill fortsätta växa långsamt och hellre satsar på stabilitet och kvalitet än på kvantitet och flashiga
förpackningar. Kjerstin fyller i:

						

Kjerstin & Mikael på Biologica



i Askeby
- Jag har hållit på sedan början av nittiotalet
och Mikael kom in tio år senare men vi har
ingen brådska. Varje ny produkt tar ungefär
ett år att ta fram och det är egentligen först
nu som vi kan erbjuda ett komplett sortiment.
Närhet till kunder och användare
Att ha ett eget företag blir ett sätt att leva och
samtalen hemma handlar mycket om företaget, vilket innebär att Kjerstin och Mikael
inte hinner med så mycket annat.
- Att driva ett sådant här företag är ett sätt
att leva som säkert inte passar alla men för
oss fungerar det.
Under åren har fler och fler återförsäljare
upptäckt Biologicas produkter. Ofta är det
andra företagare som exempelvis massörer
eller hudterapeuter som själva använder produkterna som också vill ha möjlighet att sälja
preparaten till sina kunder. Annars är närheten till slutanvändarna en viktig del i företagets filosofi.
- Vi ville kapa några led i distributionen
för att kunna hålla rimliga priser, förklarar
Mikael.
Försäljningen till privatpersoner sker
därför mestadels via företagets webbutik,
men närboende kan hitta produkterna på
Hälsokrukan i Linghems gamla stationshus.
Besökare är också välkomna till Biologicas
källare i Askeby.
- Fast det kan ju vara bra att ringa först, så
att vi är hemma.

Kjerstin har många nya idéer på gång.

Namn: Kjerstin Egefjärd,
Mikael Håkansson
Familj: Mikael har tre barn från en
tidigare relation, Kjerstin två. Bara
sjuttonårige Simon bor hemma.
Bor: Askeby
Intressen: Natur och båtliv
Läser: Stieg Larsson är en gemensam
favorit.
Okänd talang: Mikael är väldigt duktig på hundar och startade ett av landets första hunddagis.

Text och bild: Titti Knutsson
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För de som inte direkt känner igen bilden i februarikrysset kan vi tala om, som en liten ledtråd,
att den här byggnaden är belägen strax utanför Åkerbobladets utdelningsområde.
Gränsen till Bankekinds socken går mitt i sjön som syns på bilden. När du har löst korsordet
skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 5 mars 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 januarikrysset var ”Vinterglädje” och "Flygande familjen".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Magnus Björklund, 2:a pris – Åke & Ingrid Pettersson,
och 3:e pris – Lasse Ström. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet utökar utdelningsområdet.
Fr.o.m. detta nummer får även 550 hushåll
och 94 företag i HACKEFORS tidningen.
Vi hälsar våra nya läsare välkomna!

Åkerbobladet
Upplaga 7.400 ex.

Delas ut med posten till 6.244 hushåll och 456 företag
inom Åkerbo 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, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.
Tidningen finns också tillgänglig
på f.n. följande platser
Askeby: Handlar´n
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan,
Åkerbobladets kontor
Linköping Centralt: Stadsbiblioteket, VVS-lagret,
Centrumkliniken, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, Tannefors Optik
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria, ICA-affären

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Utgivningsplan 2008
Nr
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Ons 9/1
Ons 6/2
Ons 5/3
Ons 9/4
Ons 7/5
Ons 4/6
Ons 6/8
Ons 10/9
Ons 8/10
Ons 5/11
Ons 3/12

Utdeln.dag
Fre 18/1
Fre 15/2
Fre 14/3
Fre 18/4
Fre 16/5
Fre 13/6
Fre 15/8
Fre 19/9
Fre 17/10
Fre 14/11
Fre 12/12

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

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
Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar
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Prinsessa salong

& tidsbeställning
n
i
p
o
r
D
Tag med annonsen så får du

50 kr rabatt på en klippning!
Gäller under februari 2008.

KLIPPNING

Dam ................................................... 180 kr (ord. pris 220 kr)
Herr ................................................... 180 kr (ord. pris 200 kr)
Barn och pensionär .......................... 150 kr (ord. pris 170 kr)
Skägg och mustasch ......................... 50 kr
Plocka ögonbryn .......................... fr. 100 kr
Färgning av ögonbryn/ögonfransar .. 50 kr

Fr.o.m. 1 maj 2008 gäller ordinarie priser.

BEHANDLING

Permanent .................................... fr. 450 kr
Färg .............................................. fr. 350 kr
Slingor med hätta ........................ fr. 350 kr
Slingor med folie ......................... fr. 450 kr
Färg + slingor ............................. fr. 599 kr

G
IN
ER

Tel. 013 - 790 31
Mobil 0708 - 34 53 01

K
R

PA

Mån - Fre 11 - 19
Lör 13 - 16
Söndag stängt

I
FR

Öppettider

Tulpanvägen 3, 585 64 Linghem
Hjärtligt välkomna!
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