Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 6 – 7, 2016
19 juni –  20 augusti
Årg 15. Upplaga 19.000

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

Sommarmeny

SOMMARLYX

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

SOMMARFIN

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

SOMMARFRÄSCH

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

BODY BOOST

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

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

SOMMARHETA
ÖGON OCH LÄPPAR

Permanent ögonfransböjning med färgning av
fransar och bryn + lip-scrub och beautybalm.
1 tim 30 min. NU 995:- (värde 1.395:-).

Välj makeup eller spray tan. I de behandlingar där vi erbjuder en avslutande makeup kan du nu
nettans

själv välja om du vill ha makeup eller spray tan till ansikte, hals och dekolletage.

www.nettans.se
Onlinebokning!

Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02

nettanslinkoping

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

Slottsbesök 30 • Månadens Profil 36 • Blackafestival 40 • Sommartårta 48 • Korsord 52

Lanthandeln har öppet:
Mån - Ons 9 -18
Tor - Fre 9 -19
Lör
8 -13
Sön
11 -13

Vi säljer

TRÄDGÅRDSMÖBLER
från Hillerstorp

Konstrottingmöbler, grupper, solstolar m.m.

Välkommen att besöka vår ca 300 kvm stora
utställningslokal med utemöbler!

Öppettider möbelförsäljning

1 april - 10 juli 2016: Fre 15 -18 • Lör 10 -13

(Övr. tid efter överenskommelse. Ring 0120 - 400 83 alt. 070 - 207 76 96)

Titta in på vår hemsida
www.sjobergalanthandel.se för mer info.

Välkomna till SOMMARCAFÉ
hos Nysjöns Fiske & Konferens.

Vi expanderar vårt söndagscafé och kommer nu hålla
öppet onsdag till söndag från och med veckan efter midsommar,
vecka 26, och fram till den 7 augusti, vecka 31.
Öppettider: 11.00 - 20.00, onsdag - söndag.

Vi serverar fika och / eller lättare lunch.
För våra lite mer äventyrliga
gäster erbjuder vi även fika eller lunch
i picknickformat så att ni kan njuta lite
extra av den vackra omgivningen. Varför
inte ta en promenad och slå er ner runt
Nysjön eller passa på att hyra båt och ta
med picknicken ut på sjön?
Med förlängda öppettider har vi också
utökat vår meny.
Vi erbjuder allt från bakverk till
lättare lunch, såsom hembakat
fikabröd och hemgjorda mackor med
diverse pålägg.

För den som behöver finns också glutenfria och sockerfria alternativ.
Vi är stolta över att erbjuda våra egna
råvaror, såsom lax och viltkött. Vi säljer
även vår nyrökta lax för den som vill ta
med sig en bit hem.
Är ni ett gäng på 8+ personer som vill
komma så kan vi skräddarsy er måltid
efter behag. I så fall ring gärna och
förboka på telefon 0120 - 230 17 så att vi
kan anpassa oss efter önskemål.

Varmt välkomna allihop!

Vi finns strax söder om Åtvidaberg.
Följ väg 35. Cirka 10 km söder om Åtvidaberg
sväng höger mot Nysjön.
Besök gärna vår hemsida för mer information:
www.nysjonsfiske.com

Nysjöns Fiske & Konferens • Tel. 0120 - 230 17 • www.nysjonsfiske.com
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Välkommen
n med hjärtat i naturen
till förskola
Vi är en enskild förskola i Linghem som bedriver
en utomhuspedagogisk verksamhet.
Vi använder oss av Friluftsfrämjandets Skogsmulle,
Skogsknytte och Skogsknopp för att tillfredsställa
barnens behov av rörelse, kunskap och gemenskap
genom daglig vistelse i naturen.
Kunskaper förmedlas genom lek och ett
utforskande arbetssätt.
Vi har pedagoger med bred kompetens som ser
till ert barns behov.
Vill du rusta ditt barn för framtiden?
Sök plats nu på:

http://www.linkoping.se/skola-barnomsorg/
barnomsorg-pa-webben/
Det ﬁnns ett fåtal lediga platser till hösten.

Med hjärtat i naturen lär vi för livet
För mer information:
Se vår hemsida:
www.frokenflora.se
Kontakt:
Malin Wistmarker
Tel: 0709 - 399 589
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SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Från 170:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.
Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping,
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits 10 år i branschen!
Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se
Vi önskar
alla en
skön sommar!

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Kostnadsfritt
hembesök!
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Markiser • Persienner • Rullgardiner
Plisségardiner • Lamellgardiner
Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • Gamleby 0493 - 105 53

www.kambrinks.se
Välkomna till vår butik på Sparregatan 3 i Linköping.
Drop in måndagar 13 - 15 och onsdagar 16 - 18.
5

tare
Medarbe de
bå
ll
ti
s
e
k
ö
s
och
rg
e
b
Åtvida
!
g
in
Linköp

Vi önskar alla en trevlig sommar!
Vi söker elektriker
Vill du jobba hos oss? Välkommen med din ansökan!

Skicka ett personligt brev samt betyg från elutbildning till Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

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

www.elinstallationer.net

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

MED MOTORER FRÅN

Sportsman 445 Max + Yamaha 25 hk

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

Kampanjpris 113 400 kr Ord pris 125 600 kr

Kampanjpris 164 500 kr Ord pris 185 300 kr

Sportsman 445 Max

Arkip 460

med Yamaha 25 hk fyrtaktsmotor.

inkl. Garmin GPSMAP 721xs
med Yamaha 40 hk fyrtaktsmotor,

12 200 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 119 000 kr.
Ord. pris 134 600 kr.

20 800 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 169 900 kr.
Ord. pris 193 100 kr. 23 200

15 600 kr rabatt!

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

kr rabatt!

Öppettider:
Må - To 08.00 - 17.00
Fred 08.00 - 16.00

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

Allt inom tAk!

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

PLÅTSLAGERI
LINKÖPING
0708-39 73 20
www.brokindsplatslageri.nu
Långängsv. 6, Malmskogen • 582 72 Linköping
E-post: rengenvik@telia.com
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Vi säljer
makadam,
väggrus,
jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar
och sprider

Kom in och kolla på vår nya

MARKSTENSUTSTÄLLNING!

Sommarrabatt:

15 %

på Beckers
utefärg!

Öppettider
Vardagar 7-18 • Lördagar 9 -14 • Söndagar Stängt

011- 588 32

TEL 011- 543 00

www.skarblackatra.se • skarblackatra@gmail.com
Förrådsvägen 1, Skärblacka

Är du trött på

Trevlig sommar

STUBBARNA
i trädgården?
SPECIALITET

STUBBORTTAGNING!
Vi utför äVen:

 Avancerad trädfällning (skylift/klättring)
Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin

önskar vi på

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

En skön sommar önskar
Daniel Gustafsson

www.dakonsult.se
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Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

Antikt & kuriosa
An

tikboden

KÖTTLÅDOR

med kött från Angus.
Ekologiskt uppfödda, enbart på gräs.
Nu flera olika storlekar på lådorna.
Se vår hemsida för mer information.

För beställning

Ring 073 - 066 45 59
Endast telefonbokning

Det går
också bra at
t
beställa enda
st
nötf är s.

ntikboden
ABergs
gård
17-, 18och 1900-tal

Ring för tidsbokning
073 - 066 45 59
Vägbeskrivning: Från Finspång väg 51 mot Örebro. Ta av vid Missionskyrkan
i Sonstorp och kör mot Klintorp i 3 km. Skyltat från väg 51.

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

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12
Semesterstängt vecka 28, 29, 30

Tfn: 013 - 510 60
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

www.gummiverkstan.se

en
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Vi önsksommar!
n
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Betala ett däck i månaden
med COM4TIRES-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

Ni hittar oss utmed
Åtvidabergsvägen, ca 1 km
söder om Bankekind.

DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

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

• Fredag stängt

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda
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SERVICE FÖR DIN TRÄDGÅRD

Trädgårdshjälpen kommer hem till Dig

• Skötsel av gräsmattor och planteringar Vi önskar alla en
Glad
• Häckar och träd beskärs
sommar!
• Allt övrigt i trädgården utföres
• Kostnadsfri offert • Hembesök • RUT-avdrag
Välkomna nya trädgårdsvänner i Linköping, Norrköping och Åtvidaberg!
Beställ på tel. 070 - 160 06 17

G.T.’s Trädgårdstjänst
F-skattsedel • Ansvarsförsäkring

Tack alla kunder för
vårsamarbetet!

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Trevlig sommar
och semester
önskar

Trevlig sommar
önskar

Mia och Lars Axelsson
BYGG & DECOUPAGE

Mia & Lars Axelsson
Herrbeta Björklunda 1, 585 63 Linghem
Tel 013 - 39 70 15, 070 - 607 30 15
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Telefon 013 – 700 44 • 073 – 250 86 36
E-post: mia@mi-la.se • lars@mi-la.se

Vi önskar våra
Kunder en skön

SOMMAR

REA

Start
Måndag 27/6 kl. 1000
Välkomna

Öppet:
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15 (v. 26 - 34, 10 - 14)
Lunchstängt v. 28 - 32 kl. 13 - 14

BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
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ATTEFALLSHUS eller FRIGGEBOD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

PLATTOR, MARKSTEN
& DEKORSTEN från

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

Fiberduk
15 kr/m2

Hämta i lösvikt på släpkärra eller i storsäck.
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ÖPPETTIDER: Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 14 • (Stängt midsommar 23 - 27 juni)
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com
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Maskinförsäljning

Försäljning av
begagnade maskiner.

Köpes

Vi köper och hämtar
maskiner för demontering.

Beg. Reservdelar

Demontering av traktorer
och entreprenadmaskiner.
Vi har även ett stort lager
av nya delar.

TK:s Begagnade Traktordelar AB
Vårdsberg, 585 92 Linköping

Maskintransporter

Transporter av maskiner av alla
slag, även bodar, husmoduler
och liknande. Transporter över
hela landet.
Mats 070 - 223 55 49
Semesterstängt
11 - 25 juli.

Tel. 013 - 35 73 00 • Fax 013 - 592 79
www.tktraktordelar.se

Tomatbod

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

Köttlådor

med ekologiskt nötkött
Naturbeteskött från gårdens KRAV-certifierade djur

WWW.ÅNSTÄNG A.SE

Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27
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Vårdcentralen Linghem informerar
Under sommarveckorna 25-33 kommer vi att ha begränsad
verksamhet på vårdcentralen då det är semestertider.
Vi kommer under denna period främst ha akut verksamhet.
För bokning av årskontroller, blodtryckskontroller m.m. är ni
välkomna att höra av er från vecka 34 och framåt.
Hälsningar om en skön sommar
från personalen på vårdcentralen Linghem.

www.1177
Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

Semesterstängt vecka 27 - 30
Några tider finns. Maila vid intresse.
Vi kollar mailen så fort tillfälle ges.

Trevlig sommar!
PRIS: Från 175 kr/tim

efter skatteavdrag (350:- inkl. moms)
Presenttips till den som redan har allt.
Köp ett presentkort hos oss!

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.
Vi stödjer

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

fadderbarn.

100 %

nöjd kundgaranti!

r

0703 - 53 10 96

Telefontid: Må - To 8 -14. För mer info, se hemsidan.

www.marlenesalltjanst.se

Foder - Stall - Entreprenad
Johan Franzén
Vårdsberg Hovetorp 1
585 92 Linköping
070-786 0112
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se
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• Grovfoder för häst
• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Bredbandsgrävning

Trevlig
sommar!

28 september 2016
drar en ny utbildning
till nagelterapeut igång.
Har du smärta eller kronisk värk?

(problem med mage, rygg, axlar osv.)
Kanske min behandling är något för dig?

Zonterapi
Öronakupunktur
Samarbetar med Ica Wellnet
(rabatter upp till 20 %).

SEYF-godkänd.
Detta blir enda tillfället
under 2016/2017.
Gör ett uppehåll efter denna klass.

Intresserad?
Kontakt för mera information
alt. anmälan: 073- 649 87 66.

Zonterapi är godkänt för skatteverkets friskvårdspeng.
Försäkring genom KRY.

Välkommen

Jag finns utanför Ljungsbro samt i Mjölby.

Zonterapi CaSus
Tel 0730 - 86 14 93 • zoncasus@hotmail.com

Sommarbehandlingar
Sommarfötter

Fotbad, peeling, nagelvård,
fotmassage och lackning av
tånaglar.
50 min NU 495:-

Sommarflirt

Sommarfin

Ansiktsbehandling med
ananas och guava som återfuktar, ger ny lyster och
slätar ut huden.
45 min NU 495:-

En behandling för 2, massage av rygg och axlar och
återfuktande inpackning med ljuvliga dofter.

75 min NU 995:-

Välkommen att boka din tid!

Somriga händer

Dina naglar och nagelband tas
om hand, och lackning med
Lackgel.
60 min NU 450:-

Sommarlyx

Kroppspeeling och avslappnande
helkroppsmassage med valfri doft.
90 min

895:-

Drottningtorget 2, Linköping • Tel. 013-131025 • www.halsoagenten.se
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LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

Tovade figurer
Skinnprodukter m.m.
SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se
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Hannäs Möbel och
och Prylmarknad

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

500 kvm

Öppettider med kort:

prylar, böcker och möbler

Dygnet runt alla dagar om året.

23 km söder om Åtvidaberg
vid Hannäs kyrka.

Under sommaren

Öppet nästa gång
lördag den 30 juli kl. 10 - 16.

begränsade bemannade tider.

Endast kontant betalning.

TELEFON:

Välkomna!

Evelina Hällbro 0733 -24 75 23
MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43
070 -295 65 96

www.linghemgym1.se

Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

Försäljning och leverans av
Certiﬁerad betong • Cementrör, lock • Grus, makadam, sand
Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten • Betonghålsten

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

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Gräsklipparknivar.
Klippskär till hund, får, häst, nöt.
Kvarnknivar, hålskivor.
Även försäljning av knivar.

Onsdagar bjuder vi på fika medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS.
Onsd 10 aug STÄNGT

Välkomna! Trevlig sommar!

Långt linne

295:-

Ordinarie pris 495:Ta med annonsen!
Semesterstängt 9/7 - 7/8.

 Klipp ur och ta med annonsen!

SLIPAR:

Vi ses på Horns marknad den 9/7.

Glad sommar!
Fria ändringar • Fri Parkering

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

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

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

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

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

Johannelunds Centrum, Linköping
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Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Besök vår hemsida: Bildgalleriet – www.lanthem.se

Hos Lanthem hittar ni
Klassiska tyger:
1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.

Öppettider:

Butiken är st
ängd
midsommarve
ckan,
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ... 20
- 26 juni.
Lampor • Lampskärmar
Glad Midsom
mar!
Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.
Växter och ting efter säsong.

Telefon
0733 - 160 150

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Lokselar och vagnar
2 st ardennerselar
1 st armésele
Åkdon
Såmaskin m.m.
Låga priser

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

0120 - 611 33

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

Norsholmsvägen 17, 610 21 Norsholm

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

av unga träd

och buskar

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

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
18
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Njut av sommaren vid
Göta kanal i Norsholm!
Kapten Bille’s
Sommarens höjdpunkter!

9 juli VILDSVINSGRILLNING & MUSIK

Mysig matservering med
god mat till bra pris,
hembakat kaffebröd.

Mat serveras 19.00 (Bordsreservering)

MUSIKQUIZ MED TRUBADUR

Hyr “hela huset”
till släktträffen/konferensen
12 rum (max 42 p) + kök med
uppehållsrum.
Ring oss om du vill veta mer!

alla onsdagar i juli kl 19.30

Nytt för i år!

Kommer i juli
Våfflor & Kulglass på
terrassen hos oss!

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

STF Vandrarhem

Hitta din aktivitet hos oss
Kanot • Cykel • Trampbåt • Minigolf

Öppet: Alla dagar 10 - 22
(Köket är öppet 10 - 21)
Fullständiga rättigheter

Tel 011 - 545 50 • www.kaptenbille.se

Bondromantik

Liten loppis
i
trädgården
!

Chalk-paint från Jeanne d’Arc Living!
Trädgård med blommor och pynt! Lantlig inredning!
Öppet: Onsd, torsd 12 - 18 • Fred 12 - 16 • Lörd 11 - 16

Söndagar har vi oftast öppet 11-16, ring gärna och kolla.

Slussvägen 1, Norsholm, vid kanalbron • www.bondromantik.nu • Tel 0705 - 89 68 56

Kanal-Loppis vid hamnområdet i Norsholm.
Lördag 2 juli och lördag 6 augusti, kl. 10-15

Kom och sälj! 100:-/4 meter.
För info ring: 0705 - 89 68 56

Åkerbobladets SENSOMMARNUMMER
kommer ut den 21 augusti.

Passa på att boka din annons senast den 9 augusti.
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Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!

Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

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

Tel. 013-465 99 60
20

www.thormans.se

LISEBERG

EKSJÖ INTERNATIONAL TATTOO 13/8

ULLARED 9 tim på plats

BJÖRN SKIFS VS TOMMY KÖRBERG

BRUCE SPRINGSTEEN
– KONSERT ULLEVI 25/6, 27/6

EN DAG I SVERIGES HISTORIA
– I ARNS FOTSPÅR 20/9 ......................... 790 kr

BRUCE SPRINGSTEEN
– KONSERT ULLEVI 25/6, 27/6 & 23/7

THE PHANTOM OF THE OPERA
– CIRKUS STOCKHOLM 23/10

Inkl. biljett och middag ............................... 950 kr
Varje onsdag och lördag 15/6 till 13/8
samt 20/8, 27/8
DAGSTUR
Inkl. entré (endast bussresa 280 kr) ............ 370 kr ÖREBRO - WADKÖPING 16/8 ................. 650 kr
2/7, 13/8, 1/10, 29/10, 5/11,
– REVANSCHEN PÅ SKANSEN 26/8
24/11, 26/11, 29/11, 3/12, 8/12, 10/12 ..... 300 kr Inkl. biljett rad 1-4 .................................... 1.350 kr
Bussresa inkl. ståplatsbiljett .................... 1.350 kr

Bussresa för de med egen biljett ................ 300 kr

Inkl. fm-kaffe, biljett ................................ 1.490 kr

Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands.
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

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

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

Gilla oss på

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

Nu är det dags att boka
TAKARBETEN
innan hösten.

Vi hyr ut komplett och färdig
ställning på släpkärra.
www.traochmiljo.se
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD • stefan@traochmiljo.se • 0708 - 27 34 88
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Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29

Trevlig
sommar!
önskar

Gunnar och Kalle Hemmingsson

KÖPER - BYTER - SÄLJER
30 år i branschen

Vi önskar våra kunder en trevlig sommar!
070 - 741 12 43

Mån - Fre 10 -18 (Lunch 12.30-14)

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

Trevlig sommar
önskar

Björn Honkanen
Tel: 013-701 44 Mb: 0706-58 81 44

Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro

Nästa Åkerboblad
delas ut den 21 augusti.
Boka din annons i god tid och senast
tisdag den 9/8.
Se utgivningsplan på sidan 53.

Du kan hjälpa en människa som tigger
Var med och förändra livsvillkoren
för fattiga och utsatta romer i
Rumänien och Bulgarien.

www.hearttoheart.se • BG 900-7857

Sätt in din gåva på BG 900-7857 eller Swisha den till
12319 63347 märk betalningen “TEAM ROMA”

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 073 - 448 42 26 Britt-Marie Alfredsson
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Välkommen till Ekenäs slott i sommar!
18 juni kl 17.00 “Ett andetag från döden”
Mordgåta med grillbuffé. För biljetter, se nedan.
29 juni kl 18.30 Konsert med Cajsastina Åkerström och
Åsa Jinder. För biljetter, se nedan.
2 juli kl 17.00

“Ett andetag från döden”
Mordgåta med grillbuffé. För biljetter, se nedan.

5, 13, 21, 26 juli “Mörkt och mystiskt på Ekenäs slott”
kl 16.30
Guidning genom slottets spökhistorier och
sägner från trakten. Ingen föranmälan.
3 aug kl 16.30 “Mörkt och mystiskt på Ekenäs slott”
Guidning genom slottets spökhistorier och
sägner från trakten. Ingen föranmälan.
16 aug kl 19.00 Seans på slottet med mediet
Vendela Cederholm. Föranmälan.
26 aug kl 17.30 “Bakom kulisserna”
Vad finns bakom våra stängda dörrar?
Se delar av slottet som normalt inte visas.
Grillbuffé och visning. Föranmälan.
okt - nov

Spökvandring på Ekenäs slott. Föranmälan.

10 -13 nov

Julmarknad på Ekenäs slott

www.ekenasslott.se
25 juni - 7 augusti
Öppet tisdag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 12.00, 13.30 (på engelska) och 15.00.
Ingen föranmälan.
8 - 28 augusti
Öppet lördag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 12.00, 13.30 (på engelska) och 15.00.
Ingen föranmälan.
Lördagar i juli kl 11.00.
Skattjakt på slottet. Hjälp husfru Hilda
hitta slottets skatt. Föranmälan.

För biljetter till mordgåtan “Ett andetag från döden”, vänligen se www.ticketmaster.se
För biljetter och föranmälan till övriga arrangemang, vänligen maila till slottsfogde Maria Reuterhagen
via slottsfogde@ekenasslott.se eller ring 0736 - 50 24 20.

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Rensning och
betning
av utsäde utföres

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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Ett lustspel i en liten by på 1950-talet

MANNEN SOM

STEG AV TÅGET

eller VEM HAR RENT MJÖL I PÅSEN?

Risten - Lakviks Järnväg
0120-60064

www.rlj.se

073-2910124

Ångtågstrafik
Lör- och söndagar
2 juli till 14 augusti.
Avgång varje heltimme
mellan kl 11 och 15.
Servering av smörgåsar,
kaffebröd, våfflor och glass

PREMIÄR: 26 juni kl. 16.00
Klockaregårdens trädgård i Grebo
Pris: 150:-, barn under 12 år 75:Biljetter finns på: Åtvidabergs
Bok & Pappershandel 0120-350 75
Pepparkvarnen Grebo 013-55019
(OBS! Betalas med kontanter, ej kreditkort)

25 års
jubileum-

Vid stor brandrisk kan vi tvingas ersätta ångloket
med diesellok

Övriga speldagar: mån 27/6 kl. 19,
tor 30/6 kl. 19, fre 1/7 kl. 19,
lör 2/7 kl 16, sön 3/7 kl. 16
Manus: Dick Zeijlon, Regi: Carina Evertsson
Arrangör: Teaterföreningen Respexet i samarbete med Bilda

Säljer
loppis och antikt
Öppettider:

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

Trevlig
SOMMAR
önskar vi våra kunder
Kenneth & Christer

Semesterstängt
vecka 32 och 33

Ring Emma 0703 -16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg
mitt emot sporthallen
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Tfn: 013-15 41 78 • Månestad • Linköping

Östra Skrukeby
Hembygdsförening
Sommarprogram 2016

Café Skrukeby vid Storgården nära kyrkan
fredagar kl 19.00 - 21.30

Juni
17/6
24/6

Café Skrukeby
Midsommarfirande vid Storgården. Se separat annons!

1/7
8/7
15/7

Café Skrukeby med ”Larssons handel”
Café Skrukeby
Café Skrukeby och musikunderhållning
med Annica de Val
Café Skrukeby
Café Skrukeby, lekkväll med fina priser

Juli

22/7
29/7

Augusti
5/8
12/8
13/8

19/8
26/8

Café Skrukeby
Café Skrukeby. Vad är ”Hembygdens år”?
Storgården i Skrukeby uppmärksammar
Hembygdens år. Gammaldags hantverk och andra
sysslor i och runt Storgården.
OBS lördag med start kl. 14.
Café Skrukeby. Grillkväll!
Ta med något att grilla, tillbehör finns!
Café Skrukeby

September
2/9

Café Skrukeby är åter i församlingshemmet och
forsätter höstsäsongen varannan fredagskväll,
udda veckor.

SKÄRBLACKA

PROGRAM
Juni
22 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Tonika orkester
26 sönd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Palmqvists orkester
29 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Edwings orkester

Juli
1 fred 18.00
Sommarfest Mariehult anmälan
6 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Eklöfs orkester
7 torsd 18.00
Allsång Folketshusparken Skärblacka
Åke o Grabbarna samt Cissi
13 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Cedrix orkester
14 torsd 18.00
Allsång Folketshusparken Skärblacka
Elisabeth Lord
20 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Anders Nilssons ork.
25 - 29 månd - fred
Polenresa ”Läs och Res”
27 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Jiges orkester

Augusti
3 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Holens orkester
4 torsd 18.00
Allsång Folketshusparken Skärblacka
Mikael Leonardsson
9 tisd
Resa till Karlstad, Lars Lerins utställning
10 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Bosse Franks orkester
17 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Lars Erikssons orkester
24 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Kenneth Hertz ork.
25 torsd 14.00
Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
26 fred 18.00
Pubafton Mariehult
29 - 30 månd - tisd
Kryssning med Birka Cruises till Åland
31 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge Edwings orkester

Se även: www.pro.se/skarblacka

Välkommen!
Mer information finns på
www.hembygd.se/ostra-skrukeby

FASADER • KLINKER
PUTS • MURNING

Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
Gratis offert

• Medicinsk fotvård 60 min 480:Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19

Kjells Mur- & Byggservice
Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33

Vi gör även hembesök.

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54 Linköping
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GISTAD-DAGEN

Second Hand för missionen – intill Linghems station

SOMMAR

Lörd. 27 augusti 2016
kl. 10 -15

är Loppis och Second hand!
 SPECIALRABATTER på midsommardagen!
Öppet som vanligt hela sommaren!

Välkommen att fynda!
VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Bakluckeloppis, prova-på-aktiviteter,
tipspromenad, café, hästridning,
ansiktsmålning, träffa scouterna
och mycket, mycket annat i och kring
Gistad Sport & Motionsklubbs klubbstuga!!

Välkomna!!
/Gistad SoMK

En del av

Vill du sälja på bakluckeloppisen?
50 kr per plats! Ingen anmälan krävs!

AUKTION / LOPPIS

Lördagen den 2:e JULI
BJÖRSÄTER

Visning från kl10.00
Auktionen startar kl 11.00
Auktionsgods:
Leksaker, Tält, Möbler,
Kontorsmöbler, Cyklar, Kartarkiv
Husgeråd, Verktyg, Koffertar
Pelletsficka, Hammock
Böcker, Serietidningar
mm mm....

BJÖRSÄTERS MARKNAD

Söndagen den 3:e Juli
TIVOLI -KNALLAR
VETERANFORDON - KLAPPA DJUREN
HÄST & VAGN - LOKALA UTSTÄLLARE
FIKA - HAMBURGARE - MUNKAR
FINEZZ SPELAR 60-TALSMUSIK
LOTTERIER-CHOKLADHJUL

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

Goda parkeringsmöjligheter
Arrangör : Träffpunkten Björsäter
www.traffpunktenbjorsater.se

I samarbete med:
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Kl 09.00 - 15.00
Vid Kvarnen invid RV741

Brådtom Slusscafé

Evangeliska Frikyrkan

En oas vid Göta Kanal

SOMMAR-AKTIVITETER
Viskvällar Torsdagar kl. 18.00

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

med Jan Karlsson & Ove Arfwedsson

Juni

16/6, 30/6, 14/7, 28/7 samt 4/8
Parkering 30:-. Ta gärna med egen stol.

19 sönd 10.00 Gudstjänst, Björn Fredriksson, fika
22 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
29 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
14.00 Andakt på Ekbacken Linköping

Konst- & Hantverksvecka 1-7 augusti
Har du något att sälja? Ring och boka plats!

Kom och titta på båt-slussning, njut lugnet.
Hälsa på sprätthöns, söta kaniner, kor & katter.
Vi är med på ÖSTGÖTADAGARNA 3 - 4 sept
Vill du också vara med? Boka plats!

Hjärtligt välkomna!
Brådtom Sluss, Göta Kanal

Följ skylt mot Västerby i Norsholm

0707 - 51 57 39

Juli

 Klipp ur och spara annonsen!

ÖPPET ALLA DAGAR KL. 10-20
Juni - Augusti
www.bradtomsluss.se och Facebook

3
6
13
17
20
22

sönd
onsd
onsd
sönd
onsd
fred

10.30
10.00
10.00
10.00
10.00
18.00

Sommargudstjänst på Mauritzholm Gård
Bön i Högliden Bankekind
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst, Anders Jonsson, nattvard, fika
Bön i Högliden Bankekind
Grill- och volleybollkväll i Högliden Bankekind,
ta med egen grillkorg!
27 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
31 sönd 10.00 Gudstjänst, Anders Ekstedt, fika
3
10
14
17
19

onsd
onsd
sönd
onsd
fred

10.00
10.00
10.00
10.00
18.00

Augusti
Bön i Högliden Bankekind
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst, Gunnar Våleman, nattvard, fika
Bön i Högliden Bankekind
Grill- och volleybollkväll i Högliden Bankekind,
ta med egen grillkorg!

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

VÄLKOMMEN TILL
HEMBYGDSGÅRDEN STENSÄTTER

CAFÉ OCH
HEMVÄNDARDAG
onsdagen den 20 juli 2016
kl. 14.00
underhållning av
Gummebandet med Sture
Örtomta Hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämnden

MIDSOMMARFIRANDE
vid Storgården, Ö Skrukeby

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

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

Välkomna!

Östra Skrukeby Hembygdsförening
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Välkommen
C afé & H a n delsb o
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I caféet erbjuder vi bl.a.
hembakat kaffebröd,
smörgåsar, bakpotatis
och egengjorda pajer.

Dags att trimma?
Dags att trimma?
130
Dags attTrimmer
trimma?
Trimmer 130
Trimmer
130
NU
4.990:Dags att
trimma?
(OrdNU
5.690:-)
4.990:Trimmer
(Ord 5.690:-)130

NU 4.990:(Ord 5.690:-)

NU 4.990:-

Presentartiklar,
närproducerat och
annat smått och gott
i butiken.
1 juli
22 juli
6 aug
3 sep

kl. 19
kl. 19
kl. 19
kl. 9 -15

(Ord 5.690:-)

KLIPPARE
KLIPPARE
Viking
Viking

KLIPPARE

MB2RT
MB2RT
KLIPPARE
Viking
NU
3.990:Viking
NU5.690:-)
3.990:MB2RT
(Ord
MB2RT
(ord 5.690.-)

Trimmer
TrimmerFS38
FS38
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38
1.790:NUNU
1.790:-

Grill- och trubadurafton, öl, vin.
Allsång, sallad.
Grillkväll, tapas, öl, vin.
Falerumsdagen.

OBS! Ingen anmälan. Hjärtligt välkomna!

(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)

2.090:-)
NU
1.790:(ord (Ord
2.090:-)
(ordt.o.m.
2.090:-)2016-08-31
Gäller
Gäller
2016-08-31
(ord tom
2.090:-)

NU 1.790:-

Gäller tom 2016-08-31

Med reservation för ändringar.

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

NU
3.990:NU
3.990:-

Gäller
tom 2016-08-31
Lövblåsare
Trimmer
••Gräsklippare
Lövblåsare
••Trimmer
Röjsågar
Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer••• Röjsågar
Röjsågar • Gräsklippare
Även
uthyrning
av
trädgårdsmaskiner
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mmm.m.
Lövblåsare
•
Trimmer
•
Röjsågar
• Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner
mm
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
ÖppetÖppet:
mån-fre
08.00-17.00,
Mån
- Fre 8 -17 • lör
Lör 10.00-13.00
10 -13mm

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

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

Konst & Heminteriör
Falerum
0120-200 80

Vi köper och säljer

Antikt, Design, Konst, Möbler

Vi säljer

Hud- och kroppsvårdsprodukter,
Hemtextilier

MariNettes
Mat & Café
Falerum

Vi utför

Mån -fre 10 - 16

Lör 10 - 15

Öppet: Ons, Tors, Fre 11-18 • Lör - Sön 11-16

• Dagens lunch
• Fika

• A la carte

Ramrenoveringar, Tavelrengöringar
& Konsultationer

Välkommen!

Uknavägen 21 (huset bredvid Nyfiket)

www.rosenhillskonstheminterior.se
Facebook: Rosenhillskonst & Heminteriör
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0705 - 601 746 • 0731- 515 983

Sön 11 - 15

Semesterstängt vecka 25

• Sallader
• Smörgåsar • Glass

Njut av mat eller ﬁka i vackra Uknadalen - Välkomna!

till Falerum
i Sommar!
VI
HAR
SÄSONGENS
VI
HAR
SÄSONGENS
VI
HAR
SÄSONGENS
VI
HAR
SÄSONGENS

MÄRKESVAROR
MÄRKESVAROR
MÄRKESVAROR
MÄRKESVAROR
TILL
BRA
PRISER
TILL
BRA
PRISER
TILL
BRA
PRISER
TILL
BRA
PRISER

FÖR
HELA
FAMILJEN!
FÖR
HELA
FAMILJEN!

FÖR HELA
HELA FAMILJEN!
FAMILJEN!
FÖR
Utvalda
varor
upp
tilltill
Utvalda
varor
upp
Utvalda
varor
upp
till
Utvalda
varor
upp
till

50
%%%
RABATT
50
50
RABATT
50 %RABATT
RABATT

Minst
20
%
Minst
20
%%rabatt
RABATT
Minst
20
RABATT
på ordinarie priser i butiken.
Minst 20 % RABATT

Gäller
ej redan
påpå
ordinarie
priser i butiken.
Gäller
ej redan
ordinarie
butiken.
Gäller
ej redan
nedsatta
priser ellerpriser
andra ierbjudanden.

på
ordinarie
priser
i butiken.
Gäller
ej redan
nedsatta
priser
eller
andra
erbjudanden.
nedsatta
priser
eller
andra
erbjudanden.
nedsatta priser eller andra erbjudanden.

Gör en utflykt till oss, här finns nå’t för alla! Välkommen!

Märken:
Märken:
Märken:
Märken:
Norrköping
Norrköping
SKOR

svs
ea
vea
svea

Kordinater:
Kordinater:
Koordinater:
N 58°
N58
58°
8.641’,
º8.641’,
NKordinater:
8.641'
E 16°
12.325’
8.641’,
E1658°
16°
12.325’
º 12.325'
EN
E 16° 12.325’

®

Norrköping
Linköping
Linköping

Linköping
35
35

Söderköping
Söderköping

Söderköping
E22
E22
E22

35
Åtvidaberg
Åtvidaberg

®

®

Valdemarsvik
Valdemarsvik

Falerum
Åtvidaberg
Falerum

Valdemarsvik

Falerum
Edsbruk
Edsbruk

Edsbruk
Gamleby

SKOR

Västervik
Västervik

Västervik

®

m fl
m fl
m fl

m fl

öppettider:
mån–fre
10–18
10–15
11–15
öppettider:
mån–fre
10–18• •lörlör
10–15• •sön
sön
11–15
öppettider:
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Full fart på slottet

Efter midsommar börjar högsäsongen för slottsfogde
Maria Reuterhagen och café-fogde Leif Johansson
som tillsammans håller i trådarna på Ekenäs slott.
I januari 2015 tillträdde Maria Reuterhagen som ny fogde på Ekenäs slott. När vi träffas
är det en högsommarvarm junidag ett drygt år senare. Årets tornerspel är avklarade och
nu väntar en fullspäckad säsong med turister, artister och spöken.

Samarbetet med ägaren Vilhelm Bergengren och hans förvaltare på plats Henrik
Töörn fungerar smärtfritt, och vid sin
sida har Maria café-fogden Leif Johansson som varit trogen verksamheten på
slottet i många år.
– Jag jobbar och Maria pratar, brukar
vi säga, skrattar Leif och dukar fram fika
i trädgårdsmöblerna på borggården.
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Också Maria känner verksamheten på
slottet väl eftersom hon jobbat där som
guide flera säsonger redan innan hon tillträdde som fogde.
Kickar på visningar
Maria inledde dock sin karriär som guide
med ett sommarjobb i Vadstena.
– Jag bodde i Uppsala då, men när jag

fick jobbet och lyckades få tag i en liten
lägenhet i Vadstena över sommaren slog
jag till. Jag återkom sedan flera år i rad.
Maria guidar fortfarande i Vadstena då
och då, men också i Linköping och Åtvidaberg.
– Det är klart man kan känna sig som
en papegoja ibland, om man har många
visningar i rad, men alla grupper är olika
och det är en sådan kick när man känner
att man når fram och har dem i sin hand.
Från att hålla regelrätta kulturhistoriska visningar var steget inte långt till
att också medverka i andra verksamheter
och för en kreativ person som Maria dök
nya idéer och förslag till förbättringar
upp hela tiden.
– Då var det inte alltid någon som lyssnade men nu gör jag som jag vill. Jag har
kommit fram till att det är ganska härligt
att kunna bestämma mycket själv.
Tradition och förnyelse
På Ekenäs kommer flera omtyckta och
etablerade verksamheter som tornerspelen, julmarknaden och spökvandringarna
att bli kvar under överskådlig tid.
– Det är de stora arrangemangen som
drar mest folk. Dem genomför vi tillsammans med andra parter som vill fortsätta.
Det finns det ingen anledning att försöka
ändra på det, även om jag tänker att vi
nog måste hitta på något spektakulärt
vid nästa års riddarspel eftersom det är
25-årsjubileum då …
Inne i slottet har Maria däremot föreslagit en del förändringar. En av dem är
redan på gång när två rum på nedervåningen som använts som förråd nu har
röjts ut och så småningom ska få härbärgera de olika gamla bruksföremål som nu
är utställda i kyrksalen.
– Det har känts så konstigt att ha två

En kreativ och drivande kraft: Maria
Reuterhagen är fogde på Ekenäs slott.
rum i bra läge som vi inte visar, och så får
vi loss en sal för bröllop, dop och kanske
föreläsningar och andra slags program.
Det kommer bli jättebra!
Längre fram hoppas Maria kunna göra
i ordning skolsalen på andra våningen
men också att det ska gå att finansiera ett
invändigt underhåll av väggar och tak.
– Det är väldigt länge sedan något
gjordes och det ser förstås lite tråkigt ut
när färgen flagnar.
Blandad kompott
Ekenäs slott har öppet för bokade visningar och bokade privata tillställningar
från valborg till mitten av november.
– Vi skräddarsyr barnkalas, födelsedagar och bröllop. Det är bara att höra av
sig med sina önskemål, förklarar Maria,
som löser det mesta men ibland tvingas
forts. på nästa sida
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och bjuder in till en specialvisning på temat ”Mörkt och mystiskt”.
– Visningen är inspirerad av en film
i en serie som Visit Linköping gjort om
gamla myter på olika platser i Östergötland.
Under sommaren får slottet också besök av Vendela Cederholm som är känd
som medium från TV-serien ”Det okända”.
– Hon kommer att hålla en seans här,
tillsammans med ett begränsat antal besökare.

Efter otaliga visningar har tornrummet på
andra våningen blivit ett av Marias favoritställen på Ekenäs slott.
tacka nej av praktiska eller kulturhistoriska skäl.
– Nu senast var det någon som ville
ordna rullskridskodisko inne på slottet.
Då sade jag faktiskt nej, skrattar Maria.
– Lite respekt för den historiska miljön
tycker jag nog ändå är på sin plats.
Under högsäsongen, som inleds på midsommardagen och slutar en vecka in i
augusti, är caféet öppet varje eftermiddag och så är det tre dagliga visningar av
slottet.
– Det är lagom. Då får man lite paus
emellan och hinner ta sig tid med varje
grupp, förklarar Maria, som gärna anpassar visningen till deltagarnas ålder
och intressen.
En kväll i juli har slottet kvällsöppet

Populära arrangemang
Det råder ingen tvekan om att Ekenäs
slott är ett av de viktigare besöksmålen i
Åkerbo. Maria berättar att själva slottet
förra året besöktes av ungefär 4 500 personer medan området besöktes av 6 300
under tornerspelen och hela 13 500 besökare under julmarknadsdagarna i mitten av november.
Genom åren har också större delen
av den svenska trubadureliten spelat på
slottets omtyckta sommarkonserter. Leif
nämner stolt namn som Lill Lindfors och
Finn Zetterholm. I sommar blir det bara
en konsert men då gästas slottet å andra sidan av två giganter på den svenska
folk- och visscenen på en och samma
kväll när Åsa Jinder och Kajsa Stina
Åkerström kommer till slottet.
Maria avslöjar att hon har en konsert
som hon drömmer om att kunna ordna
någon gång:
– Jag tänker mig Helen Sjöholm, ensam med bara en ackompanjatör, en
vacker sommarkväll. Och så publik i hela
vallgraven … 

Text och bild: Titti Knutsson
(Se även annons på sidan 23.)
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Ett kåseri av Skånske Arne

Den förvirrade textens gåta
Alla är vi bedårande eller eventuellt dåraktiga barn av vår tid och nyss satt jag
och tänkte mig tillbaka på hur jag låg i
soffan och läste B. Wahlströms ungdomsböcker i fånigt stor mängd i tidigt 70-tal.
Hur skulle det se ut om de skrivits
2016?
Nu läste jag inte de med röda ryggar,
de så kallade flickböckerna men börjar
ändå med några nya titelförslag:
Syster Lillemor jobbar delade turer
Syster Lillemor, överklagad upphandling
Syster Lillemor arbetstränar
Hur gärna jag än vill undvika går det
inte att låta bli att fundera på ekivoka
förslag i stil med Syster Lillemor släpper
till …
Tillbaka till ordningen. Vad skulle
Hjortfot, Bröderna Hardy och de övriga
kunna råka ut för 2016?
Hjortfot nolltaxerar
Bröderna Hardy retweetar sig själva
Tvillingdeckarna och det kapade
Facebookkontot
Biggles och vårdnadstvisten
Om jag återvänder till flickböckerna går
det inte att förbise de klassiska böckerna
om Kitty.
En modern variant av denna problemlösande unga kvinna skulle kunna ta sig
an gåtan med det punktliga tåget, gåtan med
den uppgrävda gatan i Linköping och så vidare.
Några andra jag var förtjust i var Tre
Deckare och visst finns det problem som
de skulle kunna ta tag i även nu:

Alfred Hitchcock och Tre Deckare löser arbetslöshetens gåta eller Alfred Hitchcock och Tre
Deckare löser utanförskapets gåta
Det må vara hänt att jag tycker att själva uttrycket utanförskap är rätt korkat
och att jag inte överhuvudtaget känner
igen mig i det. Att vara utan fast anställning innebär inte med automatik att man
är utanför den sociala gemenskapen eller
för den skull är sysslolös.
Jag kan exempelvis sitta och försöka
lösa det optimala kåseriets gåta.
Nu följer det sommardagar som inbjuder till läsning i hängmatta och hammock så det är ett gyllene läge att återknyta bekantskapen med Wahlströms
ungdomsböcker.
För det är faktiskt aldrig försent att ha
en lycklig barndom. 
Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson
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smått & gott
PRO ÅKERBO
önskar alla medlemmar en riktigt trevlig sommar.
Styrelsen.

Landeryds Hembygdsförening
Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken
25 juni kl. 15.00

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA
HEMBYGDSFÖRENING
Allsångskväll tisdag 26 juli, kl. 18.00.

Cissi med Åke och Grabbarna. Kaffe/te + fralla 40 kr.
Hembygdens dag söndag 21 augusti, kl. 14.00.
Trubaduren Janne Karlsson underhåller.
Utställningar, hantverk, lotterier,
tipspromenad, servering.
Välkomna till Ljusfors Herrgård!

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Fritidsresor,
Presentkorttorget. Ring 073 - 501 4563

Här delas Åkerbobladet ut
Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde
som breder ut sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter.
I områdets västra del finns orter som Sturefors,
Hjulsbro, Hackefors, Tallboda och Ekängen. I söder
Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, Skärkind och i
norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga.
Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlådan. Viss utdelning sker även utanför det
område vi ser, t.ex. i Sättuna utanför Linköping samt i
Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter.
Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var

centralort i f.d. Åkerbo kommun. 
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Björsäters seniorer
Utflykt till Kärna Mosse
måndag 20 juni kl. 17.
Anmälan till Håkan 0120 - 601 81.

Landeryds Hembygdsförening
Trivselkvällar i Hembygdsparken
söndagar kl. 19.00 i juli samt 7 augusti.

Hus önskas köpa
Familj på fyra söker hus kring Skärblacka, Kimstad
och Vånga. Både köpes och hyres. Funderar du på att
flytta? Kontakta oss på 0703 - 62 33 18.

STOR LOPPIS I FALERUM
Lördag 2 juli, kl. 9-15
Kuriosa Antikt Möbler Verktyg
Även försäljning av Bröd & Honung
Dackevägen 7. 0703 - 29 94 28.

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

Hämta appen i
App Store eller Google play,
sök efter Åkerbobladet.

Nästa Åkerboblad
delas ut den 21 augusti.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 9/8.
Se utgivningsplan på sidan 53.

www.svenskapache.se

Edison lees skarpa hjärna av John Hambrock

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil:							

Pastor Tholander vidgar vyerna
Efter nästan nio år slutar Jörgen Tholander
som pastor i Åkerbo och blir istället konsulent på studieförbundet Bilda. Han ser fram
emot att få fler arbetskamrater och vidgade
vyer samtidigt som han vill fortsätta möta
och samtala med människor om tron och
livet.

Som barn ville Jörgen bli försäljare, något som han också provade på i unga år
efter att ha läst Kontor och distribution
på gymnasiet.
– Jag är uppvuxen i Smålandsstenar
och har jobbat i flera butiker både där
och på angränsande orter, bland annat
på ICA, Konsum, Expert och på JC.
Jörgen tyckte om att möta kunderna
men blev till slut lite trött på branschens
fixering vid pengar och ekonomi. Dessutom hade flera personer redan tidigt
spått honom en bana som pastor.
– Jag var bara 14 år när jag hörde det
första gången. Det var när jag spelade
pastor i en teateruppsättning och en äldre man i ensemblen påstod att det skulle
vara ett passande yrke för mig. På riktigt
alltså.
Från ungdomsledare till pastor
När Jörgen gjorde lumpen frågade hans
föräldrar strax före muck hur han tänkt
sig framtiden. På det hade Jörgen inget
svar. Inte förrän han i samma veva blev
erbjuden ett jobb som ungdomsledare i
en församling i Falkenberg.
– Jag hade träffat några av deras ungdomar på en skidresa och tydligen gjort
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Möten och samtal med människor har alltid
varit en av Jörgens drivkrafter.
intryck på dem. Jag tackade ja och var
kvar där ett år.
Under tiden hade Jörgen träffat sin
nuvarande fru som då läste till sjuksköterska i Jönköping.
– Jag ville komma närmare henne och
fick möjlighet att fortsätta som ungdomsledare, först i Hovslätt och sedan i Taberg.
Så småningom växte beslutet att utbilda sig till pastor fram. Fler personer
hade berättat för Jörgen att de tyckte yrket skulle passa honom.

							

Jörgen Tholander

– Jag blev påmind om det hela tiden
och såg det till slut som ett slags yttre kallelse. Jag tror att släkt och vänner såg
mina ledaregenskaper och att jag hade
kompetens nog att klara av det.
Fjorton år efter dramauppsättningen
där Jörgen först hörde någon profetera
om att han skulle bli pastor började han
på Teologiska Högskolan.
– Det är som om jag lever mitt liv i
fjortonårsperioder, skrattar Jörgen, som
nu jobbat som pastor i olika församlingar
i just fjorton år.
– Så vi får väl se vad som händer om
fjorton år, man får ta en dag i sänder.
Större sammanhang
Jörgen har redan smygstartat på sitt nya
jobb som konsulent på studieförbundet
Bilda.
– Just nu jobbar jag 50 % där och 50 %
här men från 15 augusti blir det Bilda på
heltid.
Jörgen förklarar att studieförbundet
är kopplat till de samfund som han redan arbetat så länge för: Metodistkyrkan,
Missionskyrkan och Baptiskyrkan som sedan en tid tillbaka samlas under det gemensamma namnet Equmeniakyrkan.
– Men på Bilda finns också konsulenter som arbetar med kultur och med Ortodoxa och Katolska kyrkan. Det ska bli
spännande!
Jörgen ser fram emot att ingå i ett
större arbetslag. Han kommer främst arbeta inom området Bildning och kultur i
frikyrkorna (BKF).
– Jag kommer höra till kontoret i Linköping, med särskilt ansvar för Norrköping, Söderköping och Finspång, men

Än så länge är det Jörgen som välkomnar
besökarna till Linghemskyrkan.
I alla fall på halvtid.
kommer samarbeta med personal från
resten av Bildas region Sydöst som sträcker sig från Blekinge i söder, Kalmar i öster till Jönköping i väster.
Jörgen har trivts väldigt bra i Linghem. Han har haft som målsättning att
öppna upp den traditionella församlingskulturen mot det omgivande samhället.
– Det är viktigt för mig att kyrkan inte
bara vänder sig inåt utan också hittar sin
roll i samhället runt omkring. Föräldrakvällar, vår medverkan vid Linghemsdagen och second hand-butiken Magasinet i
Linghem är exempel på verksamhet som
låter församlingen möta medborgarna.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:							

Här har Jörgen
lett många gudstjänster och andra
arrangemang.
Nu lämnar han
över stafettpinnen
till Anders Ekstedt,
som går in som
vakanspastor.

Udda arbetstider och deadlines
Rent praktiskt har arbetet som pastor i de
fyra församlingarna inneburit långa dagar med stort ansvar och ganska mycket
resor mellan orterna.
– Jag har ofta jobbat kvällar och helger.
Det ska bli skönt att få lite mer tid när
andra är lediga, även om jag inte precis är typen som sitter hemma varje kväll
och ser på TV.
Jörgen återkommer gärna till sitt behov av möten och samtal med människor.
– Ett av mina favoritinslag i församlingsarbetet har varit det vi kallar vuxen-
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dialog. Det går helt enkelt ut på att ett
antal personer sitter och pratar om existentiella frågor utifrån sina egna personliga perspektiv på livet. Där har det också
funnits plats för sökare och personer från
andra samfund vilket har gett ett bredare
innehåll i samtalen.
– Som pastor och föreståndare i fyra
församlingar har jag mött människor i
både glädje och sorg, medgång och motgång, precis så som livet är. Jag har mött
små barn, ungdomar och äldre människor. Alla dessa möten har berikat mig och
det är jag tacksam för.

							

Jörgen Tholander

Bred studieverksamhet
När Jörgen slutar i augusti kommer Anders Ekstedt börja som vakanspastor och
bli kvar en period tills de 150 medlemmarna i Linghem, Östra Skrukeby, Skärkind och Askeby församlingar får en ny
pastor och föreståndare.
– Anders är känd av många församlingsbor och har predikat istället för mig
ibland så det kommer att bli jättebra.
Jörgens nya arbete som konsulent
innebär att han kommer stötta församlingarna i de aktuella kommunerna när
de vill ordna studiecirklar eller andra arrangemang.
– Det kan vara allt från stick-caféer,
konserter och konferenser till föreläsningar, bibelstudier eller verksamhet för
asylsökande och nyanlända.
I Jörgens geografiska område finns
många församlingar med helt olika förutsättningar.
– En del är små landsbygdsförsamlingar, som de i Åkerbo, medan andra ligger
i städer och har många medlemmar med
olika bakgrund i olika verksamheter och
grupper.
Bilda får större statsbidrag om de har
stor verksamhet så Jörgen ser fram emot
att bygga relationer till medlemsorganisationerna och hjälpa dem förverkliga
sina idéer.
– Jag kommer att ha stor glädje av att
jag har arbetat så länge som pastor och
vet hur arbetet i församlingarna kan gå
till. 

Jörgen har under nästan nio år varit pastor
för fyra Equmeniaförsamlingar i Åkerbo.
Nu väntar nya utmaningar på studieförbundet Bilda.

FAKTA
Namn: Jörgen Tholander
Ålder: 43 år
Bor: villa i Hjulsbro
Familj: fru och två barn
Fritid: familj, hus och trädgård,
resor, läsning, idrott
Dold talang: skriver sångtexter
Favoritplats i Åkerbo: scoutstugan
Holmen i Askeby
Text och bild: Titti Knutsson
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Skärblackas egen nationaldag

Trångt och fartfyllt framför scenen.
Minneskonserten sker alltid på dagtid
En viktig händelse i reggaehistorien var
den 11 maj 1981. Då avled legenden Bob
Marley och många i hans beundrarskara
drabbades av sorg. Även till Östgötska
Skärblacka letade sig sorgen och en av
killarna i källarbandet Kalle Baah släpade ut sina instrument i villaträdgården
på Sågvägen och höll en minneskonsert
till Bob Marleys ära. Ett femtiotal åhörare
samlades och föga anade då den unge
musikern att det skulle vara upprinnelsen
till ett stående event som sedan dess anordnats vid Folkets Hus på Marleys dödsdag.
Det hela har blivit en stor folkfest som
är vida känd och det kommer människor
till Skärblacka från hela Sverige.
Minneskonserten sker alltid under dagtid av två anledningar. Dels ska barnfamiljer kunna komma och ha trevligt, dels
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för att undvika fylla som endast skapar
otrivsel och i värsta fall bråk.
Svängande rastaflätor
Och nog har det blivit en riktig familjefest. Kyla och småregn satte inte stopp
för årets minneskonsert. Hela gräsplanen
utanför Folkets hus fylldes med människor, barnvagnar och hundar. Olika dofter
spred sig över nejden. Grillade majskolvar, korv, kaffe och öronbedövande musik
som hörs vida omkring. Det är reggae för
hela slanten och svängande rastaflätor till
musikens rytm.
Publik från Kolmården
På scenen stod Little Roy & Hillton Syndicate, kommen från Bob Marleys hemland Jamaica. Publikhavet rycktes med i
takterna.

Little Roy från
reggaens hemland
Jamaica.

Det svängde
bland publiken.
Kiki Bunzli från Kolmården var på festivalen för första gången.
– Det är garanterat inte den sista, försäkrade hon. På grund av mitt arbete
har jag tidigare aldrig haft möjlighet att
komma hit men nu drog grannen Kajsa
som för övrigt är mamma till tidigare
medlemmen i Kalle Baah, Jocke Salinder, med mig. Det var för övrigt i hennes
trädgård det hela började då Jocke hade
en egen konsert i samband med Bob
Marleys död.
Inga oroligheter
Ordningsmakten fanns på plats för att
övervaka och hjälpa till om problem
skulle uppstå men läget förhöll sig lugnt
bland konsertbesökarna så den samlade

kåren från Norrköpingspolisen såg avslappnade ut.
– Ja det brukar sällan uppstå något
bråk på de här minneskonserterna i Skärblacka. Det är ändå otroligt eftersom det
brukar dra så stor publik som bortemot
5000 personer. Visst förekommer det att
det dricks öl men majoriteten har alkoholfritt med sig, sa en av poliserna.
Kärlek
Bob Marleys minneskonsert är Skärblackas egen nationaldag och alla är överens,
både bland publiken och uppe på scenen,
reggae förknippas med kärlek och inget
annat. 

Text och bild: Carina Larsson
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Cafédag i Bankekind

Rockande dinsaurier och smarriga delfiner

Jenny Risthammar hjälpte barnen att komma ihåg texterna och Malin Risthammar
ackompanjerade sångerna med gitarr.
Det råder en förväntansfull spänning
på gården till Droppens förskola i Bankekind. Runt borden sitter förskolebarnens föräldrar och dricker kaffe. En och
annan far- och morförälder syns också.
Droppen har sin årliga cafédag och den
sammanfaller med förskolans dag som
firas den tredje torsdagen i maj varje år.
Snart kommer det att vara premiär för
en föreställning som barnen har satt upp
tillsammans med personalen. Temat för
dagen är djur.
– Vi började med djurprojektet i januari. Barnen fick berätta enskilt vad de
ville arbeta med, säger Malin Risthammar som är en av de ansvariga bakom
projektet.
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Vallokal
Samtalen med barnen mynnade ut i tre
ämnesområden. För att bestämma vilket
område de skulle arbeta med fick barnen
rösta i ett särskilt rum. Resultatet presenterades i ett tredimensionellt stapeldiagram av Lego-klossar. Djur fick flest
klossar och arbetet kunde börja. Delfiner
blev det första djuret som barnen lärde
sig mer om.
– De fick ställa frågor om delfiner. Det
var deras egna tankar som styrde arbetet, säger Malin Risthammar och visar en
uppställning med delfiner som barnen
har gjort av trolldeg.
På väggen ovanför hänger ett stort
papper med urklippta delfiner som simmar i ett blått hav.

Cafébesökarna fick smaka på delfinkakor
som var gjorda av bananer.

I vallokalen fanns en väljarbarometer av Lego.

Safari
På golvet i rummet bredvid finns en uppbyggd miljö med ett vulkanberg i mitten.
Runt det går en bilbana som leder över en
hängbro och genom en tunnel. Där emellan är en park med dinosaurier.
– Leken är en del av projektet. Några
av barnen frågade om vi kunde göra något
ute. Vi byggde bostäder åt djuren i sandlådan. Där är också en vattendamm och betesmark, förklarar Malin Risthammar.
Längd och tid
Hon säger att barnens intresse för dinosaurier är stort. Papperet på väggen är
fullskrivet med frågor om hur urtidsödlorna levde och hur stora de kunde bli.
– En del barn säger att de vill bli dinosaurieforskare. Vi förklarade dinosauriernas storlek genom att mäta upp deras
längd i meter på marken runt huset. Barnen fick gå sträckan och tyckte den var
lång.
Malin Risthammar berättar att de med
projektet också ville ge barnen förståelse
för tid. Därför skapade de en tidsaxel på
väggen i korridoren. Den visar de olika
djurens ålder jämfört med varandra och
med människan.

Roliga kakor
Vid serveringsbordet står föräldrarna i kö
för att smaka på kaffebrödet som barnen
har bakat. På ett fat finns kakor som har
ett intryckt spår av en dinosauriefot och
på en bricka står delfinkakor. De är gjorda av halva bananer som har ett snitt i
ena änden. I snittet sitter en vindruva och
två ögon är målade på bananskalet.
Sång och musik
Jenny Risthammar samlar barnen till den
provisoriska utomhusscenen som är dekorerad med en färgglad välkommenskylt
och ballonger. Det skall bli premiär för
ett uppträdande med sånger om djur. I
föreställningen ingår också en delfindans.
Barnen bär hemsydda dräkter som föreställer kaniner och elefanter. Jenny Risthammar själv har satt på sig ett par kaninöron och målat morrhår på kinderna.
Malin Risthammar ackompanjerar sångerna med sin gitarr. Bland djursångerna
finns också en tuff rocklåt som handlar
om dinosaurierna Tyrannosaurius Rex
och Triceratops. Till den har barnen fått
ackompanjemang av en elgitarr. När föreställningen är slut bockar barnen och
publiken applåderar ivrigt. 

Text och bild: Fredrik Häger
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Mystisk man kliver av tåget i Grebo

Den 26 juni är det premiär för årets sommarteater vid Klockargården i Grebo.
25-årsjubilerande Respexet framför lustspelet ”Mannen som steg av tåget - eller - Vem
har rent mjöl i påsen?” som bjuder på både
musik och skratt.

När en mystisk man stiger av tåget i Grebo en dag 1957 blir invånarna i byn nervösa. De flesta har något att dölja: hembränning, tjuvjakt, stöldgods, mutor och
otrohet. Vem är mannen och varför smyger han runt och fotograferar och gör
anteckningar? Där har ni premissen för
årets lustspel som Respexetensemblen
kommer framföra på sin nya scen vid
Klockargården vid sex tillfällen i sommar.
– Det blir ett oväntat slut, avslöjar manusförfattaren Dick Zeijlon som var med
och startade Respexet för 25 år sedan och
nu är den enda medlemmen som återstår
från starten.
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Under åren har många medverkande
passerat i ensemblen och årets uppsättning kan presentera två nya namn i skådespelarlistan, dels den blott 11-åriga
Benjamin Engberg och dels veteranen
Åke Lindgren som spelar den mystiske mannen. I övriga roller ser vi gamla
Respexetbekantingar och för regin svarar
återigen Carina Evertsson.
– Tyvärr har vi ingen levande orkester
i år, så det blir premiär med förinspelad
musik för oss, säger Dick och berättar att
pjäsen kommer att genomsyras av den
rock´n´rollstämning som fanns på 50-talet.
Vad är det bästa med sommarteater?
– Man blir glad. Det är så mycket sommar
och så mycket Sverige. Och alla i ensemblen älskar det. Det är lättare att spela
inomhus rent praktiskt med ljud och ljus
och sånt, men det är roligare utomhus.

KULTUR & NÖJE

Vad tycker publiken om Respexets lustspel?
– De brukar säga ”det var det bästa hittills” – varje år. De flesta är väldigt nöjda, vi får mycket beröm. Och inte minst
lockar den trevliga miljön vid Klockaregården.
Hur gör du för att få idéer till manuset?
– Jag går och funderar på vilka områden
jag inte skrivit om. När jag väl bestämt
vad det ska handla om är det inte så
svårt, då flyter det på. Jag brukar promenera runt Grebo och varje gång jag går
förbi Dammen känner jag att det finns
historia i luften, jag blir inspirerad när
jag går förbi där.
Varför ska man gå och se årets lustspel
av Respexet?
– Det är en underhållande föreställning i
en underbar miljö!
”Mannen som steg av tåget” spelas 26/6,
27/6, 30/6, 1/7, 2/7 och 3/7. Biljetter kan
köpas på Pepparkvarnen i Grebo och hos
Åtvidabergs bokhandel.
Se även annons
på sidan 24.

Text: Tobias Pettersson
Foto: Åsa Melefors

Rebecca & Fiona
till Keep It Loud
Fredagen den 26 augusti är det dags för
Keep It Loud i Kungsträdgården i Linköping. I år är endagarsfestivalen en del av
Linköpings Stadsfest och bland artisterna
märks Rebecca & Fiona.
– Spelschemat kommer att bli fullproppat med spännande akter, säger Elli
Moback, musikansvarig på East FM. Från
den lokala scenen i Östergötland till hypade nykomlingar och de allra största
namnen inom sin genre. Keep It Loud
strävar efter en jämställd scen, med ett
brett genreutbud.
Under 2015 skrev Rebecca & Fiona på
ett USA-kontrakt och nu görs en internationell storsatsning på svenskorna.
– Arrangörerna av Keep It Loud vet
vilka artister som är heta just nu och tack
vare ett bra samarbete kan vi nu bjuda
Linköpings ungdomar på en helkväll
med både lokala, nationella och internationella artister, säger Claes Lauritsen,
projektledare för Linköpings Stadsfest.
FREDRIK POLBACK
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Innehållsrik fritid i Gistad

Sara Molin leder
eftermiddagsaktiviteterna
och ställer bingofrågor om
blommor.
Utanför fönstret till Gistad Hemtjänst
strilar regnet ned. Men i samlingsrummet
innanför är det torrt och varmt. Några av
traktens pensionärer träffas för att vara
med på eftermiddagsaktiviteterna som
Gistad Hemtjänst ordnar varje torsdag.
Idag är deltagarna uppdelade i två lag
med fyra personer i varje. De får frågor
om trädgård och diskuterar svaren sinsemellan. Sara Molin leder tipstolvan.
– Vi har olika aktiviteter på torsdagarna. Förra veckan hade vi sju sorters kakor. Alla är välkomna, även de som inte
är pensionärer.

Bingo på nytt sätt
När tipstolvan är klar samlar Sara Carlegrim ihop lagens lappar. Hon rättar svaren och presenterar resultatet. Det ena laget får 6 poäng och det andra 10. Under
tiden förbereder Sara Molin nästa aktivitet. Deltagarna får brickor som är indelade i tolv rutor. I varje ruta finns ett svar
på en fråga. Sara Molin läser upp frågorna och när en deltagare har rätt svar
på sin bricka lägger han eller hon en röd
mark av trä på rutan. Den som först får
sin bricka fylld ropar bingo. Vinnaren får
en blomma till pris.

Medbestämmande
Sara Molin säger att de flesta av personerna som ingår i Gistad Hemtjänst har
egna boenden. Fritidsaktiviteterna är en
del av verksamheten inom hemtjänsten
och pensionärerna får lämna in förslag
på vad de vill göra.
– Varannan onsdag har vi andakt men
då är det personal från Svenska kyrkan
som håller den. Vi har också sittgymnastik med bollar och gummirep. På fredagar spelar vi boccia och då vistas vi i
klubbstugan som ligger vid idrottsplatsen, berättar Sara Molin.

Stora och små tillsammans
Samtidigt som bingospelet pågår förbereder Sara Carlegrim eftermiddagskaffet i
köket. I rummet bredvid är det stimmigt
och stojigt. Granne med Gistad Hemtjänst ligger en förskola. Tidigare tillhörde förskolans lokaler Gistad Hemtjänst
men nu delar ung och gammal på utrymmena. När det är Lucia kommer barnen
in och sjunger för pensionärerna. Sara
Carlegrim hör ett bingorop från samlingsrummet. Hon går in med en smörgåsbricka i handen och häller upp varmt
kaffe i kopparna. 

Text och bild: Fredrik Häger
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Linköping ny finalplats

Michael Fannon, vinnare av Svensktoppen nästa 2015 tillsammans med
Lasse Kronér och Carolina Norén.
BILD: MICKE GRÖNBERG
Efter åtta år på Liseberg byter Svensktoppen nästa riksfinalplats till Kungsträdgården i Linköping. I år har över 800 låtar
skickats in till tävlingen och den 28 augusti spelar de åtta finalisterna på Stadsfesten.
– Vi har haft fantastiska finalår på Liseberg men också länge haft en ambition att söka en ny spelplats för riksfinalen, säger musiktävlingens projektledare
Maths Broborg. Stadsfesten i Linköping
är ett evenemang och sammanhang som
passar tävlingens profil väldigt bra. Efter
succén med Musikhjälpen förra året känns
det också extra roligt att även Svensktoppen nästa får möta publiken i Linköping.

Under sommaren har Sveriges Radios 25
lokala kanaler egna finaler av tävlingen
och av de lokala vinnarna väljer en jury
ut åtta finalister som får tävla i den direktsända riksfinalen i P4 söndagen den
28 augusti.
– Svensktoppen nästa söker och presenterar nyskrivna och nyinspelade originallåtar från landets musikmakare och intresset är stort, säger Maths Broborg. De
låtar som tävlar ska fungera i kanalen P4,
för Sveriges Radios publik – men också
live i ett finalsammanhang.
FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Tårta fylld med
sommarens smaker!

Baka en sommartårta och bjud
nära och kära på. Tårtan är fylld
med sylt av rabarber, jordgubbar
och flädermousse.
Kan det bli mer somrigt?

Tårtbotten
Ugn 200 grader
4 ägg
2 dl strösocker
1 dl potatismjöl
1 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
Smörj och bröa en rund
form ca 2½ liter
Vispa ägg och socker riktigt pösigt.
Blanda samman potatismjöl, vetemjöl, bakpulver
och vaniljsocker. Vänd ner
det i smeten och blanda
väl. Häll smeten i formen.
Grädda tills kakan lossnar från kanterna eller
vid prov med sticka känns
torr.
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Sylt
400 gram rabarber
150 gram jordgubbar
ca 200 gram syltsocker
(eller mer för en sötare
sylt)
saften av en ½ citron.
Dela ner rabarbern i mindre bitar.
Koka sylten efter anvisningarna på syltsockerförpackningen.
Låt kallna.

Flädermousse
2 gelatinblad
2 dl grädde
2 äggulor
½ dl strösocker
½ dl koncentrerad flädersaft
Lägg gelatinbladen i kallt
vatten ca 5 minuter.
Vispa grädden hårt.
Vispa äggulor och socker
pösigt.
Smält gelatinbladen i en
kastrull i flädersaften.
Rör ner blandningen i
äggsmeten och vänd i
grädden.

Montering
Flädersaft
ca 5 dl grädde
1 liter jordgubbar
Blåbär
Rullkex (finns att köpa i välsorterade butiker)
Skär tårtbotten i tre bottnar.
Stänk lite flädersaft på bottnarna.
Lägg tillbaka den undre
bottnen i den diskade formen.
Bred på sylt och lägg på
nästa botten.
Bred på sylt och mousse och
lägg på tårtlocket.
Låt tårtan vila i kylskåp
några timmar eller till
nästa dag.
Moussen behöver tid att
stelna innan tårtan garneras
med grädde och bär.

Sommartips i Åkerbo med omnejd
24/6		 Midsommarfirande

				i arrangemang av hembygdsföreningarna
				Östra Skrukeby, vid Storgården. Start ca 13.00
				Örtomta, Brunnsås backar, kl. 14.00
26/6		 "Mannen som steg av tåget" ett lustspel i
				 Klockaregårdens trädgård, Grebo, kl. 16.00.
				 Datum och tid för övriga föreställningar
				 se annons på sidan 24.
1/7		 Grill- & trubadurafton, kl. 19.00,
				Café Nyfiket, Falerum
2/7		 Storloppis i Falerum, Dackevägen 7, kl. 9-15
				Kanal-Loppis vid hamnområdet
				i Norsholm, kl. 10-15
				Auktion/Loppis i Träffpunkten, Björsäter.
				Visning från kl. 10.00
3/7		 Björsäters Marknad vid Kvarnen i Björsäter, 		
				 kl. 9-15. Tivoli, knallar m.m.
				Arr. Träffpunkten Björsäter

7/7		Allsång i Folketshusparken, Skärblacka,
				 Cissi med Åke och Grabbarna, kl. 18.00.
				Arr. PRO Skärblacka
14/7 Allsång i Folketshusparken, Skärblacka,
				Elisabeth Lord, kl. 18.00.
				Arr. PRO Skärblacka
22/7 Allsång kl. 19, Café Nyfiket, Falerum
26/7 Allsångskväll, Cissi med Åke och

				Grabbarna, kl. 18.00.
				Ljusfors Herrgård, Skärblacka
				Arr. Kullerstad-Skärblacka hembygdsförening

31/7		 Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen
				i Björsäter, Stationsvägen 3.
4/8		Allsång i Folketshusparken, Skärblacka,
				Mikael Leonardsson, kl. 18.00.
				Arr. PRO Skärblacka
6/8		 Kanal-Loppis vid hamnområdet
				i Norsholm, kl. 10-15
Onsdagar Dans i Löfstad Loge, kl. 17 - 20.
							Arr. PRO Skärblacka
							Musik-quiz med trubadur hos
							Kapten Bille´s, Norsholm, under
							juli månad, kl. 19.30
Torsdagar Viskvällar vid Brådtom Sluss, Norsholm, 		
							kl. 18.00. 16 juni, 30 juni, 14 juli,
							28 juli samt 4 augusti
Fredagar Café Skrukeby vid Storgården i
							Östra Skrukeby, kl. 19.00 - 21.30,
							t.o.m. augusti

Lör - Sön		 Museijärnväg. Åk ångtåg på den smal							spåriga museijärnvägen vid Lakvik,
							 Björsäter. Lö - Sö 2 juli - 14 aug
							mellan kl. 11-15
Söndagar Trivselkvällar i Hembygdsparken,
							Landeryd, kl. 19.00 under juli samt 7/8
							Arr. Landeryds Hembygdsförening
							Kaffeservering vid Vånga
							hembygdsgård kl. 14.00 - 17.00
Ekenäs slott Se sommarprogrammet i
									annons på sidan 23
För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.

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

Priser

Rubrik samt
1 - 2 rader		 60:3 rader				75:4 rader				90:5 rader			  105:6 rader			  120:7 rader			 135:8 rader			 150:-

Betalning kan också ske via swish 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 9 aug.
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)
Se "smått & gott" sidan 34.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FALERUM

Heddans Hus i Falerum
Retro, Loppis, Återbruk
Hannäsvägen mot Valdemarsvik
Öppet sista helgen varje månad
(ej juni) t.o.m. okt. 11-17.
Tel. 073-648 52 56.

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

Från ett Hjärta Till ett Hjärta
Hjälpverksamhet i Lettland
Profilvägen 5 (Gamla Konsum)
Ti, On, To 14 - 18, Lö 10-13.
0122 - 137 24.
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Må-To 14-17, Lö 10-13
Vecka 26-32 enbart Lö 10-13
0122-158 00.
Bra & Begagnat
Skäggebyvägen 32,
Ti, On, To 13-17, Lö 10-13.
v. 27-28 (endast öppet Ti, To 13-17),
v. 29-30 Stängt. Tel. 0122-100 00.

FORNÅSA

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

GISTAD

Jannes Loppis - under sommar o höst
Onsdagar 11-18, (dock ej 29/6 och 6/7),
eller ring för annan tid 0703 - 67 69 80 .
Antikt o. kuriosa. Förbi hockeyrink och
fotbollsplan, efter 300 meter sväng till
höger. Många vackra ting till bra pris.

HANNÄS

Hannäs Möbel & Prylmarknad.
Intill Hannäs kyrka. Öppet kl. 10-16
7 maj och 30 juli. 070-295 65 96.

LINGHEM

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

LINKÖPING

Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-Fr 10-18,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 10 - 17. Stängt Lö - Må.
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
To 12-16, 17.30-19. Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
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
Linköpings Stadsmission City
S:t Larsgatan 43A. Må -Fr 10 -18,
Lö 11 -15. Tel. 013-26 38 84
Linköpings Stadsmission Tornby
Roxtorpsgatan 14. Ti, On, To 11 -18,
Lö 10 -14. Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO

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

Cocktail mot fruktﬂugor

Under rötmånaden när det är varmt och fuktigt trivs
fruktflugorna i köket. Var noga med att kasta fruktavfall
i slutna papperspåsar och håll frukterna i skålen fria
från övermogen, ruttnande frukt. Om olyckan ändå är
framme, häll upp i ett glas (gärna konjakskupa):
2 msk vingäger
1 msk sirap
några droppar diskmedel
(utan ammoniak)
Ställ cocktailen lättillgänglig för ﬂugorna.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

MOTALA

VRETA KLOSTER

Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17,
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss finns). Må-To 9.00-16.00.
Tel. 0703-583 168.

NORRKÖPING

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

SKÄRBLACKA

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

NORSHOLM

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On -To 12-18, Fre 12-16,
Lö 11-16. Tel. 0705 - 89 68 56.
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80
Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö-Sö 10-14.

TALLBODA

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

VALDEMARSVIK

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

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

VÄRNA

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

ÅTVIDABERG

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Sem.stängt v. 32-33.
Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.

Vi tar en paus över
sommaren!

Nästa nummer av Åkerbobladet
kommer ut söndag 21 augusti.

Sista dag för annonsbokning:
Tisdag den 9 augusti
Vi önskar alla en skön
och härlig sommar!
Ingrid och Nils-Erik

ÖSTRA RYD

VÅNGA

Lösning till MAJKRYSSET

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

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand som du
vill skall synas i förteckningen på sidan här intill?
Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller
info@akerbo.nu
FRITT INFÖRANDE i rutan när det gäller
namn, kontaktuppgifter, öppettider och
vägbeskrivning. Vi tar med loppisar som har
öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte
"endagsloppisar".
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Bild: Ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Lös fler roliga korsord!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande

Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Fyll i din kod: korsord2015

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss med lite sommartema.
När korsordet är klart skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 9 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 ”Uppställningsplats" samt "Liten och stor". Lösning se sidan 51.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Marie-Louise Nilsson, Linköping, 2:a pris – Per Henriksson,
Linköping samt 3:e pris – Susanne Westrin, Linghem. Vinsterna kommer med posten.
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Aktuell upplaga . ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta,
Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i centrala Falerum, Sättuna,
Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Cirka 3.600 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Finspång: Från ett Hjärta till ett Hjärta Second Hand,
Centrumkyrkans Second Hand, Bra och Begagnat
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport,
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser,
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine,
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Coop Forum, Stallbutiken, tillNytta,
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod
Norrköping: Återvinningen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil, Brådtom Sluss
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Skärblacka Trä,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline,
Salong Hotnailpunktcom, Matöppet
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Valdemarsvik: Café Kårtorp, Morsans Loppis
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Planerad utgivning 2016
Nr
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 9/8
Tis 13/9
Tis 11/10
Tis 8/11
Tis 6/12

Utdeln.dag
Sön 21/8
Sön 25/9
Sön 23/10
Sön 20/11
Sön 18/12

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av NTM Distribution till boende i
Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213 66 42.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.
Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 073 - 982 94 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

Försäljning av:

Profilrör - stångstål - ämnesrör - plåt
Leverans direkt från vårt produktionslager ca 2000 ton.
Kapning - formatklippning - laserskärning utföres på beställning.
Beställ via vår hemsida före Kl 14.00 för leverans dagen därpå.

- www.metsjo.se -

SKA DU BYGGA OM
renovera eller bygga till?
Byta tak eller bygga en altan?

Allt inom bygg.

Kontakta mig för en gratis offert.

Blacka Byggservice AB, Skärblacka
Tel: 0702 - 91 65 08 • Mail: hauta@telia.com
Org.nr 559015-8837
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BYGGNADSPLÅTSLAGARNA
www.byggnadsplatslagarna.se
Ring oss för en
gratis offert

0733 - 80 92 92 • 0733 - 20 60 51
Östra Malmskogens Industriområde 4, Linköping
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INBROTTSKLASSAT
ENERGIFÖNSTER.
MONTERAT OCH KLART.
JUST NU! ANTIFOG OCH INBROTTSKLASSNING UTAN EXTRA KOSTNAD.
DESSUTOM

Morups fönster tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg. Fönsterna
är inbrottsklassade, kondensfria och har ett u-värde mellan 0,72–0,85.
Men du får inte bara ett av marknadens bästa fönster när du väljer
Morups. Vi tar dessutom ansvar för hela fönsterbytet, från måttagning
och tillverkning till montage och slutlig genomgång. Just nu ger vi
rabatt på fönsterbytet motsvarande kostnaden för inbrottsklassning
och Antifog-glas (värde ca 20 % av fönsterpriset).

50 %

PÅ TECKENTRUP
GARAGEPORT

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

Hemsida från 14 900:-

RING
0721 - 98 30 07
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Vi vill passa på att önska en trevlig
sommar till några av våra kunder:
Nysjöns Fiske, Bo i Gärdserum,
Ekmans Maskin, Vasaparken, Storgården,
Rökstenen, Motala Motormuseum,
Nennes, Kvartersmenyn, Sanna Sydborg,
Butiken på landet, Industrigallerian,
Mjölby Industriteknik, UCS Industrial m.ﬂ.
Med vänlig hälsning Expo Sweden

