Åkerbobladet
Ös tra Linkö p in g m ed omn ejd

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
Nr 6 – 7, 2015
14 juni –  15 augusti
Årg 14. Upplaga 19.000

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

Sommarmeny
Varmt välkomna till oss på Nettans Hud och Skönhetssalong!
Anette Hambalek

Unna dig en skön stund hos någon av våra duktiga hudterapeuter!

Senaste nyheten
Spray tan på plats. Vi applicerar
brun-utan-sol med en ny fantastiskt
fin teknik med borste på ansikte,
hals och dekolletage. Det blir direkt
en gyllenbrun fin färg som under
6 timmar gradvis stiger och blir en
fantastiskt fin sommarfräsch hud!
Nytt för i år
Välj makeup eller spray tan.
I de behandlingar där vi erbjuder en
avslutande makeup kan du nu själv
välja om du vill ha makeup eller vår
nyhet spray tan till ansikte, hals och
dekolletage.

SOMMARLYX

Ansiktsbehandling lyx. Lätt manikyr. SPA-pedikyr. Vi avslutar med en makeup i
sommarens färger eller med nyheten spray tan.
3 tim 30 min. NU 2.195:- (värde 2.995:-).

SOMMARFIN

Klassisk ansiktsbehandling med färgning av fransar och bryn. Välj mellan klassisk
manikyr eller minx. Vi avslutar med en fin makeup i sommarens färger eller med
nyheten spray tan.
2 tim 30 min. NU 1.595:- (värde 2.295:-).

SOMMARFRÄSCH

Lätt ansiktsbehandling med färgning av fransar och bryn. Lätt pedikyr. Vi avslutar
med en makeup i sommarens härliga färger eller med nyheten spray tan.
1 tim 45 min. NU 1.295:- (värde 1.995:-).

BODY BOOST

Helkropps-scrub där vi efter behandling smörjer in dig i brun-utan-sol eller med
en återfuktande och lystergivande bodylotion. Lätt pedikyr. Vi avslutar med en fin
makeup i sommarens färger eller med nyheten spray tan.
1 tim 30 min. NU 1.195:- (värde 1.795:-).

VACKRA BEN OCH FÖTTER
Vaxning halva ben och bikini. SPA-pedikyr.
1 tim 30 min. NU 995:- (värde 1.495:-).

SOMMARHETA ÖGON OCH LÄPPAR
nettans

nettanslinkoping

Permanent ögonfransböjning med färgning av fransar och bryn + lip-scrub
och beautybalm. Vi avslutar med en fin makeup i sommarens färger eller med
nyheten spray tan. 1 tim 30 min. NU 995:- (värde 1.395:-).

www.nettans.se
Onlinebokning!

Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02

Öppettider:
Må ,Ti, Fr 9 - 18
On - To 9 -19
Lö 9 - 15

Svinstadsjön 32 • Kåseri 34 • Månadens profil 37 • Recept 49 • Korsord 52

Herrsäter Gårdscafé
Kom och njut av vår prisbelönta
ostkaka, serveras på klassiskt vis
med hemkokt sylt och vispgrädde.
Till detta en rykande kopp nybryggt
kaffe. Förutom ostkaka finns också
våfflor, glass och hembakat fikabröd.
I gårdsbutiken hittar Du närproducerat mathantverk både från vår
egen gård och gårdar i bygden.

Välkomna!

önskar familjen Carlsson på Herrsäter

Öppet i sommar under perioden
26/6 - 9/8 Fre - Lör - Sön kl. 11- 15.
Även öppet under
Östgötadagarna 5 - 6/9 kl. 11-15.

Kontakt: Café & Butik 013 - 571 13 • Erik 073 - 817 80 62 • Sara 070 - 254 47 72

www.herrsater.se

Region Östergötland informerar
Vårdcentralen Linghem informerar
Under sommarveckorna 26 - 33
kommer vi ha begränsad verksamhet på
vårdcentralen då det är semestertider.
Vi kommer under denna period främst
ha akut verksamhet.
För bokning av årskontroller, blodtryckskontroller m.m. är ni välkomna
att höra av er från vecka 34 och framåt.

Från hösten är vi åter fullbemannade
med doktorer på vårdcentralen.
För att förbättra kontinuiteten kommer nu alla patienter som är listade på
vår vårdcentral få en ansvarig doktor.
Det kan komma att innebära att några
patienter kommer att få byta ansvarig
doktor då vi nu har nya doktorer samt
att några av de tidigare doktorerna har
ändrad tjänstgöringsgrad.

Hälsningar från personalen på Linghem Vårdcentral.

www.regionostergotland.se
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AC-kontroll
inklusive felsökning

99 kr
(ord. 495 kr)

Vi erbjuder följande tjänster:
* Rensning: Avlopp.
* Byte: Blandare (kök, tvättställ).
* Byte: Insats (kök, tvättställ).
* Byte: Strömbrytare, vägguttag.
* Byte: Material vid läckande toalett.
* Bygger staket och altan.
* Med mera.
Vi arbetar med ROT- och RUT-avdrag. Arvids Alltjänst
innehar F-skattsedel. Har ni frågor om tjänsterna vi utför,
hör gärna av er till oss.

Vid påfyllning av AC eller reparation
dras kostnaden för kontroll och
felsökning av på slutpriset.

Välkommen till AC Verkstan
AC-service - AC-reparationer
AC-kontroll - AC-rengöring

Du hittar oss vid macken i Tallboda i samma lokaler som Meca.

Lars Johansson
0703 - 02 86 86 • arvidsalltjanst@live.se

0703 - 012345

info@acverkstan.se
www.acverkstan.se

DJ • LJUD • LJUS • BRÖLLOP

www.sublevel.se
vi hjälper dig med dj, ljud, ljus & musik till ert företagsevent eller bröllop

rimliga priser för små och stora tillställningar
kontakta oss redan idag för GRATIS prisförslag e-post info@sublevel.se kontor 013-12 10 77
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Kullerstad Trädgårdsservice
• Gräsklippning
• Träd- och
•
•
•
•

Från

200:- / t
efter RO

im

T/RUT!

buskbeskärning
Häckklippning
Stenläggning
Ogräsbekämpning
Planteringar

Kullerstad Trädgårdsservice HB • 011-10 00 99

Boka din
SNICKARE eller MÅLARE
före semestern!
ALTANER • TAKARBETEN • MÅLERI • MÅLARTVÄTT

Ingen slår oss på altanbygge!
Köp hem materialet så bygger vi din altan på två dagar.

NYHET:

Certifierad taktvätt 30:-/kvm + moms
Vi kemtvättar ditt tak med Grön-Fri Proffs för ca 2.000 – 2.500 kr
efter ROT-avdrag (gäller normalvilla/normaltak).
www.traochmiljo.se
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD • stefan@traochmiljo.se • 0708 - 27 34 88
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I sommar håller vi öppet
i outleten varje vardag!
Välkommen att fynda till vrakpriser bland utgående kollektioner,
provkollektioner och 2:a handssortering. Här finns även årets kollektion*.
Du hittar oss i gamla kvarnen i Björsäter Må-fre 10:00-15:00 (v.27-32)

Klipp ut denna annons och ta med dig så får du en present!
* Ordinarie sortiment är ej rabatterat

SBR - BYGG tjänst
Fönsterspecialist

www.gardengirl.se

Discjockey till din fest,
bröllop eller företagsevenemang!
Lång erfarenhet, nöjda kunder!

Nya fönster

monterat och klart

Referen
ser
finnes.

PVC-fönster • Aluminiumfönster • Träfönster

Kristoffer 0760 - 65 12 25
Conny 0726 - 74 55 65
sbrbygg@gmail.com

DJ Agency
Kontakta Patrik på : 070-4085150, patrik@remann.se
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ATTEFALLSHUS eller FRIGGEBOD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

PLATTOR FRÅN

GRUS & SAND
DEKORGRUS, SJÖSINGEL,
MAKADAM, BÄRLAGER,
STENMJÖL, LEKSAND

Fiberduk
15 kr/m2

Utfö
i pre rsäljning
sent
huse
t

50 %

raba
tt
SMID
på
E, L
FOT
OGE YKTOR
NLA
M
POR
& LJ
US

Hämta i lösvikt på släpkärra eller i storsäck.

ÖPPETTIDER: Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 14 • (Stängt 18 - 22 juni)
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com
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Börja rida?
Boka plats nu

till höstens kursstarter
hos Åtvidabergs Ridklubb!
 Knatteridning – Barn från 3 år
 Nybörjarkurs – Barn och ungdomar från 6 år
 Prova på-kurs – vuxna och ungdomar
 Fortsättningsgrupper
 Träningsgrupper mm, mm ...
För mer info och bokning:
ridskolan@ark-ridklubb.com

0120 - 128 22

Välkommen till Åtvidabergs Ridklubb!

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

• Grovfoder för häst
• Stallplatser för uthyrning
• Entreprenad inom grävning

Trevlig
sommar!

och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

Välkommen till vår

ÄGGBOD

Trevlig
sommar!

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 • 0709 - 37 00 36
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!
Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

Thormans ger er ett mycket
prisvärt erbjudande med
hög kvalitet och 10 års garanti

Tel. 013-465 99 60
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info@thormans.se

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
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Hushållsnära
tjänster m.m.
Pris: 175 kr/tim efter skatteavdrag. (350 kr inkl moms)
Semesterstängt v 27- 30 när det gäller städning.

Trevlig
sommar!
önskar

Gunnar och Kalle Hemmingsson
070 - 741 12 43

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29

Vi tar en paus över sommaren!
Nästa nummer av Åkerbobladet
kommer ut söndag 16 augusti.

Sista dag för annonsbokning:
Tisdag den 4 augusti
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Önskar du hjälp med trädgård – maila oss!

Trevlig sommar!

Nu har vi
skaffat ett

FADDERBARN

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

!

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Strands
Sem.stängt
Hårvård
vecka 27-30
Dam och Herr
Trevlig sommar

önskas alla kunder. Välkomna!
Birgitta
Tel. 011 - 542 77

Norsholmsvägen 17, 610 21 Norsholm

KÖPER - BYTER - SÄLJER

30 år i branschen

Vi önskar våra kunder en trevlig sommar!
Mån - Fre 10 -18 (Lunch 12.30-14)

Vi önskar alla en skön
och härlig sommar!

Tel 013 - 15 21 80, 0707- 28 58 90

Ingrid och Nils-Erik

Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro

Boka on

line

SOMMARBEHANDLINGAR
Sommarfin

En härlig ansiktsbehandling som återfuktar, ger ny lyster och slätar ut
huden. Vi färgar även dina fransar & bryn.
60 min NU 650:- (värde 930:-)

Sommarflirt

En behandling för 2. Ni får varsin avslappnande rygg- och nackmassage,
samt en återfuktande ansiktsbehandling.
75 min NU 995:- (värde 1350:-)

SommarLyx

I den här behandlingen väljer du din favoritdoft. Inleds med kroppspeeling och därefter en avslappnande helkroppsmassage.
90 min NU 850:- (värde 1025:-)

Sommarfötter

Fotbad, peeling, nagelvård, fotmassage och permanent färg på tånaglarna.
60 min NU 695:- (värde 970:-)

Somriga händer

Dina naglar och nagelband tas om hand, dina naglar får en förstärkning
med gelé och avslutas med en skön handmassage.
60 min 590:-

Trevlig sommar!
Drottningtorget 2, Linköping • Tel. 013-13 10 25 • www.halsoagenten.se
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Vi önskar våra
Kunder en skön

SOMMAR

REA

Start
Måndag 22/6 kl. 1000
Välkomna

Öppet:
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15 (v. 26 - 35, 10 - 14)
Lunchstängt v. 28 - 32 kl. 13 - 14

BJ´s mode

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

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN

MED MOTORER FRÅN

SPORTSMAN 445 Max + Yamaha 25 hk

ARKIP 460 (inkl. Garmin GPS) + Yamaha 40 hk

Kampanjpris

114 900 kr
Ord pris 127 300 kr

Kampanjpris

163 500 kr
Ord pris 178 800 kr

Beställ din SPORTSMAN 445 Max med
Yamaha 25 hk fyrtaktsmotor. 12 400 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk, kampanjpris 121 200 kr.
Ord pris 134 300 kr. 13 100 kr rabatt!

Beställ din ARKIP 460 inkl. Garmin GPSMAP 721xs
med Yamaha 40 hk fyrtaktsmotor. 15 300 kr rabatt!

Alternativ med Yamaha 50 hk, kampanjpris 169 800 kr.
Ord pris 185 800 kr. 16 000 kr rabatt!
(Går även att få utan Garmin GPSMAP 721xs)
Må - To 08.00 - 18.00
Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Fred 08.00 - 17.00
Tel 013 - 14 03 37
Lörd Stängt
info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

15%

För att ta del av nyheter
och erbjudanden!

rabatt på hela

En av Sveriges största mattaffärer

sortimen

tet!
(Gäller ej reava
altan/balkongmror och
attor)
Ta med anno
Gäller t.o.m. 31 nsen
/8 2015

Altan/Balkongmattor, Gång/Trasmattor, Plast/Garnmattor,
Flatvävda mattor, Entrémattor, Gummerade mattor, Handgjorda
mattor, Röllakan, Wilton, Rya, Badrumsmattor och Textila golv.

Vard 10 - 18 • Lörd 10 - 14
Regelgatan 1, Hackefors, Linköping
013 - 15 41 35 • www.mattjatten.com
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Trevlig sommar
önskar vi på

Vi säljer
makadam,
väggrus,
jord m.m.

Bladins
Alla våra nya och gamla kunder
önskas en
bra skördesäsong!

från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00

Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

Åkerbobladets SENSOMMARNUMMER
kommer ut den 16 augusti.

Passa på att boka din annons senast den 4 augusti.

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12
Semesterstängt vecka 28-30

Tfn: 013 - 510 60
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed
Åtvidabergsvägen, ca 1 km
söder om Bankekind.
en
ar alla
Vi önsksommar!
n
ö
k
s

Betala ett däck i månaden
med COM4TIRES-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!
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DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

En skön och trevlig
sommar & semester
önskar vi er alla!
BROKINDS

Allt inom tAk!

013-14 40 14
070-535 99 74 • 070-535 99 75
www.linkopingstak.se
Tornbyvägen 3 • 582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net

PLÅTSLAGERI
LINKÖPING
0708-39 73 20
www.brokindsplatslageri.nu
Långängsv. 6, Malmskogen • 582 72 Linköping
E-post: rengenvik@telia.com
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INDUSTRIRÄTTER ®

Grus & Cement AB
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

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

av unga träd

och buskar

• Nedtagning av oönskade träd
RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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NAGELTERAPEUT-

utbildning i Skärblacka
 Ny utbildningsstart: 30/9 2015  Examen: 16/1 2016
 Manikyr & Gel
 Instruktör/lärare med erfarenhet från 1994.

För mera information: Ring 073- 649 87 66
FB: Hotnailpunktcom • E-post: hotnailpunktcom@hotmail.com
Välkomna till oss!

Se över din elanläggning för din trygghet.
Besiktning och konditionstest av din elanläggning
950 kr inkl. moms och ROT-avdrag. Trevlig sommar!
Kristoffer
Simon

Stefan
Carl

Örjan
Urban

Magnus
Niklas

Robert

Håkan

Madeléne

Besöksadress:
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

Huvudkontor 0120 - 149 49
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg
17

Trevlig
SOMMAR
önskar vi våra kunder
Kenneth & Christer

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:

Dygnet runt alla dagar om året.
Bemannade tider:

Sönd 10.00 - 12.00
TELEFON:

Mikael Andersson 0709 -10 56 00
MAIL: mikael_229@hotmail.com
Tfn: 013-15 41 78 • Månestad • Linköping

www.linghemgym1.se

Tiljanders
Mur & Plattsättning
önskar en trevlig sommar!
Trevlig sommar
önskar

Mia och Lars Axelsson
BYGG & DECOUPAGE

Mia & Lars Axelsson
Herrbeta Björklunda 1, 585 63 Linghem

Telefon 013 – 700 44 • 073 – 250 86 36
E-post: mia@mi-la.se • lars@mi-la.se

Den här rutan läses av uppåt 35 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?
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• murning • kakel
• klinker • putsning
Torgny Tiljander

070-770 38 97
Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

Kjells Mur- & Byggservice

• Murar • Kaklar
• Snickrar
• Gjuter
070 - 625 40 33

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)
 Grävning med 5-tons grävmaskin
En skön sommar önskar
Daniel Gustafsson

Säljer
loppis och antikt
Öppettider:

Tisd, torsd, fred 12 -18
Lörd 10 -13
eller efter överenskommelse.

Semesterstängt

vecka 32 (3 - 9 augusti)

Ring Emma 0703 -16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg
www.dakonsult.se

mitt emot sporthallen

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Från 160:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.
Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping,
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Många uppskattar oss – vi har nu över 300 uppdrag per månad.
Grundat 2006

Vi önskar
alla en
skön sommar!

www.elevhemmet.se
0709 - 722 887
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Vi utför

Alla typer av till-, omoch nybyggnationer
med helentreprenad
samt arbeten som
Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.
– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53

GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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Sommarpersonal
sökes
Vi söker en händig person,
gärna ungdom,
för div. olika fastighetssysslor.
En ”allt-i-allo”.
Arbetsplats:
Högloftet, Bankekind, Linköping

Ring 013 - 533 90

Ridläger i sommar!
Vi har några lediga platser
på följande ridläger:

 Träningsläger hoppning/dressyr
med övernattning, 5 - 9/7

 Dagridläger – nivå nybörjare och uppåt, 3 - 6/8
 Knatteridläger/Prova på för nyfikna
– nybörjare från ca 5 år, 4 - 6/8
För mer info och anmälan:
www.ark-ridklubb.com

fråga efter Håkan

Välkommen på ridläger hos Åtvidabergs Ridklubb!

Rensning och
betning

Det blir

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18

när du anlitar
Tel 0709 - 22 39 84

Gistad • 585 63 Linghem

STRANDklänning
i många olika färger

250:-

Göran Karlssons
VVS & El

Semesterstängt 6/7 - 3/8.
Önskar alla en solig sommar!
Fria ändringar • Fri Parkering

Där vatten
och el
förenas!

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

013 – 13 74 80 • www.berntine.se
Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Stratomta 1 • 585 62 Linghem
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BJÖRSÄTERS MARKNAD

AUKTION / LOPPIS

Söndagen den 28:e Juni

Lördagen den 27:e JUNI
BJÖRSÄTER
Visning från kl10.00
Auktionen startar kl 11.00
Auktionsgods:
Leksaker, Tält, Möbler,
Kontorsmöbler, Cyklar, Gungstol
Husgeråd, Verktyg, Koffertar
Frimärken, Böcker, Serietidningar
mm mm....

Kl 09.00 - 15.00
Vid Kvarnen invid RV741

TIVOLI -KNALLAR
VETERANFORDON - KLAPPA DJUREN
HÄST & VAGN - LOKALA UTSTÄLLARE
FIKA - HAMBURGARE - PAKETAPPORTERING
BALLONGSKULPTÖR-LOTTERIER-CHOKLADHJUL

Loppis öppnar dörrarna kl 10.00
Plats: Träffpunkten Björsäter
Skyltning från Rv741

Goda parkeringsmöjligheter
Arrangör : Träffpunkten Björsäter
www.traffpunktenbjorsater.se

I samarbete med:

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Gör en utflykt
till Lanthem!

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Bildgalleriet - www.lanthem.se

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
hittar ni

Klassiska tyger:

1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Öppet hela
sommaren!

erbjuder

ett blandat
utbud av
SOMMARBLOMMOR

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

22

ICA NÄRA BRASKEN

www.ica.se/brasken

NORSHOLM

SOMMARÖPPET
Juni t.o.m. 16 augusti

Alla dagar
08.00 - 21.00
Systembolagsombud

Välkommen!

Posthantering, paket

David med personal
011 - 540 55

Brasken

Njut av sommaren
vid Göta kanal i Norsholm!
Sluss Café
Café med frasiga våfflor,
hembakat och mycket glass.

Midsommarafton
är köket öppet till kl. 15.00
FOLKMUSIK på terrassen
midsommardagen ca 16.00

Kapten Bille´s

Mysig matservering med
god mat till bra pris.

Vi grillar helt VILDSVIN på
lördag em. 4 JULI

och serverar på kvällen.
Förbeställning.
”Sigges Garage” underhåller från 1900

Sommarspecial
Varmrökt lax

med Kapten Bille´s Romsås,
potatis och sallad.

169:-

Motorcykelträffar
TORSDAGAR
Vi grillar från 17.00

MUSIK-QUIZ med trubadur
alla onsdagskvällar under juli månad kl. 19.30.
VÅR A SOMMARTIDER
KAPTEN BILLE’S
SLUSS CAFÉ
Alla dagar 10 - 22

Tel 011 - 545 50

(Köket är öppet 10 - 21)
Fullständiga rättigheter

Alla dagar 11 - 19
Vid regnigt väder hänvisar vi
gästerna till Kapten Bille´s

www.kaptenbille.se
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LISEBERG varje ons och lör 13/6-15/8 samt 15/5, 22/8, 29/8. Inkl. entré ........ 360 kr
ULLARED 9 tim på plats

BRUKSVALLARNA 6 -12/9

ULLARED 6,5 tim på plats

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
18/10, 25/10, 15/11

24/9, 22/10, 24/10, 31/10,
Utflykts- och vandringsresa i Funäsdalen,
26/11, 5/12 ................................................. 300 kr inkl. halv pension ..................................... 6.150 kr
27/6, 14/7, 8/9, 13/10, 27/10,
10/11, 28/11 .............................................. 280 kr

DALHALLA – Malena Ernman och

Inkl. fm kaffe, egen tid i Sthlm
och föreställning, bra plats ....................... 1.390 kr

Tommy Körberg 10-11/7.
HJALMAR DRÖMREVY 31/10, 28/11
Inkl. resa, biljett, del i dubbelrum på
Inkl. mat och föreställning ....................... 1.195 kr
bra hotell, 2-rätters middag ..................... 2.450 kr

BJÖRN SKIFS – LITE NU LITE DÅ
13/1, 16/3

BERLIN 4 dagar 27-30/8

Inkl. resa, bra centralt hotell del i dubbelrum,
Inkl. middag och föreställning ................. 1.195 kr
guidning ................................................... 3.595 kr
Spreewald-utflykt mot tillägg
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands.
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor! Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

ÖPPET:
Må - Fr 9 - 17
Boka via
www.wbuss.se

Gilla oss på

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se

Jernbergs Bilservice
Service & reparationer • Oljebehandling
Öppet: Må - To

• Fredag stängt

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda
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Östra Skrukeby
Hembygdsförening
Sommarprogram 2015

Café Skrukeby vid Storgården vid kyrkan
fredagar kl 19.00 - 21.30

Sommarens sånglustspel

Smuggelsprit
och Hallonsaft
Regi: Carina Evertsson • Manus: Dick Zeijlon

Juni
12/6
19/6
26/6

3/7
10/7
17/7
24/7
31/7

Café Skrukeby vid Storgården
Midsommarfirande vid Storgården från kl. 13.00

Medtag gärna kaffekorg och något att sitta på!
Café med nostalgi. Ta med din gamla bil, moped eller
annat åkdon. Loppis under kvällen. Vill du boka ett bord
och sälja, kontakta Kenneth Carlsson tel. 0705-57 45 17.

Juli

Café Skrukeby
Café Skrukeby
Café Skrukeby
Café Skrukeby med lekar och trekamp
Café Skrukeby

Augusti
2/8
7/8
9/8

Friluftsgudstjänst med Svenska kyrkan kl. 18.00.
Surströmming serveras tillsammans med berättelsen
om surströmmingens historia.
Café Skrukeby. Grillkväll med information om vår
hembygdsförening.

14/8
21/8
28/8

Friluftsgudstjänst med missionsförsamlingen
vid Storgården kl. 14.00
Café Skrukeby
Café Skrukeby
Café Skrukeby. Säsongsavslutning vid Storgården.

11/9

Café Skrukeby. Höstsäsongen inleds i församlingshemmet

September
varannan fredagskväll.

Vill du veta mer?
Ring Kajsa 0708 - 72 01 41

eller maila kajsa.carlegrim@telia.com

Trevlig sommar

Premiär söndag
21 juni kl. 15.00
Övriga speldagar:
22/6 kl. 19, 25/6 kl. 19
26/6 kl. 19, 27/6 kl. 15
28/6 kl. 15
Pris: 150:-, barn upp till 12 år 75:Biljetter: Åtvidabergs Bokoch pappershandel 0120-350 75
Pepparkvarnen Grebo 013-55019
Arr: Teaterföreningen Respexet
i samarbete med

Marknad

Småbrukardag
Kärnhults Gård, Valdemarsvik
Lördag 5 september

Ekologiskt

önskar

Närproducerat

Björn Honkanen

0120 - 611 33 • 0123 - 340 67

Tel: 013-701 44 Mb: 0706-58 81 44
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MIDSOMMARFIRANDE

SKÄRBLACKA

vid Storgården, Ö Skrukeby

Start ca kl. 13.00
Gemensam klädning och
resning av stången
LEK OCH DANS, LOTTERIER.
Medtag gärna kaffekorg och något att sitta på.
Kaffe, dricka, glass och korv finns också att köpa.

Börja firandet med att åka i lövad skrinda runt bygden.
Kliv på vid f.d. missionshuset kl.12.15
eller senare längs färdvägen.

Välkomna!

Östra Skrukeby Hembygdsförening

PROGRAM

Juni
17
21
24
26

onsd
sönd
onsd
fred

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
18.00

Dans Löfstad Loge Samzons ork.
Midsommardans Löfstad Loge Palmqvist ork.
Dans Löfstad Loge Tonika ork.
Sommarfest i Mariehult Anmälan

Juli
1 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Lars Erikssons ork.
5 sönd 18.00-20.00 Allsång Skärblacka Folkets Hus
Sissi med Åke och grabbarna
7 tisd 07.45
Sommarresa till Sparreholms Slott
Sista anmälningsdag 26 juni
8 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Edwings ork.
15 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Anders Nilssons ork.
19 sönd 18.00-20.00 Allsång Skärblacka Folkets Hus Elisabeth Lord
22 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Eklöfs ork.
29 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Cedrix ork.

Augusti
Second Hand för missionen – intill Linghems station

SOMMAR

är Loppis och Second hand!
 SPECIALRABATTER på midsommardagen!
Extra fokus på fotboll 8 august
augusti!

Välkommen att fynda!
VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

2 sönd 18.00-20.00 Allsång Skärblacka Folkets Hus
Claessons duo och Roland Cratz
5 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Tonika ork.
12 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Holens ork.
19 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Kenneth Hertz
21 fred 18.00
Pubafton i Mariehult
26 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Lars Erikssons ork.
27 torsd 14.00
Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus
31 aug - 1 sep månd-tisd Ålandsresa med Birka Paradise

September
2 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge Jiges ork
7 månd
Resa i det blå Sista anmälningsdag 26 juni

Se även: www.pro.se/skarblacka

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

För dina ögons skull
Nästa Åkerboblad
delas ut den 16 augusti.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 4/8.
Se utgivningsplan på sidan 53.
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Ewa Wallgren
Leg. optiker

Bra parkering!

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Sommartider 18/6 - 31/7: Må-To 10 -18 • Lunch 13-14
Semesterstängt vecka 29, 13/7-19/7.

Brådtom Slusscafé
vid Göta Kanal

HÄNDER I SOMMAR

Juni

Torsdagar 2 juli - 6 augusti kl. 18.00

Allsång med Chopp Event. Stäm upp i sång med
Pontus, Carina och gästartister. Parkeringsavgift/entré 50 kr.
Hela programmet finns att hämta i slusscaféet.

5-6 sept Skördemarknad-loppis kl. 10 - 16.
under Östgötadagarna.
Har du något att sälja? Ring och boka plats!

Vi håller öppet hela sommaren t.o.m. augusti samt 5-6 sept.

Tisd - sönd 10 - 18
Juli: 10 - 19 samt måndagar 14 - 19

Besök vår hemsida för info och öppettider
www.bradtomsluss.se och Facebook

Hjärtligt välkomna!

Brådtom Sluss, Göta Kanal

Följ skylt mot Västerby i Norsholm

 Klipp ur och spara annonsen!

Varje dag kan du:
• Hälsa på våra glada sprätthönor och söta kaniner.
• Ta en fika eller glass och se båtarna slussas & glida förbi.
• Hyra en stuga, paddla, fiska eller bara njuta av lugnet.

011 - 550 55

ÅKES Knivslip
SLIPAR:
Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/gräsklipparknivar
Även försäljning av knivar

Kom och ta en fika under tiden dina
knivar eller redskap slipas. Även liten LOPPIS.
Den 17 juni bjuder vi på tårta!

Välkomna!

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider när vi är hemma. Vi tar även kort.

Ring innan: 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

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

17 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
24 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
18.00 Bibelsamtal och bön hemma hos Gudrun och Alf Palm

Juli
1
2
8
12

onsd
torsd
onsd
sönd

10.00
14.00
10.00
10.00

15 onsd 10.00
22 onsd 10.00
14.00
29 onsd 10.00

Bön i Högliden Bankekind
Andakt på Räknestickan Linköping
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg,
Anders Jonsson, nattvard, fika
Bön i Högliden Bankekind
Bön i Högliden Bankekind
Andakt på Ekbacken Linköping
Bön i Högliden Bankekind

2
5
9
12
16

Andakt på Ekbacken Linköping
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm, fika
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson, fika

Augusti
sönd
onsd
sönd
onsd
sönd

14.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070 - 242 50 21 (pastorsexp.)
bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Hannäs Möbel och
och Prylmarknad

500 kvm

prylar, böcker och möbler
23 km söder om Åtvidaberg vid
Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång
lördag 27 juni, kl. 10-16.
Därefter sista lördagen
i månaden t.o.m. november.
(Augusti stängt.)

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43
070 -295 65 96
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Nu nya presentartiklar,
Östgötaost och lokalproducerat i butiken.

Konst & Heminteriör
Falerum
0120-200 80

Öppet:

Vi köper och säljer

Mån - Fre 10- 18
Lör-Sön 10- 15
www.facebook.se/nyfiket
Tel. 0120 - 201 90

Antikt, Design, Konst, Möbler

Vi säljer

Hud- och kroppsvårdsprodukter,
Hemtextilier

Vi utför

Välkommen!
Helena Susanne Monika

Ramrenoveringar, Tavelrengöringar
& Konsultationer
Öppet: Ons - Fre 11-18 • Lör - Sön 11-16

Välkommen!

Uknavägen 21 (huset bredvid Nyfiket)

www.rosenhillskonstheminterior.se
Facebook: Rosenhillskonst & Heminteriör

Det är bara hos våra
utvalda återförsäljare
du kan köpa en STIHLoch VIKING-produkt
– för ingen kan den
bättre!

Vi utför reparationer och service
på Skogs- och trädgårdsmaskiner.
Försäljning av reservdelar, oljor samt
skogs- och trädgårdsmaskiner.
Även Aspenbensin!
Utför även Stubbfräsning.
Välkommen!

Öppettider:
Måndag - Fredag 08.00 - 17.00 • Lördag 10.00 - 13.00

Uknavägen 16, Falerum, Åtvidaberg

070 - 59 217 66
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0705 - 601 746 • 0731- 515 983

MariNettes
Mat & Café
Falerum

Mån -fre 10 - 16

•

Lör 10 - 15 • Sön 11 - 15

Semesterstängt vecka 25

• Dagens lunch
• Fika

• Sallader
• Smörgåsar • Glass

• A la carte

Njut av mat eller ﬁka i vackra Uknadalen - Välkomna!

Tel: 0120-200 60 •

www.marinettes.se

till Falerum ...
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SKOR

Åtvidaberg
Åtvidaberg
Åtvidaberg
Falerum

Valdemarsvik
Valdemarsvik
Valdemarsvik

Åtvidaberg
Falerum
Falerum
Falerum
Falerum

Edsbruk

Edsbruk
Edsbruk
Västervik
Edsbruk

SKOR

Västervik
Gamleby

m fl
m fl

öppettider:
mån–fre
10–18
10–15
11–15
öppettider:
mån–fre
10–18• •lörlör
10–15• •sön
sön
11–15
0120-201
39 39
• www.kladhuset.se
• •
0120-201
• www.kladhuset.se

fl
m fl

Valdemarsvik

Edsbruk

facebook.com/kladhusetfalerum
facebook.com/kladhusetfalerum

Västervik
Västervik

Västervik

öppettider:
mån–fre
10–18
10–15
11–15
öppettider:
mån–fre
10–18• •lörlör
10–15• •sön
sön
11–15
0120-201
39 39
• www.kladhuset.se
• •
0120-201
• www.kladhuset.se
mﬂ

facebook.com/kladhusetfalerum
facebook.com/kladhusetfalerum

Öppettider: mån - fre 10 - 18 • lör 10 - 15 • sön 11- 15

0120 - 201 39 • www.kladhuset.se •

facebook.com/kladhusetfalerum
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smått & gott
VÅNGA
HEMBYGDSFÖRENING
Kaffeserveringen och Handelsboden vid Hembygdsgården
är öppen varje söndag mellan 14.00 - 17.00.
Varmt välkomna!

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA
HEMBYGDSFÖRENING
Loppis vid Ljusfors Herrgård – sönd 12/7, kl. 14.00 - 17.00
Allsångskväll med Hasse Cratz – tisd 14/7, kl. 18.00
Välkomna!
Info: tel. 070 - 928 83 50

Uthyres - fjällstuga
Mysig liten stuga i Grövelsjöfjällen.
45 kvm, öppen spis, bastu inomhus,
välutrustad köksavdelning.
Ej rökning/djur. Uthyres veckovis.
Bytesdag lördag. Tel. 0735 - 12 61 33.
E-mail: kalboingrid@telia.com

Scanna QR-koden
för ytterligare
information!

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Superpresentkort,
Fritidsresor. Även kort datum. Ring 073 - 501 45 63

Trevlig sommar
och semester

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!

önskar

KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Tel 013 - 39 70 15, 070 - 607 30 15

Privata radannonser i Åkerbobladet
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
120:7 rader
135:8 rader
150:-

Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast
den 4 augusti.
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

Bygg din

Solcellsanläggning NU

GISTAD
SOLSTATION

Passa på medan ROT-avdraget
fortfarande är 50 %
Du har taket. Vi bygger den nyckelfärdiga anläggningen!

www.traochmiljo.se
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD • stefan@traochmiljo.se • 0708 - 27 34 88

Läs Åkerbobladet i din surfplatta eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig – enkelt och bekvämt.

Ladda ner appen via App Store eller Google play.
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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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Utflyktstips:

Svinstadsjön

Vägen mellan Svängom och Grävsten slingrar sig genom vacker natur.
Har du några timmar fritt, vårvädret är fint
och du får lust att se dig om, kan du åka en
tur runt Svinstadsjön som ligger i närheten
av Bankekind.
Det snabbaste sättet att ta sig från Linköping till Bankekind är att åka väg 35 mot
Åtvidaberg. Men en betydligt trevligare väg
är att köra till Askeby. Intill Nya Askeby
Trädgård finns en smal asfalterad väg som
leder söderut till Bankekind. Du passerar
Banka och får strax en fin vy över Svinstadsjöns norra spets.
Om du vill fortsätta turen norr om sjön
kör du genom Bankekinds samhälle och
svänger av till vänster mot Ringstorp. När
du åker förbi Lerboga stiger terrängen och
utsikten över Svinstadsjön försvinner bakom träden. Vägen fortsätter i nordöstlig
riktning genom ett kuperat landskap med
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åkrar och flera gårdar. Söderut mot Svinstadsjön är skogsmark och du kommer att
se flera enskilda vägar som leder in i vegetationen.
Efter några kilometer kommer du fram
till ett vägskäl. Du befinner dig nu närmare
Ekenäs än Svinstadsjön. Sväng höger mot
Värnäs. Här börjar turens finaste avsnitt.
Asfaltvägen smalnar av och övergår till en
kurvig grusväg. Det är skog runtomkring
men här och var spränger sig lysande gula
rapsfält in mellan träden.
Om du har packat ned en matsäckskorg
är det läge att ta upp den nu. Det är lätt att
stanna intill vägen eftersom den är glest trafikerad och chansen att hitta en lugn skogsglänta är stor. När du har njutit av matsäcken och kanske fått möjlighet att lyssna på
göken fortsätter du vägen fram till Grävsten.

Det finns gott om skyltar för enskilda vägar.

Från badplatsens brygga är utsikten över
Svinstadsjöns klippiga norra sida god.

Vill du få motion kan du ta en promenad
runt Grävstens fornminnesstig. Annars åker
du vidare över ”landtungan” som skiljer
Värnässjön från Svinstadsjön. Sväng höger
och kör nordväst mot Linköping men istället för att svänga ut på väg 35 håller du rak
kurs mot Bankekind. Åk vidare och avsluta
turen vid Svinstadsjöns badplats. Där kan
du parkera och gå ned till bryggan. Kanske blir det ett premiärdopp i det glittrande
vattnet? Badplatsen har faciliteter för handtvätt och toalettbesök. Det finns också en
eldstad för grillning och en lekpark. Emellertid växer gräset högt och platsen ruvar
ännu på den annalkande sommarens spännande händelser. 

Text och bild: Fredrik Häger

Rapsfälten lyser gula
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Ett kåseri av Skånske Arne

Språkpolis
Som den gnällspik jag är retar jag mig på
många saker.
Med ålderns rätt har jag blivit språkpolis och drar mig inte för att lägga mig i
hur andra skriver och talar.
Det finns mycket att uppröras över.
Särskrivningar till exempel. Nu är det
inte jag som hittat på följande men roligt
är det:
Mörk hårig sjuk sköterska.
Sen har jag funderat på varför en idrottsförening i Sverige ska ha engelskt namn.
Det fungerar ju utmärkt med Mjölby kanotklubb.
Att lägga till ett djurnamn är också populärt men där har jag sett en viss diskriminering. Vissa djur verkar vara tuffare
än andra. Vargar, lejon och tigrar står
högt i kurs.
Ingen har hört talas om Sprinterklubben Sengångarna eller Bodybuildingklubben Blåmesarna. Boxningsklubben Vandrande pinnarna är ingen hit.
Ridklubben Kossorna kommer heller
aldrig att få något större genomslag.
Hur kan man förresten få för sig att kalla
sig Indianerna?
Det är väl helt ok om man nu är indianer eller håller till där indianer finns.
Ingen skulle väl komma på tanken att
döpa ett Östgötskt lag till Skåningarna.

Om vi ska fortsätta med språklig irritation har jag noterat att de som skriver
i tidningen har väldigt svårt för om det
ska vara hans, hennes, sina eller sitt.
Det blir lite rörigt när de blandar in en
person till i resonemanget när de skriver
han tog hans när de egentligen menar
han tog sitt.
Var eller vart ska vi inte prata om. Hur
svårt är det att lära sig att vart anger riktning, exempelvis:
– Vart ska du gå?
Var anger en plats:
– Var är du?
Har ni sett bilen som kör omkring med
följande text på sidan:
Vart ska vi äta?
Rent horribelt.
Nej, nu har jag inte tid att sitta här och
skriva längre.
Jag ska slänga mig i soffan och njuta
av en skum tomte från godisfabriken i
Ljungsbro. 
Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson
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Varför vi har så svårt att minnas namn
(HJÄRNKOLL)
är att vi upplever namn som i huvudsak
godtyckliga och meningslösa. För de flesta
av oss ger inte vårt namn några som helst
ledtrådar om vilka vi är, vårt utseende eller vår personlighet utom möjligtvis ålder,
etnicitet, social klass eller huruvida föräldrarna är kändisar (”Noa Månfarare”,
”Buddy Bear” och ”Apple” – alla namn på
kändisbarn).

Nej, det är inte bara du som tycker att
det är svårt att komma ihåg namnen på
nya personer du möter. Forskning visar
att vi har lättare att minnas människors
jobb, hobby eller var de kommer ifrån.
I en studie fick deltagarna läsa ett antal
falska biografier. Sedan testades de på vad
de kunde minnas. Här är procentsatserna
för olika delar av informationen som de
mindes:
Jobb: 69 %
Hobbys: 68 %
Hemstäder: 62 %
Förnamn: 31 %
Efternamn: 30 %
Så namn är svårare att komma ihåg än
vad folk gör, vad deras intressen är och
var de kommer ifrån. Och med åldern blir
det flesta av oss ännu sämre på att komma
ihåg namn.
Varför?
Alla möjliga teorier har lagts fram. Den
mest populära förklaringen i forskningen

Vad betyder ett namn?
Vi tycks ha svårt att komma ihåg namn
därför att vi blivit vana vid att det saknas
samband mellan en persons namn och
vilka de är eller vad de gör. På så sätt har
namn förlorat sin betydelse. En ”David”
kan lika gärna vara en läkare som en seriemördare. I själva verket blir vi glatt överraskade om vi träffar säg, en Lisa Väder,
och hon visar sig vara meteorolog. Vi har
till och med lättare att komma ihåg att en
person är skräddare (taylor) än att hens efternamn faktiskt är Taylor. Vi behandlar
automatiskt namn som meningslösa, även
om de har betydelse.
Ett bra trick för att komma ihåg namn
är därför att träna sig i att göra en koppling till personens utseende, egenskap,
yrke eller något annat som fångar vår uppmärksamhet. Då fastnar namnet bättre.
Det är förmodligen också förklaringen till
varför vi minns smeknamn bättre än riktiga namn. De får betydelse eftersom folk
ofta får dem för sina egenskaper.
Så nästa gång du slår på dig själv för att
ha glömt ett namn, oroa dig inte, det är
helt normalt. (CC)

Text: Annbritt Ryman
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Nästa Åkerboblad
delas ut den 16 augusti.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 4/8.
Se utgivningsplan på sidan 53.

Edison lees skarpa hjärna av John Hambrock

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

Månadens profil: Mattias Hewie

Från blockflöjt till house
Att ordna fester och spela dansmusik för
gästerna tyckte Mattias var desto roligare
och det är ett intresse som hänger kvar.
– Egentligen tog det väl riktig fart när
jag gick på gymnasiet och började extraknäcka som discjockey på nattklubbar i
Linköping.

Vid en dator i Linköping skapar Mattias
Hewie musik till all världens dansgolv.
Källarlokalen där Mattias Hewie och hans
företag Sublevel håller till är inte helt lätt
att hitta eftersom den ligger under ett hyreshus i Linköpings tätort. Där nere, mellan de vitmålade betongväggarna, handlar det mesta om fester och musik.
Mattias karriär som festfixare inleddes
redan på mellanstadiet när han äntligen
fick börja spela trummor och vidgade
sina musikaliska vyer.
– Då hade jag spelat blockflöjt i tre år.
Musikskolan hade sådana regler då. Fast
jag blev aldrig något vidare bra på det
där med flöjt …

Bättre ordning i nöjeslivet
Mattias berättar att restaurang- och nöjeslivet i Linköping på den tiden var betydligt slarvigare när det gällde att följa
lagar och regler.
– Det var typ inga anställningsvillkor alls, många jobbade bara för att det
var roligt. Jag var sexton år och fick ofta
svarta pengar direkt i handen när jag
skulle gå hem. Idag skulle det aldrig gå
till så.
Mattias menar att branschen sedan
dess har sanerat sig själv och har själv varit inblandad i att bygga upp bättre verksamheter och skapa schysstare villkor för
dem som jobbar i Linköpings krogliv.
– Om gästerna ska få en bra upplevelse
under hela sitt besök på ett ställe så krävs
det att allt är genomtänkt, och att personalen trivs på jobbet.
Dansmusik för hela slanten
Efter några kringflackande år som anställd DJ på klubbar i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och i Spanien återvände
Mattias till Linköping 2008. Sedan dess
har hans företag Sublevel försett många
forts. på nästa sida
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			 Månadens profil:									

Festfixarföretaget Sublevel håller till i en anonym källare mitt i Linköping.
event och dansgolv runt om i Östergötland med ljud, ljus och musik.
– Vi behöver bara ett eluttag och en yta
att vara på, resten kan vi ta med oss.
Att spela musik som passar i olika situationer handlar mycket om timing och
känslighet, förklarar Mattias.
– På klubbarna måste man kunna köra
på intuition och känna av stämningen i
lokalen. På privata fester hinner man ofta
bygga upp en relation till deltagarna så
att de kan berätta vilka önskemål de har.
Sommartid kör Sublevel en hel del
bröllopsfester med blandade åldrar i publiken.
– Det är ändå housemusiken som önskas mest. Vi spelar mycket Avicii och det
dansar alla till, även de äldre. Det är det
38

som är så häftigt med musik. Att den
överbryggar avstånd och knyter samman
människor.
Framgång med egna låtar
Vid sidan av arbetet som företagare, DJ
och allmän festfixare har Mattias startat
en karriär som producent av egen elektronisk dansmusik tillsammans med Andreas Rödlund, under namnet ”Rodlund
& Hewie”.
I höstas hade de stor framgång i Sverige med låten ”Without you” som under
våren också tog sig in på den viktiga amerikanska Billboardlistan. Framgången har
öppnat nya dörrar och möjligheter till
samarbete och ny teknik gör det möjligt
att jobba tillsammans trots stora geogra-

									 Mattias Hewie

Att rigga ljud och ljus på olika event och
fester kräver mycket utrustning.
fiska avstånd. På senaste låten, ”These
are the days”, som släpptes i maj, medverkar musiker från Australien, Finland
och USA.
– Vi jobbar helt online och skickar
ljudfiler fram och tillbaka. Det är så
man gör idag. Vi måste inte träffas.
Nu hoppas Mattias och Andreas att
deras nya låt ska gå minst lika bra som
den förra, så att de får fortsätta göra ny
musik och blir inbjudna att spela live på
festivaler runt om i Europa.
– Fast jag måste ju hinna med familjen också, så i så fall kommer mina medarbetare få kliva in och ta större ansvar
för företaget. Det kommer de klara fint.
De är superduktiga! 

Att skapa musik kräver en tyst omgivning och
100 % koll på tekniken.

FAKTA
Namn: Mattias ”Matt” Hewie
Ålder: 34
Bor: Fillinge gamla missionshus
Familj: sambo, en dotter på tre och en
på väg
Intressen: musiken, familjen, huset
och trädgården
Dold talang: är händig
Favoritplats i Åkerbo: hemmet i
Fillinge
Hemsida: sublevel.se
Mattias musik går att höra på t. ex.
Spotify; sök på ”Rodlund & Hewie”

Text och bild: Titti Knutsson
(Se även annons på sidan 3.)
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Bakom kulisserna i Grebo

Bakom scenen pågår aktiviteter som publiken inte ser.
Nedanför Klockaregården i Grebo är en
plattform uppbyggd av träskivor och trallar.
Efter midsommar kommer den att vara förvandlad till en teaterscen med kulisser och
rekvisita. Då har Smuggelsprit och hallonsaft
premiär. Teaterföreningen Respexet ger sedan ytterligare fem föreställningar av sånglustspelet.
Regissör
I kväll har deltagarna samlats för att repetera. Carina Evertsson ringer i klockan och
skådespelarna ställer sig i en ring kring
henne.
– Idag börjar vi öva från första scenen,
säger hon.
Carina Evertsson är pjäsens regissör och
håller en genomgång innan kvällens övningar inleds. Hon tycker att detaljerna är
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väsentliga och säger att de skall arbeta mer
med koreografin vid nästa övningstillfälle.
– Det gäller att få in flytet i spelet. En minut på scenen är en timmes arbete, säger
hon och tar plats i regissörsstolen.
Manusförfattare
Bredvid henne sitter Dick Zeijlon. För kvällen är han sufflör och hjälper skådespelarna
när de tappar replikerna. Han har skrivit
pjäsens manuskript.
– Det tar cirka ett halvår från idéutkast
till färdigt manus. När jag har skrivit klart
presenterar jag manuset för skådespelarna
och frågar om de vill spela det, säger han.
Dick Zeijlon berättar att han själv inte läser så mycket dramatik. Inspirationen kommer när han är ute och promenerar.
– Jag går mest omkring och fantiserar,

Teaterövningarna vid Klockaregården i Grebo är intensiva.
säger han med ett skratt.
Producent
Sophia Häger står bredvid scenen och väntar på att få göra entré. Hon är föreställningens producent och berättar att manuskriptet blev klart i februari.
– Vi började med att läsa igenom manuset. Under vintern och våren har vi tränat i
allhuset Gullvivan. För ett par veckor sedan
blev scenen så pass klar att vi kunde öva utomhus.
Hon säger att varje repetition varar i ungefär två timmar och att de övar även om
det skulle regna.
– Det ska mycket till innan vi kliver av
scenen. Förra året kom det en hagelskur
på premiärdagen och vi fick skotta innan vi
kunde börja.
Kostymör
Sophia Häger bär en småblommig klänning
med en vit stickad kofta. Hon har en grön
basker på huvudet och vita handskar på
händerna. Kläderna andas 1920-tal och har
komponerats ihop av Barbro Nystrand som
är kostymör och rekvisitör.

– En stor del av kläderna hämtar jag från
min egen samling. Men vi har också fått
låna en uniform från Garnisonsmuseet. Det
går att fixa till kläderna med lite händighet
och fantasi, berättar hon.
Barbro Nystrand ansvarar också för föreställningens rekvisita. Till kvällens övning
har deltagarna tagit med en kaffepanna
och några koppar. På scengolvet står ett par
tidstrogna resväskor och en korg med kläder.
– När all rekvisita är på plats blir spelet
livfullare, säger Barbro Nystrand.
Skådespelare
Bakom scenen väntar Conny Carlsson på
sin tur. Han är en av skådespelarna och har
två roller i pjäsen.
– När jag ska göra entré framför publiken använder jag den vanliga trappan upp
till scenen. Den syns inte bakom kulisserna.
Men när jag ska göra entré bakom publiken går jag den här stigen som leder runt
Klockaregården. På så sätt kan jag komma
in från flera håll utan att publiken märker
det, berättar han.
forts. på nästa sida
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Regissören Carina Evertsson och manusförfattaren Dick Zeijlon
guidar skådespelarna.
Han berättar också att det under speldagarna kommer stå ett tält uppmonterat bakom
scenen.
– I tältet har varje skådespelare sin egen
krok att hänga kläder på, förklarar han och
rör sig mot Klockaregården för att ta en
stärkande kopp kaffe tillsammans med sina
medspelare.
Sång och musik
Efter pausen samlas alla vid scenen för
att fortsätta repetitionerna. Dragspelaren Klaes-Göran Dahlqvist och gitarristen
Bengt Sandell spelar upp och skådespelarna sjunger sina sånger. Katharina Rahm
applåderar friskt och de andra i ensemblen
faller in.
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– Det är jag som har skrivit sångtexterna,
säger hon förtjust.
Under repetitionens gång sjunker solen sakta ned bakom sjön Ärlångens södra
spets. Luften blir svalare och när löven slutar prassla hörs skådespelarnas röster distinkt över ängen. De drar jackorna över
sina tunna scenkläder och ställer upp sig på
en rad för att öva in slutklämmen. Med ett
fast tag i varandras händer höjer de armarna högt över huvudena och bockar sedan
djupt samtidigt. 

Text och bild: Fredrik Häger
(Se även annons på sidan 25.)

Johannelundsdagen

Färgsprakande
klänningar och
tappra ryttare
En stor mängd människor
söker skydd under taken i
Johannelunds centrum. Det
regnar. Men när Marie,
ägare till modebutiken
Berntine, skrider fram till
scenen med sina mannekänger spricker himlen upp
och solen sprider sitt mjuka
ljus över platsen. Berntines vårkollektion är piffig
och luftig. Klänningarnas
mönster virvlar upp en färgkaskad som reflekteras i de
många fönstren runt torget.
När mannekängerna går för
att byta om lämnar de en
fläkt av sommar efter sig.
Johannelundsdagen samlar en stor del av lokalområdets näringsidkare. Bernts
Blommor har prytt ett bord
bakom scenen med vackra
buketter och där finns också
Stångåstadens personal till
hands. Edens Bageri lockar
sina kunder med chokladbiskvier till bra pris och Johannelunds bibliotek har
ställt upp ett bord med
böcker utanför ingången.
Publiken kan också ta del av
ett rikt kulturprogram med
bland andra Blue Ribbon
och Roxenbälgarna. Dagens
värd är musikern Daniel
Yngwe.

Marie från butiken Berntine och hennes färggranna mannekänger lyste upp Johannelundsdagen.
De besökare som är lagda åt
det äventyrliga hållet samlas kring en stor manick
som står uppställd en bit
bakom scenen. Den föreställer en tjur och runt omkring
den är en mjuk uppblåsbar
sarg. En skolkille tar några
sturska steg fram mot tjuren
ivrigt påhejad av sina kamrater. Han sitter upp och
tjuren börjar kränga våldsamt. Efter en stund får den
unge rodeoryttaren sig en
luftfärd innan han dimper
ned i det mjuka underlaget En fjärrstyrd tjur kastade av
till sina kamraters förtjussina ryttare.
ning. Strax efter sitter en
Text och bild: Fredrik Häger
annan kille på tjuren. 
(Berntines annons, se sidan 21.)
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Från färdtjänst och sjukvård
till trädgårdsskötsel

Nilz-Peter och Johanna är
behjälpliga med trädgårdsskötsel där ägarna
inte längre orkar med
trädgårdsarbete eller där
tiden fattas.
Att göra en nystart i livet är det nog många
som drömmer om. Lämna det gamla och
invanda för att ta klivet ut för att möta nya
och spännande utmaningar.
Nilz-Peter Larsson och sambon Johanna
Dahlberg kände att efter flera år i yrkeslivet, han som färdtjänstchaufför och hon
med arbete inom vården, var det dags att
vidareutbilda sig och helt byta yrkesbana.
– Efter sju år inom vården där jag arbetat med funktionshandikappade kände jag
att det var dags att bryta upp. Det var svårt
att få en fast anställning och jobbade därför
alla dessa år med en vikarietjänst berättar
Johanna.
För Nilz-Peters del var det de oregelbundna arbetstiderna som började ge sig
till känna.
– Som småbarnsförälder blev det i längden ohållbart att arbeta under nätter och
helger. Jag började dessutom tröttna på att
ständigt köra bil, speciellt under vintertid
då vägarna var dåligt plogade och det var
halt. Som chaufför är det ett stort ansvar att
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se till att kunderna kommer tryggt och säkert dit de ska vilket leder till att det ibland
vid svårt väglag blir ett tidspressat arbetspass vilket bidrog till anledningen till att jag
valde att säga upp mig förklarar Nilz-Peter.
Egen trädgård skapade intresset
Varken Nilz-Peter eller Johanna har tidigare
haft något större intresse av trädgårdsodling eftersom de bott i lägenhet i Norrköping men det kom att ändra sig när de flyttade till huset vid Kullerstad, Skärblacka.
– Vi har en stor tomt med stora grönytor,
bärbuskar och fruktträd. Vi började så smått
att planera för vår trädgård och upptäckte
att vi båda tyckte det var väldigt roligt att
påta i jorden. Efter att vi bott här i Skärblacka ett år började vi fundera över om vi
inte skulle utveckla vårt nypåkomna intresse
och skaffa oss utbildning inom området, berättar Johanna.
De började se sig om efter lämpliga skolor för trädgårdsutbildning och sökte till
slut till Himmelstalunds trädgårdsskola i

Helt enligt kundens önskemål lägger Kullerstad
trädgårdsservice plattgångar och uteplatser.
Norrköping. I januari 2014 kom de in på
skolan och efter ett års utbildning både i
skolbänken och ute i praktiken kunde de
i december 2014 ta sin examen som trädgårdsmästare.
Examensarbetet blev en trädgårdsdamm
– Vi sommarjobbade hos ett fastighetsbolag
med allt förekommande trädgårdsarbete
och trivdes alldeles utmärkt med arbetsuppgifterna. Det bästa av allt var att vi båda
kände att vi hittat rätt plats i yrkeslivet, säger Nilz-Peter. Parallellt med studier och
sommarjobb anlade vi en trädgårdsdamm
hos mina föräldrar med tillhörande plattsättning till en uteplats. Det var vårt examensarbete och även om det var ett stort
och tidskrävande arbete var det roligt och
resultatet blev strålande. Sommaren var
torr och het så det var hårt och besvärligt
att gräva där dammen skulle ligga. Vi fick
därför en del hjälp med det momentet av
pappa som har grävmaskin.
Från idé till verklighet
Under vintern sökte vi jobb hos olika fastighetsägare men fick inte något napp. Vi förstod att det berodde på årstiden eftersom
vårt arbete är säsongsbetonat. Därför började vi sondera om det skulle vara idé på att

starta en egen trädgårdsservice och enligt
de efterforskningar vi gjorde så insåg vi att
behovet finns.
Nilz-Peter och Johanna tyckte att Kullerstad trädgårdsservice var ett passande namn och skickade en ansökan till
bolagsverket. Eter några veckor fick de
firmanamnet godkänt och även grönt ljus
från Skatteverket med momsregistrering
och F-skattsedel.
– Vi fick direkt efter uppstarten av Kullerstad trädgårdsservice in en hel del jobb.
Främst beskärning av fruktträd. Nu är det
ogräsrensning och gräsklippning som gäller
innan fruktträdsbeskärningen drar igång
igen till hösten. Dessutom har vi trädgårdar
som vi sköter regelbundet på fasta dagar i
veckan. Vi har även lagt en del plattgångar
och har fler sådana arbeten inbokade. Våra
kunder är äldre människor som inte längre
orkar hålla sina trädgårdar fina men även
yngre som inte hinner med på grund av
sina arbeten, säger Nilz-Peter.
När vintern kommer är Kullerstad
Trädgårdsservice behjälplig med snöskottning och sandning. 

Text och bild: Carina Larsson
(Se även annons på sidan 4.)
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Märkliga manicker i Kvarnvik

Bror Nilsson har öppnat sitt lanthandelsmuseum för säsongen.
Sommaren är här och Bror Nilsson har
slagit upp portarna till sitt lanthandelsmuseum. Några förbipasserande besökare har
sett att den lilla röda boden som utgör museets entré står öppen. De kliver nyfiket in
och deras förvåning stiger ju längre in i museets lokaler de kommer. Där finns föremål
som slutade att användas för länge sedan
och som yngre generationer aldrig har sett
eller hört talas om. Bror Nilsson guidar besökarna runt och berättar om sakerna i lanthandelsmuseet.
Men trots sin stora kunskap har det hänt
att han kommit över föremål vars historia
är höljd i dunkel. Ett sådant föremål står på
golvet bland några gamla sågar och en spikmaskin. Vid en första anblick påminner det
om en hoppbock från skolgymnastiksalen.
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Men vid närmare granskning blir det klart
att föremålet är någon form av redskap. Det
är gjort av trä. I mitten finns ett spår med
en grov gängad metallaxel. På axeln sitter
en avlång träkloss som drivs fram och tillbaka i spåret när veven på redskapets sida
vrids runt. Ett lock kan fällas över spåret
och häktas fast med en hasp.
Bror Nilsson säger att det ibland kommer
besökare som kan ge tips om vad sakerna
har använts till. Han har därför lagt upp
några oidentifierade föremål på en särskild
bänk och skrivit en förfrågan på en skylt.
Passa på att besöka Sjöberga Lanthandelsmuseum. Det är både upplysande och
roande. Kanske kan det också kasta nytt ljus
över saker som länge varit fördolda. 

Ett redskap med en träkloss som drivs fram och tillbaka i ett spår med hjälp av en gängad
metallaxel. Vad har det använts till?

Sjöberga Lanthandelsmuseum
i Kvarnvik har öppet:
juni - juli
Lörd - Sönd kl. 10 - 13
Övrig tid efter överenskommelse.

Tel. 0120 - 400 93
070 -207 56 76

Det finns många föremål i Sjöberga Lanthandelsmuseum.
Några av dem har en oklar bakgrundshistoria.
Text och bild: Fredrik Häger
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KULTUR & NÖJE

Härenstam
sammanfattar sitt liv

Ingen sommar
utan Sommar

BILD: KARIN TÖRNBLOM

Programledaren Clara Henry är en av årets
Sommarpratare.
BILD: SVERIGES RADIO

I nya Morsing & Goodbye sammanfattar
den minst sagt folkkäre skådespelaren,
komikern och programledaren Magnus
Härenstam sitt ovanliga och innehållsrika liv. Vi får läsa om den kärlekslösa uppväxten, den utomäktenskapliga dottern,
hustrun som dog, cancersjukdomen, om
hur han blev Sveriges förste ståuppare,
om hur han fick kungen att arrangera
hans 30-årskalas, hur han bodde granne
med Michael Jackson och om den långa
karriären. Dessutom berättar Magnus
Härenstam om sin mindre kända bakgrund som racerförare, nattklubbskung,
orkesterdirigent och knarksmugglare.
Morsing & Goodbye är nedtecknad av
Expressenjournalisten och östgöten Petter Karlsson, som även skrivit böcker om
bland andra Evert Taube, Pär Johansson,
Lennart Nilsson och Zlatan Ibrahimovic.

På självaste midsommardagen inleds årets
Sommar i P1 med skådespelaren Lena Olin.
Därefter följer en lång rad mer eller mindre bekanta röster och personer, däribland
skådespelaren Mona Malm (27 juni), komikerparet Anna Mannheimer/Peter Apelgren
(28 juni), dokumentärfilmaren Tom Alandh
(29 juni), komikern och programledaren
Clara Henry (30 juni), författaren Liza
Marklund (4 juli), LO-basen Karl-Petter
Thorwaldsson (19 juli), musikern Åsa Jinder (3 augusti) och före detta statsministern
Fredrik Reinfeldt (13 augusti) för att slutligen avslutas med skådespelaren Ulla Skoog
den 16 augusti.
– Varenda en av årets Sommarvärdar är
vald med stor omsorg, säger Bibi Rödöö,
programchef för Sommar i P1. Vi ser fram
emot 58 sommardagar med en och en halv
timmes genomtänkt radio som roar och
berör.

FREDRIK POLBACK

FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Jag önskar er läsare en trevlig midsommar
med denna goda och enkla förrätt.

Pepparrotspotatis med kallrökt lax, dillolja och smörstekt bröd
4 portioner

350 gram färskpotatis
200 gram Pepparotscantadou eller
samma mängd Philadelphiaost
			 som du smaksätter själv.
2 msk mjölk
1 ½ msk grovhackad dill
1 tsk pressad citronjuice
1 ½ gelatinblad, blötlagda
Salt, peppar
Klyfta och koka potatisen mjuk i saltat
vatten.
Koka upp mjölken och rör ner färskost,
dill, citron och det lätt urkramade gelatinet.
Blanda i potatisen och smaka av med salt
och peppar.
Häll upp i en plastklädd form och låt
kallna i kylen.
Skär upp portionsbitar.

Dillolja
1 dl hackad dill
Ca 4 msk olja
Citron
Blanda eller mixa ihop dill och olja.
Smaka av med finrivet citronskal
Smörstekt bröd
Stek smulor av rågkusar eller något annat
grovt bröd knaprigt i brynt smör.
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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.

FORNÅSA

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

HACKEFORS

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Molijns väg 15. Må -Fr 12 -18, Lö 10 -15.
Tel. 013-376 777

HANNÄS

Hannäs Möbel & Prylmarknad.
Intill Hannäs kyrka söder om
Åtvidaberg. Öppet kl. 10-16 sista
lördagen i varje månad t.o.m. nov.
(utom augusti.) Tel. 0120-148 03,
0120-411 43, 070-295 65 96.

LINGHEM

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17. Stängt Lö - Må.
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
To 12-16, 17.30-19. Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
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LJUNGSBRO

Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-17, Lö 11-15.
Tel. 013-682 00

VRETA KLOSTER

NORRKÖPING

Gullberg. Loppis & café. För barn i
Estland. Väg 34 Linköping - Motala,
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. Tel.
013 - 39 40 23.
Skattkammaren. Antikt, kuriosa,
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

NORSHOLM

Vånga Loppis. Öppet alla dagar.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km,
skyltat.

MOTALA

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80
Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On 12-18, Lö 11-15.
Tel. 0705 - 89 68 56.

RYCKLÖSA

Hjälpverks. Children without border
Vänge Södergård. Lö-Sö 11-16.
Tel. 0704-08 56 87. Från Linköping kör
mot Linghem, innan Rycklösa till
höger, skyltat Loppmarknad.

SKÄRBLACKA

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

TALLBODA

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

VALDEMARSVIK

Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
"En jäkla massa skit – kanske antikt?"
Gula huset vid Café Kårtorp, intill
E22:an infart Valdemarsvik.
Öppet alla dagar. Tel. 073 - 815 74 61.

VÅNGA

VÄRNA

Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Sem.stängt v. 32.
Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17,
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss ﬁnns). Må-To 9.00-16.00.
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD

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

Sommartips i Åkerbo med omnejd
14/6		 Hembygdsdag vid Fillinge Tingshus,
				 Bankekind, kl. 11-16. Friluftsgudstjänst, Konsert,
				Teater, Hantverk, Blommor m.m.
				Arr. Bankekinds hembygdsförening
				Öppet hus vid hembygdsgården Hagaberg,
				 Vårdsberg, kl. 14-17. Våffelservering.
				Arr. Vårdsbergs hembygdsförening
19/6		 Midsommarfirande

				i arrangemang av hembygdsföreningarna
				Östra Skrukeby, vid Storgården. Start ca 13.00.
				Örtomta, Brunnsås backar, kl. 14.00

21/6		 Sånglustspel "Smuggelsprit och Hallonsaft"
				Plats: Klockaregården, Grebo.
				 Premiär 21/6 kl. 15.00. Även 22/6, 25/6, 26/6
				 27/6 och 28/6. För tider se annons på sidan 25.

				Midsommardans vid Löfstad Loge, kl 17-20.
				Palmqvist ork. Arr. PRO Skärblacka

27/6		 Auktion och Loppis vid Träffpunkten,

19/7		 Allsång i Skärblacka Folkets Hus,
				kl. 18-20. Elisabeth Lord. Arr. PRO Skärblacka
2/8		 Allsång i Skärblacka Folkets Hus,
				 kl. 18-20. Claessons duo & Roland Cratz.
				Arr. PRO Skärblacka
8/8		 Öppet hus vid hembygdsgården Stensätter,
				Örtomta, kl. 13-16. Arr. Örtomta hembygdsf.
				Casanovas på Borkhults Festplats, kl. 20-01.
30/5-6/9		 Fotoutställning "Burnout"
				 på Löfstad Slott. Bilder från Power Meet.
Onsdagar Dans vid Löfstad loge kl. 17 - 20.
							Arr. PRO Skärblacka
							Musik-quiz med trubadur hos
							Kapten Bille´s, Norsholm, under
							juli månad, kl. 19.30

Torsdagar Motorcykelträffar
							vid Sluss Caféet, Norsholm. Grillning fr. 17.00

				Björsäter. Från kl. 10.00
				Arr. Träffpunkten Björsäter

							Allsång med Chopp Event vid Brådtom
							Sluss, Norsholm. Torsdagar 2/7- 6/8 kl. 18.00

28/6		 Björsäters marknad vid Kvarnen, Björsäter
				 kl. 9-15. Tivoli, knallar, veteranfordon,
				lokala utställare, ballongskulptör m.m.
				Arr. Träffpunkten Björsäter

Fredagar Café Skrukeby vid Storgården i

5/7		Allsång i Skärblacka Folkets Hus,

				 kl. 18-20. Sissi med Åke och grabbarna.
				Arr. PRO Skärblacka

12/7 Loppis vid Ljusfors Herrgård, Skärblacka,

				kl. 14-17. Arr. Kullerstad-Skärblacka hembygdsf.

14/7 Allsångskväll med Hasse Cratz, kl. 18.00.
				Ljusfors Herrgård, Skärblacka
				Arr. Kullerstad-Skärblacka hembygdsförening

							Östra Skrukeby, kl. 19.00 - 21.30,
							t.o.m. augusti

Lör - Sön		 Museijärnväg. Åk tåg på den smal							spåriga museijärnvägen vid Lakvik,
							 Björsäter. Lö - Sö 27 juni - 9 aug
							mellan kl. 11-15
Söndagar Handelsboden och kaffeserveringen
							vid Vånga Hembygdsgård är öppen
							kl. 14-17. Arr. Vånga hembygdsförening
För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand
som du vill skall synas i förteckningen på
sidan härintill?
Kontakta Åkerbobladet:
013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu

FRITT INFÖRANDE i rutan när det gäller
namn, kontaktuppgifter, öppettider och
vägbeskrivning.
Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar".
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Åkerbokrysset - sommaren 2015
RUNT
VILL VI
& GRÖNT NOG
PÅ TALL- INTE HA ERFORS
RIKEN KAFFET

OSTYRIGT

KAN
DROGS ANGRIPA
LJUSA
LINJER VANLIG
KNÖL

KAN SES
GÅTT
HAR
MED
PÅ
MÅNGEN
HÄST
VAD
OCH SNÖ DJUPET

GAMMAL
LÖSDRIVARE
TEXTSAMLING
PLASTGAS

DEN ÄR
EJ FRUKTBÄRANDE
CENTRAL REPPIN- ÄNNE DE
ANTECKNING

ROCK AV LÄNGD

KAN MAN
KALLA
ROENDET

ARTIKEL

SOLDATÄMNE

BRAKEN

DEN TAS TAG MED
INTE
GÖR
BÄRVILJAN
OND KRAFTIG

FÖR
FÄKTANDE

GRUVLIG HASTIGA
ORT

HAR
SINA
MANDAT

IHÅLLANDE
SUSNING
RING FÖR
HUVUDET

FASTA

SKYDD
INTE
SPLITTRAD

S-FÖRE
PLATSTYP

BÄR
BÄR

STACKARNA
CHESTERTON

DEN ÄR
INFÅNGANDE

GRÖN
I
BAREN
HAR
SNIRKLAR
FORMA

FINNS
AV
FÖRTYP

OMKASTADE
NYLLET
BLIR
EN
ÄNKEORT

JOD
KOMMER
FEMMA

ATLANTEN
UTAN KUST

Foto och konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Lös fler roliga korsord!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande

Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Fyll i din kod: korsord2015

Dags för sommarkrysset. Statyn på bilden är placerad intill Sjöberga Lanthandel i Kvarnvik. En berömd
staty med liknande funktion finns i en europeisk huvudstad. Den ena bildtexten syftar på detta.
När korsordet är löst skickar du 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 4 augusti 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 majkrysset var ”Utan stickkontakt" och "Biproduktsproduktion". Lösning se sidan 36.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Lidan Eglund, Linköping,
2:a pris – Regina Paalberg, Linghem samt 3:e pris – Thomas Wallin, Skärblacka.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet

Åkerbobladet

Aktuell upplaga 19.000 ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 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, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta,
Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i centrala Falerum, Sättuna,
Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Cirka 3.500 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
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen,
Fredriksborgs Ridsport, Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign, Gårdsbutiken Basunda gård
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine,
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen, Majeldens Café
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,
Linköpings Hundvård, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel &
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket
Norrköping: Återvinningen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil, Brådtom Sluss
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Skärblacka Trä,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Valdemarsvik: Café Kårtorp, Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
Vånga: Cattis Hårbod, Jogestorps Trädgård
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Planerad utgivning 2015
Nr

Manusstopp

Utdeln.dag

8

Tis 4/8

Sön 16/8

9

Tis 8/9

Sön 20/9

10

Tis 6/10

Sön 18/10

11

Tis 3/11

Sön 15/11

12

Tis 1/12

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 NTM Distribution till boende i
Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213 66 42.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.
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
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: Faktura 15 dagar.
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Tomatbod

med försäljning av ekologiska tomater
Gårdsförsäljningen öppen alla dagar 09.00 - 21.00

Köttlådor

med ekologiskt nötkött
Naturbeteskött från gårdens KRAV-certifierade djur

WWW.ÅNSTÄNG A.SE

Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27

Antikt & kuriosa

KÖTTLÅDOR
med kött från Angus.
tikbod
Ekologiskt uppfödda, enbart
An på gräs.en
Levereras benfritt, styckat samt med
malet kött, ca 35 kg/låda.

ntikboden
ABergs
gård

För beställning av
våra köttlådor Det

17-, 18och 1900-tal

Ring 073 - 066 45 59
Endast telefonbokning

går
också bra at
t
beställa enda
st
nötf ärs.

Noga utvalt sortiment av
Möbler • Porslin • Glas • Tenn
Nysilver & silver • Ljus & servetter
Presentartiklar m.m.

ÖPPET: Må - Fr 10 - 17
Lö - Sö 10 - 15

Vägbeskrivning: Från Finspång väg 51 mot Örebro. Ta av vid Missionskyrkan i Sonstorp och kör mot Klintorp i 3 km. Skyltat från väg 51.

www.bergsgard.eu • 073 - 066 45 59 • www.antikboden.eu
Följ oss på Facebook: Bergs Gård Köttlådor, Antikt, Snickeri
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Kostnadsfritt
hembesök!

BYT TYG

på dina gamla
markiser!

Markiser
Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • www.kambrinks.se
Välkommen att boka tid för en visning
i vårt showroom på Sparregatan 3 i Linköping!
Drop in måndagar och onsdagar kl. 16 - 18.
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PÅ!
PASSA RR

DÖ
YTTER PET!
Ö
PÅ K 13.000 kr
*

E CA

VÄRD

NYA FÖNSTER
MONTERAT & KLART

Gör ett tryggare och bekvämare val.
Låt vårt fönsterteam sköta hela
bytet till Morups Premium - ett
modernt fönster som skyddar dig
från inbrott och hjälper till
att spara energi. Så koppla av och
upplev enkelheten och tryggheten
med oss på Morups. Ett bekvämt
sätt att byta fönster!

Boka kostnadsfritt
hembesök
- ring 013-465 54 55 eller
gå in på www.morups.se

*Gäller vid köp av minst sju fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida

SBR - BYGG tjänst
 Nybyggnad
 Tillbyggnad
 Renovering
Referen
 Målning
ser
finnes.
 Murning
och putsning
 Fönsterbyte
Vi utför alla arbeten med ROT-avdrag

Kristoffer 0760 - 65 12 25 • Conny 0726 - 74 55 65
sbrbygg@gmail.com
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