OCH FÖRETAG

Åkerbobladet
nu även Grebo
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
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Vecka 33 nr 7
Fredag 19/8 2005
Årg 4. Upplaga 5.200

Stationshuset 590 62 Linghem
Tfn: 013-219690 Fax: 013-219691
E-post: akerbo@hgbmedia.com
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Kontakta dina politiker i Åkerbo
Kommunfullmäktige i Linköping har elva geograﬁska utskott, ett för varje
kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till
oss om frågor i din kommundel. åkerbo utskott omfattar församlingarna
Rystad, Östra Harg, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Törnevalla,
Vårdsberg, Bankekind, Askeby och Örtomta. T
Åkerbos geograﬁska utskott har följande ledamöter.

Sven-Åke Lundh (s)

ordförande
Tfn: 013-701 23, 19 70 77,
sven-ake.lundh@linkoping.se

Bo Axelsson (c)

Tfn:013-732 42, 24 07 23,
bo.axelsson@linkoping.se

Lars Eklund (kd)

Tfn: 013-760 77, 20 61 61, lars.
eklund@linkoping.se
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Carin Lundén (m)

vice ordf
Tfn: 013-741 33, 20 62 40
carlun@linkoping.se

Lennart Berggren (fp)
Tfn: 10 48 18, 10 38 90

mail@axionﬁlm.com

Susanne Wallberg (s)

Tfn: 013-721 10,
susanne.wallberg@linkoping.se

Gunnar Gustavsson (mp)
Tfn: 013-23 87 87
gunnarg@telia.com

www.linkoping.se

AB

ASKEBY

TRÄDGÅRD
590 62 Linghem • Telefon 013-762 00
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ÖPPETTIDER: Vard 10-18 lörd 10-13 sön STÄNGT

Krukväxter - Planteringsjord - Mull - Gödning

V i utbildar
dig på
Bil

UPP TILL KAMP
på Idingstad Säteri
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EU-moped
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Tungt släp
Eco driving
(ekonomisk körning)
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Vasavägen 33 • 582 33 LINKÖPING
E-post: info@magnusons.se
www.magnusons.se

Utmana

dina vänner på en femkamp eller trekamp
•LERDUVESKYTTE •BÅGSKYTTE
•YXKASTNING •BLÅSRÖR
Avsluta med ölprovning.
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Välkomna / Martin och Owe
V
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Tfn: 013-510 60
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Önskas hyra/köpa

1700-tals stuga uthyres

3 rum och kök önskas hyras eller
köpas i Linghem av äldre par

Rum och kök, fullt modernt på lantgård, ca 2 km från pendelstationen
i Linghem.
Tfn: 013-703 39 el 070-756 46 68

Tfn: 013-734 77

Här kan du få
färg på tillvaron
Färgkopiering upp till A3 format
Utskrifter från färg direkt från ﬁl
Svartvit kopiering
OH-presentationer
Plastlaminering upp till A3
Layoutarbeten • Visitkort
Företagspresentationer
Och en hel del annat
- din
närmaste
tryckkontakt
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HGB Mediaproduktion,
Linghems Station

Tel 013-219690
Vard 8-17
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Välkomna och ring och boka !
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Nästa Åkerblad kommer ut den 23 september

På Åkerbobladets

hemsida ger vi möjlighet till
länkar till företag och
föreningars hemsidor.
På sikt hoppas vi akerbo.nu
kan bli en informativ webbplats över vad som händer i
Åkerbo.
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Välkommen att kontakta oss
Tel 013-219690
Fråga efter Helen
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www.akerbo.nu
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Välkommen till populära
Kanon-Kurt i Linköping!
Vi erbjuder Linköpings största utbud av fräscha husbilar och husvagnar
till ”Kanon-Priser”! Stort utbud av nytt och bra begagnat.
Lördagen den 20 augusti har vi stängt. Öppet söndagen den 21 aug kl. 11-15
Annars gäller ordinarie öppettider.
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Öppettider:
Vard 10-18 • Lördag 10-14
Söndag stängt
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Nu är det dags!

OLJEBEHANDLA BILEN
Ring för info och tidsbokning
013-27 07 43
Service och bilreparationer
av alla bilmärken
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Jernbergs Bilservice
Rydsättersvägen i Tallboda

Göran Karlssons VVS & El
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STYR • EL • RÖR • VENT.
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013-461 8000
Gynna Annonsörerna
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Upp till 8 Mbit för bara 295:-/månad

Nu även i

LINGHEM

Välkommen till

i Tallboda centrum
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Bullertestad
Täthetsprovad

Tfn: 013-27 09 31

Åldringstestad

������������Renovglas
Renovglas

Öppettider:
Måndag - Lördag 11.00 - 22.00
Söndag
12.00 - 21.00
NÖJDA KUNDER - VÅRT NÖJE
Vi serverar endast svenskt kött från Scan
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SNART STARTAR GYMPAN IGEN!
Vi saknar ledare i några grupper:
BARN 33-ÅR, BARN 4-5 ÅR, UNGDOM 10-14 ÅR
Du har naturligtvis en given plats fför ditt barn i gruppen
Vi har en perfekt utbildning 18/9 att erbjuda fför att
Få lite tips och idéer
Tveka inte att ringa!
Helen 700 28 eller Lottie 700 07

Gympagrupperna startar vecka 36.
Anslag fför att anmäla sig kommer upp cirka en vecka
innan start vid ICA i Linghem.
Se schema nedan. Klipp ut och sätt upp på kylen.
KLIPP UT OCH SPARA GYMPASCHEMAT!

 Måndag

RYGG
GYMPA
19.00
HS
MEDEL
GYMPA
herrar
20.00
HS
AEROBIC*
DANCE STEP
20.00
LS

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Söndag

MEDEL
GYMPA
19.45
LS

STEP *

MEDEL
GYMPA
18.45
LS

AIRBOX

18.45
LS

18.15
LS

STEP
ungdom *
14-19 ÅR
20.00
LS
* Anmälan före
step-pass

LS= Linghemskolan

HS= Himnaskolan

Då vi bara har 25 stepbrädor behöver vi ha anmälan inför varje step-pass.
Anmälan gör du på vår hemsida!

Mer info: www.svenskidrott.se/e/linghemssk_gymnastik
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Gistad Marknad 10 år
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• CA 70 MARKNADSKNALLAR • VESTERBERGS NÖJESFÄLT
• DAVID SPEXARE • LINKÖPINGS SKOLMUSIKKÅR • MODELLFLYGUPPVISNING • LASERDOMETÄLT • LOTTERIER
• HEMVÄRNET • MUSIKUNDERHÅLLNING • GODISREGN MM.
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TRÄ & MILJÖKONSULT • Stefan Jonsson • Gistad Nergård
590 62 Linghem Tfn/Fax:013-734 88 • Mb 0708-27 34 88
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Daniel Gustafsson
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VÄLKOMNA!

Gäller t.o.m 4 september 2005 endast hos Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning
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Gå till botten med ditt hus�
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r ka n !

Gå ihop flera grannar
och få bättre pris på
omdränering.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
����������������
�����
�����������

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������� �

����

�����������������������������

HÖST & VINTERTIDER:

September ut även öppet tisdagar

Onsdag -Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22
Söndagar 11-18
����������� �������������������������������������

Måndagar o tisdagar (from 1/10) STÄNGT

Privatannonser i Åkerbobladet?
Jovissst, självklart.
Ring 013-219690 så får du veta mer. Priser från 50:11

Ring oss - det lönar sig!
070-535 99 74 (Björn)
013-14 40 14

013-14 40 14

Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: link.tak@swipnet.se
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Besök vår butik!
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ALLT INOM TAK!

Med en annons i Åkerbobladet når Du fler än 5 000 hushåll i Östra Linköping. (Åkerbo och Grebo). Med Åkerbobladets behändiga format ligger
din annons ofta kvar vid köksbordet en hel månad. Kan det bli bättre?

För bokning och upplysningar ring: 013-771 45
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SPECIALIST PÅ VW & AUDI
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HÖSTNYHETER!
• Tyger • Kuddar
•Dukar •Presenter mm
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Lanthem

Inredning Present Sömnad
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Vi fyller 1 år!!

Det firar vi med att ge alla våra kunder 10 %
rabatt på hela bokningen mot uppvisande av
denna annons. Gäller till och med 2005-09-18.
Turridning / Barnridning / Prova-på / Hästlekis
Stuga / Rum / Ridsemester
Stuga med häst / Rum med häst
Ett par stenkast från Ekenäs slott i Linköping

f}�uxÜzt
\áÄtÇwá{ùáàzüÜw

www.sjoberga.info.se
E-post: sjoberga@post.utfors.se
Telefon: 070-3539769 (013-270287)
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Bollkryss

60:-

Gladiolius
10 st

50:-

Stor sortering av:
• snittblommor
• krukväxter
• binderier
• arrangemang
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LM Blommor • Tfn 013-27 04 40
Torgvagnen vid pressbyrån • Linköping
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Välkommen till

våra församlingar
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UK-START

TISDAG 6 SEPTEMBER BÖRJAR UK NY TERMIN
I HÖGLIDEN, BANKEKIND
VÄLKOMNA BÅDE "GAMLA" OCH NYA UK:ARE ÅLDER ÅK 4-6

Vill du veta mer om Åkerbobladet
www.akerbo.nu

BOKA ANNONS !

Åkerbobladet

senast den 16 september
14

Nästa Åkerboblad
kommer i brevlådan
fredag 23 september
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Nying-scout åk 1-3
Scout från åk 4
Tonår från åk 7
Ungdomskör
Söndagsskola

måndag
måndag
fredag
varannan fredag

söndag

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 10.00

(OBS! startar vecka 36)
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Har du frågor ring vår pastor Håkan Johansson tfn: 013-790 24 eller
073-394 91 89 • E-post: pastor@linghemskyrkan.nu
Ungdomsledare Hanna Ydreborg tfn: 0702-90 59 85 • E-post: ungdomsledare@linghemskyrkan.nu

För mer information besök även: www.linghemskyrkan.nu
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Våra öppettider är:
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Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

15-19
stängt
10-14
15-18
10-14
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Sagostunder för barn
3-5 år startar onsdag
28 september kl. 14.30
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Vi har ffått en ny kopieringsmaskin
som ni är välkomna att använda.
A4: 1kr/st, A3: 2 kr/st, svartvitt.
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Hälsningar Linda Salomonsson
och Yvonne Hagström

Tfn/fax: 013-20 52 52
www.linkoping.se/bibliotek/filialerna/linghem
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Jobbet är klart över dagen och
du får garanti på utfört arbete.
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spara tusenlappar!
�����������������������������������

Hästhovsvägen 3, Linghem , 013-31 27 30 , E-post: janne@estisol.se

Med en annons i Åkerbobladet
når du

alla hushåll och företag i Åkerbo och Grebo.

Antal hushåll: 4 664
Antal företag:
319
Summa:
4 983
Företag
öretag - föreningar - privatpersoner

Boka annons på tel 013-219690
Oslagbart effektivt och billigt. Försvinner inte bland övrig reklam.
Kommer ensamt med posten tredje fredagen i varje månad. Når cirka 15 000 personer!
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