
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Nr 6 – 7, 2022
19  juni  –  20 augusti
Årg 21. Upplaga 18.900

Öppet: Vard 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik  070 - 717 50 22  •  Övrigt  070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se  • www.askebytradgard.se

Närodlat och klimatcertifierat!

EGENODLADE BLOMMOREGENODLADE BLOMMOR

TOMATER OCH GURKORTOMATER OCH GURKOR

VÅR EGEN SALTGURKAVÅR EGEN SALTGURKA

PERENNER, BÄRBUSKAR PERENNER, BÄRBUSKAR 
OCH FRUKTTRÄDOCH FRUKTTRÄD

Mystiska profi len • Hovslagare Markus • Norsholmsloppis • Recept • Korsord

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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WAOW Production presenterar

Spelas: 2 • 4,5 • 14,15 juni
9,10 • 16, 17 • 23, 24 Augusti 

Barnmusikal på Färgargården

Spelas: 7,9     14,15 juni   9,10     16,17      23,24 augusti 14,15 juni   9,10     16,17  14,15 juni   9,10     16,17  14,15 juni   9,10     16,17  14,15 juni   9,10     16,17    23,24 augusti   23,24 augusti   23,24 augusti   23,24 augusti   23,24 augusti   23,24 augusti 

Sommarrevy på Färgargårdend

WAOW Production presenterar

Biljetter bokas på tickster.se vid frågor ring 0766-04 22 06

ÅÅNNSSTTÄÄNNGGAA
LLaannttbbrruukk && hhaannddeellssttrrääddggåårrdd

Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell 

mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

Öppet alla dagar 9:00-21:00

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården, 
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor 
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur. 

WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Hos oss är 
det gott om 
plats med stor 
uteservering 
på terrassen 
alldeles intill 
vattnet.

Njut av sommaren 
vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’sKapten Bille’s
Mysig matservering med god mat till bra priser.

Trampbåtar, Kanoter, 
Cyklar fi nns att hyra. 

Vår Vår 
LUNCHMENY
� nns varje vecka 
på vår hemsida 

kaptenbille.se
samt på

Facebook.

www.kaptenbille.seinfo@kaptenbille.se
073 - 552 65 68 ÖPPET: Må - Lö 10 - 22 • Sö 10 - 21

Kapten Billé s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen 7, 617 92 Norsholm

Kom och njut av en GLASS på terrassen 
medan båtarna glider förbi och passa också 

på att spela ett parti MINIGOLF.

Utökat glass-Utökat glass-
sortiment!sortiment!

Nu har vi även Nu har vi även MJUKGLASSMJUKGLASS..

LUNCHMENYLUNCHMENY
� nns varje vecka 
på vår hemsida 

kaptenbille.se

Facebook.

Musik med trubadur*

Onsdagskvällar i juli
6/7, 13/7, 20/7 och 
27/7, ca 1900 -2130

Dessutom några lördagskvällar 
i juni – datum meddelas på 
Facebook, håll utkik!
*) För MATGÄSTER med bokat bord.

spelar 27 juli

Ring och

boka bord!

Cocosbollsfabriken 
har öppnat liten handels-

bod i Gamla Linköping! 

Adress: Kryddbodtorget 3 i G:a Linköping · 076-022 50 75
Öppettider se hemsidan: www.cocosbollsfabriken.se

Här finns våra gammaldags cocos -
bollar och karameller i strut som förr 
i  tiden! Saft, marmelad, te & honung
med mera från lokala producenter! 
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KAMPANJ-
PRISER PÅ
TUSENTALS

DYNOR!

Brafab
HAMMOCK WIEN

NU 3.995 KRNU 3.995 KR
(ord. pris 4.895 kr)

Brafab
SOFFA KÖPENHAMN

NU 2.895 KR NU 2.895 KR 
(ord. pris 3.225 kr)

Brafab
SOFFA SANDVIK

NU 3.350 KR NU 3.350 KR 
(ord. pris 3.770 kr)

MARMORBORD

NU 1.350 KRNU 1.350 KR
(ord. pris 1.495 kr)

Se vår Facebooksida för aktuella sommartider eller ring.

SLUTA LETA!  Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!

CarL CederstrÖMs gata 11
KG-LAMPAN

-TRÄDGÅRDSDYNOR

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

070 - 299 81 42 • CARL CEDERSTRÖMS GATA 11
Öppet: Månd , torsd,  fred 12 -18 • Lörd 11-14

Sommaroutlet i
Lampbutiken 10-70%

Middagssalut Middagssalut 
kl 13.00 maj-aug kl 13.00 maj-aug 
Guide från kl 12.45Guide från kl 12.45

i Åtvidaberg  www.solkanonklubben.se  
kansliet@solkanonklubben.se  0120-35421

önskar erönskar er alla enalla en
skön sommarskön sommar 

REAREA
Start

Måndag 27/6 kl. 1000

Öppet i sommar: 
Vardag 10 -18 • Lunchstängt v. 28 - 31 kl. 13 - 14 

Lördag v. 26 - 33, kl. 10  - 14
OBS! LÖRDAG i vecka 27, 28, 29, 30 STÄNGT

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.seI VÅR SERVICE INGÅR ASSISTANSFÖRSÄKRING

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Prisvärt
och

personligt!

Vi fi xar däcket 
efter ert behovefter ert behov

BILSERVICEBILSERVICE
Vi reparerar och servar ALLA bilmärkenVi reparerar och servar ALLA bilmärken

– med lång erfarenhet– med lång erfarenhet

DIN LOKALA DÄCKVERKSTADDIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

Vi är en lokal verkstad med högsta 
kompetens att utföra alla typer av 
jobb på både gamla och nya bilar, 
även lättare lastbilar.

En skön och härlig En skön och härlig 
sommarsommar
önskar vi er alla!önskar vi er alla!

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1595:-

Ni hittar oss utmed 
Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om 

Bankekind.

DÄCK-

FÖRVA-

RING

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

Vi har

Vi önskar alla en 

skön sommar!

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12

Semesterstängt v.  28, 29, 30

www.gummiverkstan.se
013 - 510 60

Åkerbobladets SENSOMMARNUMMER  
kommer ut den 21 aug.  Välkommen att boka din annons senast den 8 aug.
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 

Däckförsäljning • Bilreparationer • Lövblås • Trimmer • Röjsågar 
Gräsklippare • Uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, 
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Öppet:  Måndag - Fredag  8 -17

GRILLKOLGRILLKOL 
av björk, al och ek

Vi önskar er alla Vi önskar er alla 
en skön en skön SOMMAR!SOMMAR!Egen-

Egen-

tillverkad
tillverkad

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

Trevlig sommar
och semester

önskar

Nils-Erik 070 - 607 30 15 • David 070-570 00 02

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

 TACK ALLA KUNDER 
för de gångna åren!

Nu tar jag pension och stänger  
verkstaden den sista juni.
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Då finns möjlighet till hjälp hos mig 
i samtalsterapi och psykoterapi

krisutvecklandesamtal.se
070 - 558 61 86

Livskris?

KRISUTVECKLANDE SAMTAL

En insamlingsstiftelse  
för samhällsnytta.

Vi erbjuder platser för personer som 
drabbats av psykisk ohälsa t ex stress,

oro och ångest samt långtidscovid.

För mer info på vår hemsida
www.stiftelsenmanskenet.se

Tel. 0709-541453

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

 göra matlådor 
 skapa struktur i din vardag 
 städa hemmet
 göra ärenden 
 fi xa i din trädgård 
 egna förslag utifrån DITT behov 

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

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 

- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans

- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

AlltidNära erbjuder fl exibla tjänster utifrån DITT behov. 
Jag kommer fortsätta använda munskydd ett tag till 
för er säkerhet.

... för dig som önskar personlig hjälp

Valpkurs

www.hundvardaglkpg.se • info@hundvardaglkpg.se

Vardagslydnad

 Nosework

Special-
sök

Personspår

Följ oss på 
Facebook 

och 
Instagram

Sveriges Gratistidningar står i solidaritet med Ukrainas befolkning 

Hjälp Åkerbobladet att samla in pengar för de drabbade i Ukraina

Freden i Europa har krossats. En auktoritär 
regim har anfallit ett demokratiskt land och 
hotar nu världsfreden. Vi är många som med be-
störtning ser vad som händer och många som 
vill bidra för att hjälpa Ukraina. Därför har vi, din 
gratistidning, till förmån för organisationerna 
UNICEF, Sverige för UNHCR och Rädda Barnen 
skapat ett unikt swishnummer dit du kan swis-
ha ditt, företagets eller föreningens bidrag (alla 
bidrag, stora som små gör skillnad). Pengarna 
från denna insamling går oavkortat till dessa tre 
organisationers arbete i Ukraina för att hjälpa 
Ukrainas befolkning. 

Denna kampanj går ut nationellt i hela Sverige, 
genom Gratistidningarnas förening GTF och 
det är vår förhoppning att du vill vara med och 
hjälpa.

Tack för ditt bidrag!
/Åkerbobladet

Människor 
� yr för sina liv

SWISHA EN GÅVA OCH VAR 
MED OCH RÄDDA LIV

123 299 313 7
MÄRK DIN 
GÅVA MED 
”UKRAINA”

MOTTAGARE SWISH: 
”KATASTROFINSAMLING 

VIA UNICEF”

Ukraina behöver 
din hjälp!

Sveriges 
Gratistidningar
till förmån för 

UNICEF,
Sverige för UNHCR 

& Rädda Barnen

Åkerbobladet

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 8 augusti vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgif-
ter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare 
och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 38.

En stor koffert full med böcker. En 
mindre väska. Den innehöll lite kläder. 
Dessutom hade han med sig sin fiol. Det 
var allt.

 Året var 1902. Vår Profil hade pre-
cis fyllt 14. Han skulle göra en lång resa. 
Han var på väg till Amerika.

Vår Profil reste ensam. En bonde skjut-
sade honom till Grängesberg. Där tog 
han tåget. Färden gick sedan via England 
till New York.

Vår Profil måste få ett namn. Senare i 
livet brukade han använda pseudonymen 
”Black Jim”. Låt oss kalla honom för Jim.

I New York fick han problem. Han 
avkrävdes en tullavgift för sin fiol. Jim 
vägrade betala och sade att han hellre 
slog sönder fiolen än betalade tullen. Då 
slapp han avgiften.

Jim var mycket begåvad. Han hade lärt 
sig att läsa och skriva redan vid 5 års ål-
der. Han hade också lärt sig så mycket 
engelska att han klarade sig under resan.

Från New York fortsatte han till Forest 
Lake i Minnesota. Där bodde hans faster. 
Det var hon som betalt resan. 

Vår Profil började jobba på fasterns 
gård. Det gick inget vidare. Jim orkade 
inte med det tunga jordbruksarbetet.

Han flyttade till en farbror som levde 
av jakt ute i ödemarken. Där fanns det 
fortfarande en del indianer. 

Vår Profil trivdes inte i ödemarken. Det 
skrev han till sin pappa. Det var pappan 
som sänt iväg Jim till USA för att sedan 

eventuellt komma efter med resten av fa-
miljen.

Nu skrinlades de planerna. Jim kall-
lades hem. Han lämnade kvar kofferten, 
böckerna och fiolen och lyckades med 
knapp nöd ta sig tillbaka till Sverige.

Vår Profils USA-resa är en av de min-
dre kända episoderna i hans liv. Trots att 
han inte blev särskilt gammal hann han 
ändå pröva många olika yrken.

Jim hade en mycket enkel bakgrund. 
Han kom från en fattig familj. Alla mås-
te försörja sig. År 1906 började vår Profil 
arbeta på ett pappersbruk. Det gick inte. 
Sedan blev han byggnadsarbetare. Det 
gick inte heller.

En tid var han försäljare, men lycka-
des inte sälja något. Han blev lärare på 
ett par platser, men slutade alltid efter en 
kort tid. 

Ett något mer varaktigt jobb fick han 
först 1912. Då blev han ombudsman för 
en nykterhetsrörelse som hette Templar-
orden. Den tjänsten behöll han i cirka ett 
år.

Vår Profil passade inte till något av de 
här jobben. Han hade en helt annan och 
mycket speciell typ av begåvning. Han 
var poet och drömmare.

Jim skrev dikter. Enligt fadern Adolf 
kom han igång ordentligt först 1913.  
Resultatet blev en diktsamling som 
döptes till ”Kolarhistorier”. Vår Profil 
skickade den till bokförlaget Tiden som 
gav ut den 1914.

?
Det blev succé. Vår Profils dikter 

byggde på gamla historier från hans 
hemtrakter. De innehöll både drömmar 
och realistiska berättelser sammanvävda i 
en sällsam blandning. 

Kolarhistorier följdes så småningom 
av flera nya diktsamlingar. Totalt blev det 
åtta stycken mellan åren 1914 – 1922. 

Vår Profil berättade om människor 
och natur. Han introducerade originella 
typer som ”Ring-Anders”, ”Medelpads-
Pelle”, ”Dobb-Lasse” och ”Hyvlebänken” 
som fått sitt namn därför att han stulit en 
hyvelbänk.
   Succén medförde tyvärr inte några 
större inkomster. Jim fick visserligen en 
del honorar och dessutom några stipen-
dier. Men pengarna rann bort genom 
fingrarna på honom.

År 1918 hände något trevligt. Då gifte 
sig Jim med en lärarinna som hette Olga. 
De bosatte sig i Gonäs strax utanför Lud-
vika. 

Vår Profil fick en fru som förstod ho-
nom och tog hand om honom. Olga 
behöll sitt jobb och stannade kvar i Go-
näs medan Jim ofta befann sig på annat 
håll för att söka inspiration till sina dik-
ter eller träffa författarkollegor. 

Den 15 september 1920 tog Jim in 
på Hotell Hellman på Bryggaregatan 5. 
Han hade kommit till Stockholm för att 
söka jobb på tidningen Social-Demokra-
ten.

På morgonen den 16 september hit-
tades han död på sitt rum. Han hade 
blivit förgiftad. Hotellpersonalen hade 
rökt rummet med cyanväte för att döda 
vägglöss och sedan inte vädrat ut det or-
dentligt.

Ytterligare en person dog på hotellet 
samma natt. Det var en försäkringsin-
spektör från Bollnäs som blev förgiftad i 
ett annat rum. 

Han är glömd. 
Men vår Profil är ihågkommen som en 

av Sveriges mest älskade poeter. Han har 
hyllats med ett museum och hans min-
ne vårdas av ett sällskap med över 1 000 
medlemmar.

Vem var han? 

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

TELEFONTID:  Må nd  - Fred 8  - 16. 
(Maila eller SMS:a helst.)
För mer info se hemsidan.

Referenser finnes.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

Vi har 
funnits med
sedan 2009!
sedan 2009!

Trevlig 
sommar!

Sem. vecka 27, 28, 29, 30
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All vår personal 
omfattas av 
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi önskar Vi önskar 
alla kunder alla kunder 

en skön en skön 
SOMMAR!SOMMAR!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Gårdsförsäljning 
av lokalodlade 

PERENNER

ÖPPET 
torsdag - lördag kl 10 - 18

Västra Husby Alsätter 1, 605 96 Norrköping

Tel 0709 - 643 536
www.alsatterstradgardar.se

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net

Vi önskar 

SOMMAR!

Vi önskar Vi önskar 

SOMMAR!SOMMAR!
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Jag heter Jill. Jag har ha	  
min verksamhet i 5 år i år. 
Jag trivs jä� ebra! 
Min drivkra	  är hälsa, 
friskvård och välmående. 
A�  hjälpa andra a�  
må bä� re är så otroligt 
givande!
Välkommen hit du också!

Bokar gör du 
enklast via 

Boka Direkt eller 
på jilloco.se

Jill Ryberg

0704-323027 • jill@jilloco.se • www.jilloco.se
Magasinet Stureforsvägen, 589 61 Sturefors

Här i magasinet i Sturefors, 
inte alls långt från inner-
staden, kan du i en lugn och 
avkopplande miljö boka: 
massage, lymfmassage, 
hotstone-massage, kinesisk 
koppning, Reiki healing m.m.
Fri parkering.

MASSAGE FRISKVÅRD HÄLSA

Jill & co

Jag har stängt v. 26 och 27 
samt v. 31 och 32. 

Ha en riktigt 
skön sommar! 

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

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

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontorFör hem, � ytt, fönster och kontor..

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi önskar alla en
skön sommar!

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotterapeut

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

Skärblacka

Somriga, trevliga 
barfota dagar
önskar vi er

Endast tidsbeställning 0122 - 300  04 •0706 - 892 372

Trevlig sommarTrevlig sommar
önskarönskar

Vånga bygdegård Klippan

Välkomna!
Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 

Trevlig sommar 
 önskas alla kunder.

Tel. 0703 - 473 122

Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44 • Åtvidaberg  0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån 13 -16 och Ons 14-18 (stängt vecka 28-31)

Sommarsolen är här!
Sommarsolen är här!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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MOTORMANUELLMOTORMANUELLGöran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

076 - 775 18 01
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Ring oss!

En annons i det
här formatet 
kostar endast
660 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?



011-26 55 44

AB An-Jo Tryck Åkerbobladet

FRENDO SKÄRBLACKA
011-57500

Premiär för Skärblackaloppet
Tillsammans med vännen och entreprenören 
Stefan Fransson är Frida Södermark oerhört 
glad att den 14 september själv få stå på 
startlinjen till loppet i sin egen hemort Skär-
blacka. 

– Att det inte är för sent att komma i rörel-
se är jag bevis på, under min uppväxt var jag 
ingen sportig person utan hittade löpningen 
sent i livet när jag var 28 år, säger hon. 

F RIDA som numera är 44 år och har deltagit 
i 4 VM på distansen 100 km framhåller att 

större än de egna prispallarna är att få andra 
människor i rörelse. Det ska vara roligt att trä-
na, och har själv som egen motivationsstrategi 
att samla på upplevelser. Hon hinner upple-
va mycket längs de långa vägar hon springer 
på men menar att äventyret faktiskt fi nns runt 
hörnet bara man lyfter blicken och är intresse-
rad av sin närmiljö. De distanser hon springer 
är näst intill skadliga men de 6 kilometrarna 
i Skärblacka kan alla ta sig an oavsett trä-
ningsbakgrund. Gåendes, joggandes eller 
springandes. 

– Jag hoppas att detta blir mångas trä-
ningsmål och en motivation att röra på sig i 
sommar. 

Att det blir en maxad löparkväll på orten 
bekräftar även Stefan som är en van lopp-
arrangör med hela Östergötland som sin arena. 

– Tillsammans kommer vi ge alla deltaga-
re en speciell upplevelse längs den varierade 

banan som OK Denseln dragit och även i 
start- och målområdet där många av våra sam-
arbetspartners kommer fi nnas på plats och 
bjuda på olika saker. 

Fridas bästa tips för att komma i gång:
• Strunta i tempot. 
•  Samla på joggingrundor i naturreservat, vid 
 fornminnen, till kulturhus eller annat som
 intresserar dig. 
• Öka längden på rundorna successivt. 
 Kanske är 500m tillräckligt första gången. 
•  Spring till eller med en vän. 

ICA Supermarket Skärblacka 
fyller på med energi
Det är många lokala företag i Skärblacka 
med omnejd som valt att engagera sig i Skär-
blackaloppet. Ett av dessa är ICA Supermar-
ket som även kommer ha flera medarbetare 
med i loppet den 14 september.

– Att vi skulle vara med rådde det aldrig nå-
gon tvekan om, meddelar butikschefen Sussie 
Sundell, som också kommer stå på startlinjen. 
Vi tycker det är viktigt att vara en del av det 
som händer på orten och att främja motion är 
så viktigt. 

Men det är inte bara medarbetarna ICA vill 
få i rörelse innan loppet utan de kommer även 
tävla ut startplatser på deras Facebooksida 
under sommaren. Sussie berättar vidare att i 
deras eget kök, Kullerstadköket, tillreds mat-
lådor som både ger energi inför loppet men 
kanske framför allt skapar tid till annat, såsom 
träning, alla tider på året. 

– Förutom våra matlådor innehållande 
bland annat klassisk husmanskost sätter våra 
caterade upplägg guldkant och minskar stres-
sen på kalas, säger kocken Daniel som också 
ska vara med och springa. 

ICA är Skärblackaloppets produktpartner 
och kommer bjuda alla som går i mål på en 
goodiebag innehållande energirika godsaker 
samt lotta ut två varuhinkar bland deltagarnas 
startnummer. En av många bra anledningar 
till att delta där all info och anmälan fi nns på 
www.skarblackaloppet.se

Skärblackaloppet 14 september 14 septemberwww.skarblackaloppet.se www.skarblackaloppet.seSkärblackaloppet
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• �Dammanläggning
• �Staket
• �Plattsättning
• �Snöröjning 
   och sandning

Cicci 076  -  943 46 09 • Leif 070  -  374 13 78  
info@vangatradgardstjanst.se

• �Skötsel av 
   gräsmattor
• �Beskärning 
   av fruktträd

• �Höst- och �vårstädning 
  � av trädgården
•� Häckklippning
• �Ogräsrensning
• �Plantering av växter

Vi tar hand om
din trädgård
Ring för offert 
RUT-avdrag 50%

Vill du ta bort
TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

VI HJÄLPER DIG MED:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag 
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

En skön sommar 
önskar Daniel Gustafsson

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Trevlig sommar 
önskar vi på

Bladins

Trevlig sommar 

Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

Alla våra nya och gamla kunder 
önskas en 

bra skördesäsong!

Trevlig Trevlig 
sommar!sommar!

önskar
Gunnar och Calle Hemmingsson

Trevlig sommar

0706 - 58 81 44

Björn Honkanen

 önskar

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.

Vi tar en paus över 
sommaren!

Nästa Åkerboblad 
kommer ut 21 augusti

Välkommen att boka 
din annons

senast måndag 
den 8 augusti!

Vi önskar alla en skön 
och härlig sommar!

Ingrid och Nils-Erik
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Hjärtligt välkommen till 
slussfiken i Norsholm!

Korv & Hoj
varje tisdag 16.30 -19.30 i Norsholm (3 maj - 13 sept)

Allsång 
vid Brådtom torsdagar kl. 18.00 i juli samt den 4 aug.

Grillkvällar
i Norsholm under juli. Se hemsidan för mer info.

Födelsedagskalas eller konferens?
Välkommen att boka ett slusscafé för din 

gruppsammankomst.

Nytt för i år
GLASSLUCKA i Norsholm - på baksidan. 

Nu finns det inte mindre än två slusscaféer att välja 
på, ett inne i Norsholm och ett vid Brådtom sluss.

Här kan du som är fikasugen eller småhungrig slå 
dig ned vid ett av trädgårdsborden och avnjuta 

en god kopp kaffe med bulle, matig smörgås eller 
lättare lunch precis intill vackra Göta Kanal.

Här kan du dessutom köpa god lokaltillverkad glass 
från Sänkdalen, svalkande dricka, vår egen senap 

och teblandning samt lokalt hantverk.
Önskas något annat så slå en pling och förbeställ.

Norsholms slusscafé
13 juni - 14 aug:  
Alla dagar 10 - 18
15 aug - 13 sep:   

Helger 10 - 16

Brådtom slusscafé
13 juni - 14 aug:  
Alla dagar 11 - 18
15 aug - 4 sep:   

Helger 11 - 16

Norsholms Slusscafé
Norsholmsvägen 22, 

Norsholm
0723 - 31 71 00

Brådtom Sluss
Följ skyltar mot Västerby 

i Norsholm
076 - 019 63 00

För ytterligare information se
www.bradtomsluss.se samt Facebook.





Öppet lördagar och söndagar 11-16
EXTRAÖPPET

torsdag – fredag 11-16
under juli och augusti.

För mer info ring: 
0705 - 10 90 03 • 0761- 48 22 77 

Sommaröppet
till 25:e september

www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design 
och Roliga inredningsdetaljer

samt Trädgård och sånt och Loppis.

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar.

Bakluckeloppis:
Söndagarna 3/7, 7/8 och 4/9 mellan 10-15.

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   

DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 

ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Ekenäs slott sommarprogram 2022

29 juni    Bakom kulisserna 
kl 17.00  Vad � nns bakom våra stängda dörrar? 
    Se delar av slottet som normalt inte visas. 
    Visning med � ka. 
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

1 juli    Barnteater Bröderna Grimm
kl 13.00  En rolig och tokig föreställning med musik 
och kl 15.00 och sång, för barn mellan 3 och 9 år.
    Biljetter förköps via vår hemsida.

6, 9, 14, 23 Mörkt & Mystiskt
& 27 juli  Guidning genom slottets spökhistorier och
kl 16.30  sägner från trakten. 
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

7, 16, 20 juli Skattjakt på slottet
kl 16.30  Hjälp husfru Hilda hitta slottets skatt. 
    Lämplig för barn 5-9 år, men även vuxna får 
    följa med.
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

9 juli     Barnteater Bröderna Grimm
kl 14.00  En rolig och tokig föreställning med musik och
    sång, för barn mellan 3 och 9 år.
    Biljetter förköps via vår hemsida.

13 juli   Sommarkonsert 
kl 19.00  med familjen Graf och vänner
    En konsert med somriga förtecken – visa, 
    musikal, och somriga körstycken.
    Biljetter förköps via vår hemsida.

15, 16, 17 juli Teater ”Den inbillade sjuke”
kl 17.00  En egen tolkning av Molières klassiska pjäs, 
    av och med Kulturaktörerna.
    Biljetter förköps via www.nortic.se

21, 28 juli  Greve Gustafs Gåta
kl 16.30  Familjeklurigheter på slottet. 
    Leta dig fram till slottets skatt. 
    Lämplig för sällskap om 3-5 personer, från 9 år. 
    Gruppbiljett förköps via vår hemsida, 
    begränsat antal platser.

7 okt - 5 nov Spökvandring på Ekenäs slott. 
     Biljetter släpps i slutet av augusti.

25 juni - 7 augusti
Öppet midsommardagen samt därefter 
onsdag - söndag. Caféet öppet 11.30  -16.30.
Slottet visas kl 10.30 (på engelska), 12.00, 13.30 
och 15.00 (på svenska).
Begränsat antal platser per visning. För garanterad plats på 
visning, vänligen köp biljetter innan ert besök via vår hemsida.

8 - 31 augusti
Öppet lördag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30. 
Slottet visas kl 10.30 (på engelska), 12.00, 13.30 
och 15.00 (på svenska). 
Begränsat antal platser per visning. För garanterad plats på 
visning, vänligen köp biljetter innan ert besök via vår hemsida.

17  - 20 nov  Julmarknad på Ekenäs slott.

4 och 6 aug  Mörkt & Mystiskt
kl 16.30  Guidning genom slottets spökhistorier 
    och sägner från trakten. 
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

9 aug     Seans med Vendela Cederholm
kl 18.30  Vi har återigen glädjen att välkomna 
    mediet Vendela Cederholm. 
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

10 aug     Bakom kulisserna
 kl 17.00  Vad � nns bakom våra stängda dörrar? 
    Se delar av slottet som normalt inte visas. 
    Visning med � ka. 
    Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

Reservation för ändringar!
Kolla alltid vår hemsida för senaste information.

För biljetter och allmän information kring olika visningar och
 evenemang vänligen se www.ekenasslott.se

För ytterligare information, kontakta slottsfogde  Maria Reuterhagen 
via slottsfogde@ekenasslott.se eller ring  0736 - 50 24 20 (ej SMS).

Specialvisningar och arrangemang

www.ekenasslott.se



26 27

Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Söndag 19 juni
Gudstjänst kl. 10.00. Nattvard, servering.

Söndag 10 juli
Gudstjänst kl. 10.00

Söndag 24 juli 
Gudstjänst kl. 10.00

Onsdagar kl. 10.00 BÖN i kapellet

Välkommen  
att fira midsommar  
PÅ SÄTERVALLEN  
I BJÖRSÄTER! 

14.00  Firandet öppnas
15.00  Midsommarstången kläs
16.00  Dans kring midsommarstången

Kaffeservering • Lotterier • Luftgevärsskytte  
Fiskdamm • Chokladhjul, med mera

Välkomna önskar 
Björsäters Sportklubb

Fri entré

HOLMBO 
MARKNAD

SÖNDAGEN 
DEN 17 JULI

På Kvarnviks Festplats 
kl 10-15

Från kl 10  -
• Loppmarknad
• Marknadsknallar
• Ka� e- och korvservering

Kl 11  Auktion

Välkomna!
Arr: Hannäs IF SKÄRBLACKA

Juni
22 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Lars Erikssons
26 sönd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Cirrus ork.
29 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Kenneth Hertz

Juli
  6 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Samzons orkester
13 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Anders Nilssons
20 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Tomaz & Co ork.
27 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Eklöfs ork.

Augusti
  3 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Dancemän ork.
10 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Holens orkester
17 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Bosse Franks ork.

18 torsd 13.30   Medlemsmöte  Skärblacka Folkets Hus
       Andreas Bohlin från Norrköpings kommun   
       besvarar frågor om äldreboendet
       Ribbingsholmsvägen i Skärblacka

24 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Lars Erikssons

26 fred 18.00   Pubafton Mariehult, Elvisafton med 
       Mikael Leonardsson

31 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Junix orkester

Se även: www.pro.se/skarblacka

Lördagen den 2 juli

BJÖRSÄTER 
Visning från kl 10.00 

Auktionen startar kl 11.00 

Auktion 
Loppis

Arrangör: Träffpunkten Björsäter • 0706-171281

Auktionsgods:
Leksaker, barnsäng, soffor, fåtöljer, 
vitrinskåp, sängar, cyklar, husgeråd, 

lampor, böcker, byråar, porslin,  
trasmattor m.m. 

Försäljning av hamburgare,  
korv & fika 

Loppisen öppnar dörrarna kl 10.00 

PLATS: Träffpunkten Björsäter 
Gamla Åtvidsvägen 21 
Skyltning från RV741

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

Hela människan Secondhand
Vi fi nns på Järngatan 21 på Ingelsta i Norrköping

Öppettider: 
Tisd 10 - 18 • Onsd 10 -15 • Torsd 10 -18 •  Lörd 10 -15

Vill du skänka gåvor? 
Skicka bild samt kontaktuppgifter till 0708 - 696 150 för bedömning så hör vi av oss.

VARMT VÄLKOMNA 
TILL OSS! 

Butiken: 011- 366 100 • Enhetschef: 0702 - 006 003
Handledare/Volontärsamordnare: 0735 - 012 431

secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Ring oss - 013-23 66 50

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 19 juni
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
torsdag 23 juni
Melodiernas mästare
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Johan Dalene, 
violin och Sebastian Iivonen, piano.

MIDSOMMARDAGEN

lördag 25 juni
Friluftsgudstjänst i Stensätter
14.00 Örtomta

Friluftsgudstjänst
14.00 Östra Skrukeby kyrka

Friluftsgudstjänst i Ginkelösa
16.00 Vårdsberg

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG 

söndag 26 juni
Friluftsmässa
10.00 Rystads kyrka

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka

Gudstjänst i Cykelkyrkan
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
onsdag 29 juni
Musik från J.S Bach till nutid
19.00 Östra Hargs kyrka
Musik i Cykelkyrkan med Bernt 
Nylund, fiol 
och Nicolaj Vollburg, piano.
torsdag 30 juni
Sommarjazz i blå toner
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Carin Lundin, 
sång och Kjell Fernström, piano. 

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 3 juli
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Gistads kyrka
Vid kyrkans övre parkering. Fika 
efteråt. Ta med något att sitta på.

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
onsdag 6 juli
Musik i cykelkyrkan
19.00 Östra Hargs kyrka
Vi är glada att välkomna Sara o 
Pelle Duo till oss 
för tredje året i rad. Det bjuds på 
tankar och sånger om att möta 
varandra och livet med öppenhet 
och varsamhet. 
torsdag 7 juli
En europeisk orgelresa  
genom århundraden
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Camille Bloch, 
orgel.

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 10 juli
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
onsdag 13 juli 
200 år med Dragspel 
19.00 Östra Hargs kyrka
Musik i cykelkyrkan med Kallis 
Bengtsson, dragspel.
torsdag 14 juli
Konsert á la Alice Babs 
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik - en hyllningskon-
sert. Med Ann-Christin Hallgren, 
sång och Marcus Östlund, piano.

Onsdag 08.15 
Morgonmässa i 
Linghems församlingsgård

Veckovis!

APOSTLADAGEN 

söndag 17 juli
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Bankekinds församlings-
gård

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka 
torsdag 21 juli
Vad du ser är vad du får
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Kvartetten  
från slätten, fyra kvinnliga 
musiker som vill lyfta fram 
kvinnliga låtskrivare och artister. 
Kvartettens signum är kvinnor, 
stämsång, många instrument och 
mycket lekfullhet och består av
Jenni Skogsfors, Jessica Sjögren,
Alexandra Ekelöf och Frida 
Knutsson.
lördag 23 juli
Friluftsandakt på Näsby
17.00 Ekängen
Vid den gamla kyrkans grund.

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 24 juli
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Örtomta församlingshem

Renässanstoner 
18.00 Askeby kyrka
Musik i klosterkyrkan med 
Ensemble CSV. Efter konserten 
inbjuder Askeby klosterförening 
till visning av kyrkan.
torsdag 28 juli 
Come together
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Delight. Karin 
Hanson, sång, Glenn Fransson, 
kontrabas och sång, Anders
Kempe, trummor, gitarr och sång,
samt Gunnar Ekermo, piano, gitarr
och sång.

KRISTI FÖRKLARINGS DAG 

söndag 31 juli
Friluftsmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Östra Skrukeby kyrka

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
torsdag 4 augusti
Svängigt och sirligt 1700-tal
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med Ida Meidell
-Blylod, fiol och Johan Hedin,
nyckelharpa.

ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 7 augusti
Sommarmässa 
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst i Hagaberg
14.00 Vårdsbergs kyrka

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
torsdag 11 augusti
Bents Jazzcocktail
19.00 Törnevalla kyrka
Denna afton serveras sommar-
musik i form av Bents Jazzcocktail. 
Svängig jazz toppad med sångtrio.

NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 14 augusti
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Östra Hargs kyrka

Schiörlinakademien
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Camille Bloche spelar på orgeln 
i Östra Skrukeby kyrka, byggd 
1794 av Pehr Schiörlin. Konserten 
arrangeras av Åkerbo församling 
i samarbete med Föreningen för 
Göteborgs internationella orgel-
akademi inom ramen för 
Schiörlin-akademin 2022.

Sommarmässa
18.00 Askeby kyrka
torsdag 18 augusti
Innerligheten
19.00 Törnevalla kyrka
Sommarmusik med folkmusiker-
gruppen Krantz Grannlåt.

TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

söndag 21 augusti
Sommarmässa
10.00 Rystads kyrka

Friluftsgudstjänst 
14.00 Gistad kyrka
Vid kyrkans övre parkering. Fika 
efteråt. Ta med något att sitta på.

Musik i klosterkyrkan
18.00 Askeby kyrka
Ludvig Walter, cello och Erik 
Andersson, piano. Efter konserten 
inbjuder Askeby klosterförening  
till visning av kyrkan.

Lunchmusik och andakt
tisdag 21 juni
11.30 Bankekinds kyrka

Vi har öppet hela sommaren!
Vill du besöka någon av våra kyrkor - utanför gudstjänsttiderna? Kyrkorna håller öppet i sommar! 
Att hålla dessa kyrkportar öppna under sommaren är en gemensam angelägenhet för ortsbor och vaktmästare i församlingen.  
Observera att öppningstiderna kan variera något med hänsyn till att tjänstgörande vaktmästare kanske är sjuk eller på annat uppdrag.

Läs mer på: svenskakyrkan.se/akerbo/sommaroppna-kyrkor

Lördag 17.30  
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda. 
Ledd av ideella

Lördag 18.00 
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka. 
Ledd av ideella

Cykelkyrka
i Östra Harg
27 juni - 17 juli
Öppet 10.00-15.00 alla dagar.

Uppdaterade uppgifter om  
gudstjänster och evenemang finns i 

Kyrkguiden!
Du hittar den där appar finns. 

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo



Förra sommaren lanserades Torsdagsturen
där besökare kunde upptäcka en del av allt 

det spännande som finns på Åtvidabergs 

landsbygd. I år fortsätter det omtyckta kon-

ceptet med torsdagsöppet hela sommaren 

fram till den 25 augusti.

Det var förra året som ett antal lokala tu-
ristföretagare i Åtvidabergs kommun gick 
samman och bildade besöksnätverket Gör 
Åtvid med målet att gynna lokala besöks-
mål, företrädesvis på landsbygden. Nu har 
nätverket utvecklats till en förening men 
grundtanken är densamma: att samtliga 
medverkande verksamheter håller öppet på 
torsdagar så att man kan dra nytta av varandra 
och locka folk att göra “torsdagsturer” ut på 

landsbygden.
– Överlag var alla jättenöjda av de som del-

tog i Torsdagsturen. Även besökarna har varit 
väldigt positiva, både till initiativet att det 
fi nns många platser att besöka men de har 
också tyckt att de enskilda utfl yktsmålen varit 
bra och spännande. Att det är en sån bland-
ning med gårdsbutiker, retro, antikt, caféer 
och konstbutiker har man uppskattat mycket, 
säger Carina Jarhall som själv deltar med
Gofi ka i trädgården i Bersbo.

I hennes över 7 000 kvadratmeter stora 
trädgård fi nns det många olika sittplatser. Det 
fi nns odlingar, växthus, höns och ankor. Pe-
rennerna börjar nu komma i blom och det 
grönskar allt mer. Den gamla bagarstugan är 
alltid öppen, där kan man sitta och inta sitt 
fi ka i mysig miljö.

Ta torsdagsturen i sommar

Att läsa böcker hör
sommaren till
Det var onödigt tomt när förra årets bokmässa startade  
och jag tittade på inledningen från de sända digitala  
mötena. Sedan tänkte jag ”konstigt, det är ju så trevligt
och gemytligt att prata om böcker”. Men så insåg jag att 
det handlar om förväntan. Om stojet och stimmet, om 
sådant som man minns.

Jag har själv minnen vilka jag kan koppla samman med en läs-
upplevelse eller snarare en uppläst upplevelse. När jag var ung
gick vi regelbundet till biblioteket i min hemstad. Tror det var i
tredje klass som vi var där för en berättarstund. Bibliotekarien
läste ur Frimärksmysteriet på Loberga, en dekarberättelse av
Sivar Ahlrud. Den handlade om två tvillingar, Klas och Göran,
och så deras kusin Hubert (kallad Hubbe). En relativt enkel
berättelse, men då när det fanns två kanaler på tv:n och knappt
någon färg på någon av dessa så blev berättelsen något man
sögs in i. Dramatiken och regin stod en lite grå bibliotekarie för,
men hennes röst var både färgstark och målande.

Ibland kommer vi ihåg en händelse, en berättelse, en bok som 
når djupt inom oss, kanske är det för att vi känner igen oss 
själva. Böcker är stumma, men varje gång man läser en mening,
ett kapitel eller bara några strofer så händer det något. De 
växer och får liv. 

Att läsa böcker hör sommaren till. Då får vi chansen att på 
vårt eget sätt uppleva och ta del av berättelser. Några med 
tusentals ord djupt inbäddade i pärmar, några med bilder av 
grönska där författaren berättar hur man får död jord att bli 
levande. En del koncentrerar sig på att i det enkla och självklara
skapa berättelser för barnen - som ska bäras som minnen av en 
förälders (eller möjligtvis en grå bibliotekaries) röst genom 
hela livet. För böckerna om Klas och Göran är en del av mitt 
tidiga liv. Vare sig någon läste för mig eller jag läste själv så 
blev dessa böcker både till mina vänner och ovänner genom 
livet. Från den gången i biblioteket minns jag att glädjen liksom 
bet sig fast som en påtaglig lycka – inte bara under själva 
upplevelsen - utan den liksom tar tag i mig så här cirka 55 år 
efteråt.

Önskar dig Guds rika välsignelse en sommar fylld av bra läsning!

Ulf Hjertman, kyrkoherde i Åkerbo församling

KYRKOHERDENS BOKTIPS:
Frimärksmysteriet 
på Loberga 
av Sivert Ahlrud

”På lappen skrev tvillingarna: 
Vi är på jakt efter Hubert. 
Han är i fara, men Tvilling- 
detektiverna ska fixa saken. 
Lita på oss! Död eller levande 
ska Hubbe föras hem.

Och nu stod de här, framför 
det öde och mystiska Loberga 
slott. Tänk om Hubert var 
fånge här! Men vilka var det i 
så fall som höll honom fången? 
Och varför?”

Vid den gamla lärarbostaden i Bersbo kan man njuta av gofi ka i trädgården under Torsdagsturen. 
FOTO: CARINA JARHALL

forts. på nästa sida
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Bland de övriga stoppen
på Torsdagsturen hittar 
man Nostalgikvarnen och 
Sissi Stahlis och Per Erik 
Gustavssons trädgård i 
Björsäter, Norrby gårds-
butik utanför Grebo, Stora 
Björksved, Kungsviks och 
Herrsäters gårdsbutiker i 
Värna, kulturhuset
Lapphem i Borkhult, 
Naturligtvis smycken i 
Forsaström samt Keramik-
fabriken, Villa Baro och 
Emma G:s saker och ting 
inne i centralorten. Några 
har tillkommit och några 

har försvunnit sedan för-
ra året, men gemensamt 
för alla stoppen på Tors-
dagsturen är att de i år har 
öppet varje torsdag fram 
till den 25 augusti mellan 
klockan 13 och 18.

– Tiderna kunde skilja 
lite förra året och det var 
svårt för folk att hålla koll 
på, så i år har alla öppet 
mellan 13 och 18. Man kan 
både öppna tidigare och 
stänga senare, men minst 
klockan 13-18 kommer alla 
ha öppet varje torsdag.

Förutom att servera gofi ka i träd-
gården är Carina även engagerad i 
bevarandet av kulturarvet Bersbo 
koppargruvor.

– Nu går det Adelswärdska schak-
tet in i sitt slutskede och sen har vi 
restaurerat kruthuset som också går 
att besöka, så det är ytterligare plat-
ser som vi har räddat för framtiden. 
Vi har guidningar hela somma-
ren som vi har annonserat om i 
Åkerbobladet. Vi har både öppna 
guidningar och på torsdagar så är 
även tornet i Bersbo mellan klock-
an 16 och 18 så man kan gå in och 
titta. Det är fem guidningar un-
der sommaren och sen är vi med på 
Östgötadagarna och lite såna tillfäl-
len också. Och man kan även alltid 
kontakta oss i föreningen Bersbo 
koppargruvor för att köpa egna guid-
ningar.

– Det vi kommer jobba med nu un-
der sensommaren och hösten är att 
skapa en stolplada vid Adelswärds 
schakt så att man som besökare kan 
vara under tak. Och likaså när vi gui-
dar att vi har en möjlighet att vara 
under tak. Det blir en öppen byggnad 
med tak på stolpar.

– Vi ser ett stort intresse och när vi 
har haft öppet hus och guidningar så 
kommer det en hel del människor. Vi 
hoppas Bersbo kan bli ett utfl yktsmål 
för många målgrupper: exempelvis 
skolor, cyklister och föreningar. Det 
är även väldigt vackert här så man 
kan återvända många gånger för att 
njuta av den fi na naturen. 

Carina Jarhall, uppmanar alla som 
har chansen att åka på en Torsdagstur 
i sommar.
FOTO: ÖSTERGÖTLANDS ARKIVFÖRBUND

I sommar anordnas guidningar vid Bersbo koppargruvor.
FOTO: TOBIAS PETTERSSON Text: Tobias Pettersson
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER

Trevlig 
sommar!

• Grovfoder för häst

• Entreprenad
  inom grävning och 
  grönyteskötsel

• Upptagning av gödsel i
  rastfållor maskinellt.

Fållan behöver vara hyfsat
plan samt ha ett grindhål 
  med ca 2.30 m bredd.

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation
 av ridbanor

• Renovering av hagar 
  som staket, tråd, stolpbyten. 
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter 
  av busk och sly samt betesputsning.

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

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 fi nns 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 brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
fi nns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion fi nns i Linghem som var centralort i f.d. 
Åkerbo kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut
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30-årsjubileum av 
Kvinnebykvällen! 

Äntligen får vi fira igen och vilken kväll det 

blev! Magiskt väder och glada barn. 

Det är föräldraföreningen på Kvinne-
byskolan i Hjulsbro som under många år 
arrangerat Kvinnebykvällen. Det är en tradi-
tion som håller i sig och som vi värnar om. 

Under senaste månaderna har det plane-
rats och sökts sponsring, handlats godis och 
mat. Företag i närområdet har skänkt pri-
ser till lotteri och föräldrar och vuxna med 
engagemang har på fritiden hämtat chok-
ladhjul, hoppborg och byggt upp linbanan. 

Det är fint att se vänskap och glädjen bland 
barnen under kvällen. Eleverna och deras 
syskon och vänner roade sig med linbana, 
fotobås, speedshooting, mänsklig enarmad 
bandit, dragkamp, fiskdamm, hoppborg. 

Kön till chokladhjulet var lång under kväl-
len och likaså raden av barn till linbanan. 
Det såldes hundratals hamburgare och även 
hembakt fika, korv och dryck. 

Det är så fint att se alla föräldrars engage-
mang och gemenskap. Plikttrogna kom de 
till sina uppdrag och tog dessa på största 
allvar, allt för att alla barn skulle få mat, 
fika, lek och bus under dryga två timmar! 

På scen uppträder barnen och även gäster 
som Linda Granquist och Aikido-klubben. 
Pengarna som samlas in under kvällen går 
till Rädda barnen. Något som barnen rösta-
de fram under kvällen.

/Eva Bäck, Kvinneby skolförening

Boulebanan  
i Vånga invigd

Söndagen den 22 maj kunde äntligen Bygdegårdsföreningen Klippans ordförande Leif 

Sjöberg klippa de blågula banden och förklara boulebanan för invigd. Arbetet med banan 

har pågått sedan flera år och gjorts i etapper och förra året kunde man börja spela på två 

av banorna som nu är fyra till antalet.

Liksom de flesta Bygdegårdsföreningar för 
även Klippan i Vånga en ständig kamp för att 
få ekonomin att gå runt. När förslaget om att 
anlägga boulebanorna lades fram var man till 
en början tveksamma men beslutade sedan att 
satsa på projektet.

– Vi hoppas att det kan bidra till att vi kan 
öka våra intäkter men också att det kan bli en 
trevlig aktivitet för både unga och gamla, sä-
ger Leif. Tanken är att enskilda kan komma hit 
och ta ett parti med sin egen utrustning. Är det 
större sällskap så kan man hyra banorna ge-
nom att ta kontakt med Klippan.

PRO redan igång
De som redan har hittat hit och träffas för spel 
är PRO i Vånga.

– Varje måndag kl 10.00 samlas vi här 
för spel, berättar Kent Andersson, som till-
sammans med Rolf Eliasson är ansvarig för 
aktiviteten. Antalet spelare varierar men vi är 
oftast 14-15 som deltar i spelet och givetvis in-
går även den obligatoriska fikapausen.

– Men det finns plats för fler och vi kräver 
inte att man är medlem i PRO, hälsar Kent.

/AH

Anslutningen var god när Bygdegårdsföreningen Klippan i Vånga bjöd 
in till invigning av boulebanorna som anlagts intill bygdegården. Efter 
det att de blågula banden klippts blev det spel på alla fyra banorna.

FOTO: FRIDA SANDIN
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smått & gott Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Örtomta Hembygdsförenings 
sommaraktiviteter

Midsommarfirande 24 juni  14.00 på Brunnsås
Våffelcafé 19 juli  14 -16.00 på Stensätter
Öppet hus 6 augusti  14.00 på Stensätter
För mer information se Facebook

Radannonser i Åkerbobladet 
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub-
rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla-
det. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge 
också ditt namn, adress och tel.nr.  E-mail: info@akerbo.nu.  
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 (Mineo Media)  
eller swisha till 0739-82 94 42

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

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Gökboet av Hanna Strömberg

PRO Åkerbo
Månadsmöte onsdag 17 augusti kl. 14.00 

Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151 
Kent Gustavsson ABF informerar

Bengt Åkerfors underhåller
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Alla välkomna – även icke medlemmar!
TREVLIG SOMMAR!

Lasse 
Hjärtliga gratulationer 

på din födelsedag  
den 29:e juni!

Vännerna Ingrid & Nisse

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA 
HEMBYGDSFÖRENING

Söndag 17 juli kl 16  
Allsång med Sissi & Grabbarna  
vid Ljusfors herrgård, servering.

Söndag 21 augusti kl 14
Hembygdsdagen i Ljusfors herrgård.  

Landshövding Carl-Fredrik Graf besöker oss.  
Underhållning av L&T och Mr G.  

Servering, lotterier m.m. Välkomna!
I övrigt är herrgården stängd under juli månad.

Hembygdsföreningen önskar alla en skön sommar!

Remixt
Vi sjunger och spelar glada låtar från svunna tider. 

Ring Janne 0702-644377

Profilen var:  
Hjalmar Bergman. Föddes i Örebro den 19 
september 1883. Författare. Skrev bland an-
nat ”Markurells i Wadköping”. Han dog i 
Berlin den 1 januari 1931.  
Bland rätta inkomna svar har vi dragit  
en vinnare som får två trisslotter. 

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:  
Göte Törnå, Linköping.  
Vinsten kommer med posten.

Lösning till  
Mystiska Profilen, maj A D A

S O L R O S
S L A M R A
I S D A N S
S K O E S
T A R E R A

A S R A N R
E N H A N T L A N G A R E N
N Å E N D E P S T O A

U T T R A R N A T I L L H T
R A R A S A O I L A T

T E E P Å T Ä P P A N N V
E T A K Y T O L A D D A
R A T T P A R E N Å S K

STRAX 
FÖRE  

MANDEL-
MASSA

INTE HELT 
ÖPPNA

DEM SAM-
LAR MAN I

KUMMEL- 
BIT

KLYFTA  
MED VIN

LAUDATUR

ÅRDEL

PRONO-
MEN OCH 

TALTYP

ETT 
MÖRKT 

PASS

OTÄTA
SYSSLA 

MED UT- 
STYRSEL

SNED-
STRECK

SÅLEDES

BEDÖMA 
OMSLAGET

RINGVERK
KORT 

FÖRE TAL
GOLF- 
EXTRA

KAN HAN 
HETA I ÅBO

JAZZIG 
GARNER

HANTERAR  
BAKOM 
FLÖTET

SKÖNT 
ATT TA AV 

ENLIGT 
POVEL

HOPPLÖST 
PÅ DET 
HALA

KAN MAN 
NOG I 

KÖKET 
IBLAND

FORM- 
JOBBARE

OLJE- 
KÄLLA

AVGÖR I 
PISTEN

DAG
FÖRFADER

DENNE 
VERKAR 
SOM ETT 
REDSKAP

ARBETA 
FOGLIGT

ÖPPNAR 
SIG MED 

TRE I 
CENTRUM

FISKEBRÄ-
DORNA
ÄR INTE 

MASKROS

ÄR DEN 
SOM JUST 

NU  
RÄCKER

EN I  
ANNAN 
FORM

UPPHÖJDA 
AREOR

KAN STUN-
DOM FÅS I 

BLASK-
FORM

BRUKAR 
UTSÄTTAS 
FÖR VRID-
MOMENT

DE  
BRUKAR  

OFTA VARA 
ÄKTA

ÖLANDS-
DEL MED 

TOME
SLAGORD

KNALL- 
BESTÄM-

NING

LAGT PÅ 
ETT KOL
24-TUM-

MARE

FYLLA 
PÅ SOM 

NÅGOT PÅ 
FOTEN

BARKER 
BAKOM 

KRIGETS 
DÅRAR

OCKSÅ ETT 
HALLÅ
DEN ÄR 

LIKNÖJD
RED I DN 

FÖRR
TAMA-
RINER

   Lösning till majkrysset

MÅNADENS JANNE!
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                Månadens profil: Månadens profil:                   Markus JohanssonMarkus Johansson

Markus Johansson har precis avslutat sin 
treåriga utbildning och är nu godkänd hov-
slagare, med höga ambitioner och en vilja 
att fortsätta utvecklas inom yrket. Fokus lig-
ger på att få en så hållbar och komfortabel 
häst som möjligt. En häst som känner sig 
bekväm i sina skor och har en god balans i 
sina leder och hovar är nyckeln till ett långt 
och framgångsrikt liv, menar Markus.

Markus berättar att han är uppvuxen i Malm-
slätt men köpte hus i Redinge utanför Grebo 
för nästan åtta år sedan.

– Jag ville bara ut på landet. Jag bodde i lä-
genhet och ville ha en egen villa. Så jag sökte 

mig ut på landet, och huset i Grebo dök upp. 
Att han halkade in på hovslagaryrket berod-

de på att Markus träffade Frida. Han hjälpte 
till i stallet och intresset för hästar och den 
livsstilen började växa.

– Efterfrågan på hovslagare var väldigt stor 
märkte jag direkt. Det var många som inte var 
nöjda med sin nuvarande hovslagare eller sök-
te hovslagare för att de skaffat ny häst. Och jag 
är en rätt impulsiv människa så jag funderade 
och kalkylerade och gjorde lite marknads-
undersökningar på hur det skulle funka, och 
sade upp mig från jobbet. Jag lämnade en 
trygg och välbetald tjänst som projektledare 
inom grönyteskötsel på en mark- och anlägg-
ningsentreprenadfirma, som jag hade haft i 

många år. Jag ville ut och jobba lite med krop-
pen igen.

Stort naturintresse
I botten finns ett stort naturintresse. Markus 
berättar att han tycker om att vandra, paddla, 
klättra och tälta, och han gillar lantliga mil-
jöer med landsbygd och stall. Han tycker om 
djur överlag, och särskilt hästar tycker han är 
trevliga och vackra individer. Men han är inte 
uppväxt själv med häst inom familjen, men 
har haft hästvänner och på den vägen kom-
mit i kontakt mycket med hästar i barndomen. 
Så träffade han Frida och hon var hästtjej, och 
då kändes det plötsligt inte så märkligt att helt 
byta bana och utbilda sig till hovslagare.

– Jag är inte så rädd för att ta livsförändran-
de beslut. Innan har jag sagt upp mig från jobb 
bara för att vara ute och resa några månader 

och inte veta vad man kommer tillbaka till. Så 
jag är inte så bunden till trygghet som många 
andra kanske är. Det gör livet lite mer spän-
nande, tycker jag.

Klar med treårig utbildning
2019 påbörjade Markus en treårig hovslagar-
utbildning på riksanläggningen Strömsholm. 
Samtidigt startade han sitt företag Knackes 
Hovslageri AB och började jobba på helger-
na för att finansiera studierna som pågick i 
veckorna. Han började inom en begränsad 
kundkrets som successivt har utökats, och nu 
sedan utbildningen är klar så är han öppen för 
att ta emot fler nya kunder. Och det lär finnas 
underlag, för det är brist på hovslagare.

– Ja, det är det, särskilt i Östergötland och 
några andra län. Framförallt har vi brist på ut-
bildade hovslagare.

Hovslagare Markus

forts. på nästa sida

Markus bytte yrkesbana och utbildade sig till hovslagare. Nu är han klar med den treåriga  
utbildningen och har fullt upp.

Markus vill byta ut järnskon och använder gärna mätinstrument i sitt yrke,  
något som skiljer honom mot många andra hovslagare.
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                      Månadens profil:Månadens profil:                    Markus JohanssonMarkus Johansson

Om det stora hästintresset håller i sig, vilket 
det tycks göra även om det är en dyr hobby, så 
kommer det finnas mycket jobb framöver. En 
intressant utveckling inom hovslagaryrket är 
dock att det håller på att ske en tydlig föränd-
ring inom branschen. Tidigare var hovslagare 
nästan bara män, men av de som utbildat sig 
på senare tid uppskattar Markus könsfördel-
ningen till cirka 70 procent kvinnor.

Ansträngande yrke
– Hästintresset är fortsatt stort och 

växande, trots att det kostar en del. Genom-
snittstiden för att vara hovslagare är tre år, 
även om vissa gamla gubbar kan ha varit det i 
30 år. Och det beror nog på att det är ett fysiskt 
krävande jobb och många blir kanske skadade 
eller får problem med kroppen och kan inte 

till alla slags hästar: stora som små, både hob-
byhästar och tävlingshästar, och han trivs med 
den omväxlingen.

– Många hovslagare är lite kräsna när det 
gäller storlek och så. Är det för små hästar kan 
det vara avigt för kroppen att jobba och stora 
hästar kan vara för tunga, men jag tänker att 
ombyte är bra för kroppen.

– Vanligaste jobbet är att sko och verka häs-
tar. Vissa kör bara barfotaverkning utan skor 
men huvuddelen är nog ändå helskoningar. 
Kunderna är nästan bara kvinnor, från yngre 
som skaffat sin första häst till medelålders da-
mer. Det är väldigt få manliga hästägare.

Geografiskt sker uppdragen inom ett område 
som motsvarar Åkerbobladets utdelningsom-
råde. Om han ville skulle Markus kunna ha 
fullt upp, men han väljer att utöka verksamhe-
ten succesivt dels för att vänja kroppen men 
också för att det finns en tremånaders bebis 
därhemma och en sommar som närmar sig, så 
det är ingen brådska med att hitta nya kunder.

Yrket kan utvecklas
Hovslageri är på många sätt ganska konserva-
tivt, men Markus ser att det finns saker som 
kan förbättras.

– Jag vill gärna byta ut den klassiska järn-
skon. Den har för mycket negativ påverkan på 
hästens rörlighet, funktion och flexibilitet. Det 
finns innovationer i syntetiska material även 
om man inte kommit hela vägen än. Några va-
rianter av plast är väl det vanligaste som man 
kan hitta som är ett mer flexibelt material som 
inte låser hoven på samma sätt. Jag längtar 
verkligen till den dagen jag kan byta ut järn-
skon mot en mer innovativ och skonsam sko, 
men vi är inte där än. Det måste komma ett 
material som har ett bra slitskydd för folk vill 
inte sko var tredje vecka utan vill fortsätta att 
sko sina hästar var sjunde vecka. Sen är det en 
ekonomisk fråga, för järnskon är relativt billig 
och alla nya skor som kommer är oftast dyra-
re. Så det är också ett hinder för utvecklingen.

FAKTA  Markus Johansson 
Bor: Redinge, Grebo

Ålder: 38

Familj: Sambon Frida, hund och en  
tremånaders dotter

Yrke: Hovslagare

Favoritmusik: Postrock

Bästa film: Interstellar

Bästa tv: Game of thrones

Godaste mat: Grillat

Godaste dryck: Rom

Drömresa: Afrika, exempelvis Kenya

Om jag vann en miljon: Då skulle jag nog 
lägga det på husbygge

Text och foto: Tobias Pettersson

hålla på så länge. Man tar på sig för mycket 
jobb, och får kanske problem med stress.  
99 procent av alla hovslagare är egenföreta-
gare, och det är också en mental press att vara 
just egenföretagare. Man behöver både ha den 
administrativa biten och den praktiska. Och 
så behöver man ha lite skinn på näsan också, 
för många i hästvärlden har väldigt bestämda 
åsikter.

– Det är ett väldigt skadedrabbat yrke, även 
om det kanske inte sker så väldigt många 
allvarliga skador, men kanske tillräckligt all-
varliga för att man inte kan eller vill hålla på 
med yrket längre.

Har eget företag
Markus företag heter Knackes Hovslageri AB 
och där erbjuder han hovvård och hovslageri 

Vill fortbilda sig
– Det händer mycket inom verkningstek-

nik också. Den svenska utbildningen som jag 
fått är på sitt sätt och sen finns det andra län-
der eller instanser som har annat tänk, som 
jag också försöker ta till mig. Jag försöker hela 
tiden utbilda mig, det tycker jag är jätteviktigt, 
både för intresset och för hästens skull.

– En sak som skiljer mig från många andra 
hovslagare är att jag har en teoretisk utbild-
ning som heter F-balance, där man använder 
mer mätinstrument än vad standardhovsla-
garen gör.  Oftast i form av en passare för att 
kunna jämföra höjder och längder. Jag är nog-
grann med vinklar, jag litar inte på synen och 
tycker det är ett jättebra komplement till yr-
ket, säger Markus som kommer fortsätta att 
fortbilda sig inom yrket framöver för att kun-
na göra ett så bra jobb som möjligt där hästens 
välfärd står i fokus. 

Hästens välfärd är i stort fokus. Jag vill bygga en hållbar häst som känner sig komfortabel,  
säger Markus Johansson som har Knackes Hovslageri.
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Den välkända och populära bakluckeloppisen på lördagarna i Norsholm hålls 
även i år. Ett besök gav en i alla avseenden härligt intressant dag med många 
trevliga möten.

Pingstafton kom med sol, värme och en 
nästan omärklig ljummen vind, ja med 
ett väder som inte kunde varit bättre. 

Sommarhalvåret är en tid för loppis. Att på 
plats uppleva en så etablerad bakluckeloppis 
som den i Norsholm är dock lite extra. Det är 
mer som en faktisk marknadsdag. 

Arrangörerna Thorsteinn Magnusson och 
Anita Sandstedt från Hällestad har hållit på i 
femton år med olika varianter av loppisar.  

– Det började med att jag blev pensionär 
och frugan fortfarande jobbade, berättar Thor-
steinn. Då blev dagarna hemma så långa och 
jag hade ingen att prata med.

De gick på loppisar som kunder och en dag 
kom frågan: Ska vi inte prova? Det skulle de 
och rätt som det var fick de sköta en loppis i 
Finspång åt en som skulle resa bort. Därefter 
hyrde de en lokal i Motala och drev en egen 
loppis. Sedan blev det i Norrköping, men det 

blev för mycket jobb med sjudagarsvecka. De 
hade öppet fem dagar i veckan och hämtade 
grejer två dagar.

– Man ska ju orka också.

Bakluckeloppisen i Norsholm har de för 
tredje året. Det finns en avgränsad plats vid 
Göta kanal mellan kapten Bille’s och Viltres-
taurangen. Till dagens marknad var 31 
försäljare anmälda. 
Det kändes som om det fanns ett uppdämt 
behov av bakluckeloppisen efter föregåen-
de veckors våta kalla väder. På andra håll har 
även pandemiårens restriktioner gjort att lop-
pisar fått hålla stängt, men inte här.  

– Vi var en av få som fick tillstånd att dri-
va baklupploppis under pandemin, berättar 
Thorsteinn och Anita. 

– Folk som kom var så tacksamma och på 
hösten kom de med blommor och tackade oss 
för sommaren. Man blir lite varm och rörd.  

Bakluckeloppis i Norsholm

När vi slutar på hösten bjuder 
vi alltid alla säljare på fika och 
något gott.

Norsholms geografiska läge 
betyder att folk söker sig hit 
från ett stort område. Såväl 
kunder som säljare kommer 
från Norrköping, Linköping, 
Finspång, Söderköping och 
Valdemarsvik och även från 
andra orter.   

En stor del av charmen 
med bakluckeloppis är varia-
tionen och utbudet av saker. 
Här trängdes keramikugglor 
med barnkläder och verktyg 
och gamla dialogtelefoner, ra-
barber och mängder av annat. 
Till variationen hör även för-
säljarna. En del, som Vivianne 
och Martin, var med för för-
sta gången medan andra, som 
Anette och Björn, har varit 
med här i några år. 

Vad som säljer bäst på en 
bakluckeloppis tycks vara 
omöjligt att svara på, åtmins-
tone kunde varken arrangörer 
eller tillfrågade försäljare 

Martin och Vivianne från Linköping prövade på det här med bakluckeloppis 
för första gången.

Arrangörerna Anita Sandstedt och Thorsteinn Magnusson är inne på tredje året med 
backluckeloppisen i Norsholm.

Anette och Björn Karlsson från Gåselöt har varit med några år,  
men de deltar bara i Norsholm.

Det var äkta marknadskänsla i bästa bemärkelse.

forts. på nästa sida
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Sommartips i Åkerbo med omnejd

24/6  Midsommarfirande
    Björsäter, på Sätervallen. 
    Start 14.00. Midsommarstången kläs 15.00, 
    16.00 Dans kring midsommarstången.
    Örtomta, Brunnsås, kl. 14.00.
  2/7  Auktion/Loppis  vid Träffpunkten, Björsäter.  
    Visning från kl. 10.00.
  3/7  Bakluckeloppis  vid Nostalgikvarnen  
    i Björsäter, kl. 10-15.
17/7  Holmbo marknad kl. 10 - 15 på Kvarnviks  
    Festplats. Loppis, marknadsknallar m.m. 
    Arr. Hannäs IF
    Allsång med Sissi & Grabbarna kl. 16 vid  
    Ljusfors herrgård, Skärblacka. 
    Arr. Kullerstad-Skärblacka hembygdsförening
19/7  Våffelcafé  kl. 14 - 16 på Stensätter, Örtomta.  
    Arr. Örtomta hembygdsförening 
24/7  Friluftsgudstjänst i Bersbo, 
    Lärarbostadens trädgård kl. 16.00. 
    Kyrkkorv och kaffe. Arr. Åtvids församling 
    och Föreningen Bersbo koppargruvor
  6/8  Öppet hus på hembygdsgården Stensätter,  
    Örtomta från kl. 14.  
    Arr. Örtomta hembygdsförening
  7/8  Bakluckeloppis  vid Nostalgikvarnen  
    i Björsäter, kl. 10-15.
21/8  Hembygdsdag i Ljusfors herrgård, Skärblacka 
    kl. 14. Landshövding Carl-Fredrik Graf,  
    underhållning, servering m.m.  
    Arr. Kullerstad-Skärblacka hembygdsförening

Varje dag  Middagssalut från Solkanonen i  
       Åtvidaberg kl. 13.00 under maj-augusti. 
       Arr. Solkanonklubben
Tisdagar  Guidning i "Byn med de två tornen" 
       kl. 18 den 12 juli och 26 juli. 
       Samling vid Storgruvelaven, Bersbo.
Tis-Lör    Guidade båtturer på Bysjön, Åtvidaberg 
       kl. 11.30.  Arr. Solkanonklubben
Onsdagar  Dans i Löfstad Loge, kl. 17 - 20. 
       Arr. PRO Skärblacka
Torsdagar Torsdagsturen i Åtvid, torsdagar kl. 13-18 
       16 juni - 25 augusti. Se annons på sidan 32. 
       Allsång vid Brådtom Sluss, Norsholm  
       kl. 18.00, torsdagar under juli månad.
       Storgruvelaven i Bersbo öppen för  
       besök kl. 16-18, 16/6 - 11/8.
Söndagar  Guidning i "Byn med de två tornen" 
       kl. 14, den 19 juni, 3 juli, 14 augusti. 
       Samling vid Storgruvelaven, Bersbo.
Augusti   Sommarrevy "Upplyft & Fulltankad" 
       Barnmusikal "Vem har kollo?" 
       Föreställningar vid flera tillfällen under  
       augusti på Färgargården i Norrköping.  
       Se annons på sidan 2.
Ekenäs slott Se sommarprogrammet på sidan 24.

göra det. ”Allt beror på vil-
ka kunder som kommer.” var 
en sammanfattning som an-
tagligen ringade in en bra 
beskrivning.

För att illustrera det svaret 
så var en del på jakt efter en 
enda sorts vara, till exempel 
vinylskivor eller verktyg av ett 
speciellt märke. Hur mycket 
man säljer för är också väldigt 
varierande.

– Det är ju så olika, säger 
Thorsteinn och Anita. Det 
finns de som säljer för tusen-
tals kronor, men andra kanske 
säljer för ett par tior. Vissa vill 
få mycket för grejerna och får 
ha dem kvar. Loppis ska ju 
vara billigt.

Med hänvisning till ovan-
stående så kan en lördags 
storsäljande saker vara när-
mast osäljbara nästa och vice 
versa. 

Om en stor del av char-
men med bakluckeloppisen 
är det varierade utbudet så 
är en minst lika viktig del att 
”alla pratar med alla”. Den so-
ciala delen av en sådan här 
marknad är uppenbar. Försäl-
jare pratar med varandra och 
kanske passar bordet åt den 
som behöver smita iväg några 
minuter, kunder pratar med 
kunder. Man trivs här.

Kanalen med enstaka båtar 
som fond till den här markna-
den är förstås ännu en del av 
varför det är en härlig plats för 
bakluckeloppis. 

Text och bild: Bo Bäckman  

Bakluckeloppisen i  
Norsholm hålls  

varje lördag kl. 9 -14  
under perioden  

7/5 – 17/9.

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

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

Isabelle och Lovisa visade en vara för kunderna. Victoria till höger  
berättade att de kommer från Norrköping.

Här trängdes keramikugglor med barnkläder och verktyg och gamla  
dialogtelefoner, rabarber och mängder av annat.

Yxor, plantor och anrika flaskor. Variationen var härlig.
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Ugn 225 grader
4-6 portioner
125 gr smör
150 gr vetemjöl
50 gr havregryn
½ dl socker
1 tsk vaniljsocker

Nu är det sommar!
Månadens recept är en 
jordgubbspaj med smak  
av lemoncurd.

Lägg smöret i en kastrull och 
smält det på hög värme.
Fortsätt värma smöret under 
vispning tills det har en 
gyllenbrun färg och nötig doft.
Låt svalna något.
Blanda alla torra ingredienser 
och rör sen ner smöret. 
Tryck ut degen i en pajform eller 
en form med avtagbar kant.

Låt pajen stå i frysen ca 1 timme.

Grädda pajen ca 15 minuter.  
Låt svalna.

Servering
3 dl grädde
1 dl lemoncurd
Ca 1 liter jordgubbar
Pistaschnötter
(Ätbara blommor)
Vispa grädden och vänd ner lemoncurd.
Fyll pajskalet med grädden, toppa med 
jordgubbar, hackade pistaschnötter och 
blommor.

Paj

"Ett heders- 
uppdrag"

Estraden  
till SM-veckan

När Annika Jankell och Anna Char-
lotta Gunnarson i augusti tar över 
radioklassikern Melodikrysset efter  
Anders Eldeman är det med stor glädje 
och entusiasm: 

– Det här är en dröm som går i 
uppfyllelse, säger Anna Charlotta Gun-
narson. Att få ta över stafettpinnen 
efter Anders är helt overkligt stort för 
mig, säger Anna Charlotta Gunnarson. 

– Det var mina morföräldrar som in-
troducerade högtidsstunden när jag 
var liten, säger Annika Jankell. Den 
breda spännvidden i krysset är kittlan-
de kul, eftersom det dyker upp frågor 
från så många decennier och genrer. 
Alla kan vara med, utmana varandra 
eller hjälpas åt. Det ska bli fantastiskt 
roligt att få vara med och föra traditio-
nen vidare. Ett hedersuppdrag. 

FREDRIK POLBACK 

Torsdagen den 30 juni uppträder 
poptrion Estraden i Trädgårdsfören-
ingen i Linköping. Spelningen är den 
första i raden av uppträdanden un-
der SM-veckan. Förutom att tävlande 
kommer att göra upp om medaljerna i 
32 idrotter vill arrangörerna skapa en 
folkfest för hela familjen: 

– Vi har strävat efter att få till en bra 
mix i programmet och det kommer 
att bli ett härligt häng i Trädgårdsför-
eningen under TimeOut SM-festen, 
säger Anders Thorén på Visit Linkö-
ping & Co, projektledare för SM-veckan 
i Linköping. Det blir ett perfekt kom-
plement till all idrott som kommer att 
fylla stan under vecka 26. Vi hoppas 
att alla Linköpingsbor tar sig ut för att 
uppleva folkfesten. 

Estraden har arbetat med artister 
som Jireel, Molly Sandén och Victor 
Leksell. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: MATTIAS AHLM

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg

KULTUR & NÖJE  
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BERSBO
Loppis Bersbo. Bersbo by 6, skyltat 
vid aff ären. To, Fr, Lö 11-17, 26/5-13/8.
Loppis samt mattor och bonader.

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Ti 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.
Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl. 09.00 -15.00 
t.o.m. 13/10.  Insläpp från kl. åtta.
För info och ev. förbokning ring 
070-546 01 75 eller 070-2 94 99 49.

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

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö-Sö 10-16. Tel. 070-351 30 15.

KISA
Hjärta till Hjärta Second Hand
Sjögatan 11. Ti 15-18, Fr 10-13 samt
sista lördagen i månaden 10-13. 
Under juli ej öppet tisdagar.
Tel. 0494 - 100 04.

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Roxviksgatan 12. Vardagar 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15, 
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18. 
Tel. 013-12 24 50.
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 013-29 98 98. 
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m. 
har vi också en mindre loppis.

MOTALA
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18, 
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING
Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27, 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70. 
Instagram: Geforlivet.norrkoping

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Ria Second Hand - Hela människan
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-15, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00

Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-16, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våffl  or och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 14
under perioden 7/5 - 17/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651
Ditt o Datt Musik i Butik
Västra Kyrkogatan 2, vid Torget.
To 11-17, Lö 10-14. Tel. 070-6575573.
Följ oss på FB.

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden i Skärblacka vid 
Kullerstad kyrka. Öppet under 
sommaren. On 13 -18, Lö-Sö 10-14. 

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
Röda korsets second handbutik
Skönbergagatan 6. Ti-Fr 13-17, 
Lö 11-14. Tel. 0121-21083 eller
070-829 26 83.

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

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
återbruk & egen design. Stjärnorpsv 21, 
Bergs slussar. Lö-Sö 12-16. Högsäsong 
mera öppet. Ring gärna 0708-34 89 91 
så att vi är på plats.

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

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-14. 
Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13, 
Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti och To 13 - 16, Lö 10 -13. (Hiss)

Kenyaföreningens Second Hand 
Getinggallerian, Tilasvägen 2.
On, To, Fr 12 - 16, Lö 10 -13.

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 13-17,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). 
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16. 
(v25-35 Må-To 9-16).
Tel. 0703-583 168.

Åkerbobladets SENSOMMARNUMMER 
kommer ut den 21 augusti.

Välkommen med din annons.

Passa på att boka i god tid och senast den  8 augusti.

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

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

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand 
som du vill skall synas här?  Kontakta 
Åkerbobladet: 013 - 21 96 20  eller 
info@akerbo.nu  
FRITT INFÖRANDE när det gäller 
namn, kontaktuppgifter, öppettider 
och vägbeskrivning.  Vill du ha med 
ytterligare information, utöver detta, är 
du välkommen med en annons på betald 
annonsplats. Vi tar med loppisar som har 
öppet vid  återkommande tillfällen – 
alltså inte "endagsloppisar". 
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.900 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna, 
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, 
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, 

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby, 
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Askeby: Nya Askeby Trädgård
Bankekind: Gummiverkstan
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32, 
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen 
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, 
Linköpings Stadsmission Second Hand, Antikhandlar'n
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand, 
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand,
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, ICA 
Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria, 
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vreta kloster: Skattkammaren
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

TRYCK: 
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda 
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR 
(Svensk Direktreklam) ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2022

Nr Manusstopp Utdeln.dag

8 Mån  8/8 Sön  21/8

9 Mån  5/9 Sön  18/9

10 Mån  3/10 Sön  16/10

11 Mån  31/10 Sön  13/11

12 Mån  28/11 Sön  11/12

Åkerbokrysset - sommar 2022

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss att klura på. När du har löst korsordet kan du skicka in 
bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 
Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 8 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 ”En herre på täppan" och "Assistans till hands". Lösning se sidan 38.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Håkan Johansson, Sturefors, 2:a pris – Caroline Kelly, Ljungsbro 
samt 3:e pris – Eva Karlsson, Linköping. Vinsterna översändes med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2022

Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

Ring och BOKA TID för en visning!
(Viktigt att du bokar tid eftersom vi inte alltid fi nns på plats.)

LADDA BILEN HEMMA!

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 i Norrköping!

Besök vår laddbutik i Norrköping och provladda bilen, 
drick en kopp kaffe och låt oss demonstrera olika laddare. 

Vi har ett flertal laddboxar av många olika fabrikat att välja mellan.

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

LADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

Utnyttja
GRÖN TEKNIK-avdraget!
Skattereduktion på 50 %

CHARGE AMPS HALO

Vi önskar 
er alla en 
SKÖN

SOMMAR!

Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika 
viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare 
generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket 
hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och kondens-
skyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats hos dig av 
Morups egna skickliga hantverkare i Östergötland.
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