Åkerbobladet
Ö s tra Li nkö p i n g m e d o m n e jd
Nr 2 – 2012
19 februari –  17 mars
Årg 11. Upplaga 11.300

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

Mässa på
livets väg

Jakobsmässa

med musiker, körsångare
och solister från Gistad kyrkokör
Läs mer på

Vårdsbergs kyrka
Söndag 26 februari
kl 19.00
samt följande söndagar:
25 mars, 29 april och 3 juni

www.svenskakyrkan.se/akerbo/jakobsmassan

Service för hem och trädgård

STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Vi ordnar
skatteavdraget
direkt på fakturan
och gör kostnadsfria platsbesök.

g

tteavdra

Efter ska
från

16r0tim:pe

Vi utökar och finns nu i Linköping, Åtvidaberg och Kinda.
Ett telefonnummer för ALLA tjänster:

0709 - 722 887

www.elevhemmet.se

Åtvidabergs Elevhem

service • omsorg • boende
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KOM OCH SPELA MED OSS!
Vi är ett gäng riktigt glada hockeyspelare som
gärna vill att du kommer och spelar med oss.
Vi spelar Poolspel detta år och är födda -03
eller -02. Ring vår tränare Jonny Gustavsson
för mera information om våra träningar.

Intresserad?
Kontakta tränare
Jonny Gustavsson 070 - 538 14 15

Varmt Välkomna till
SKÄRBLACKA IF HOCKEY
www.skarblackahockey.se
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BYT TAK och FÖNSTER i ÅR
Fler och fler handlar hos oss i

Skärblacka!
BYGGVARUHUS I ”BLACKA”

Vi är större än du tror. Hos oss kan du i vår
utställning se det mesta inom nya byggvaror,
kök, entrédörrar, innerdörrar, förrådsdörrar,
fönster, garageportar, taktegel, takfönster, lecasten, armering, isolering, duschvägg, kakel,
uterum. Och mer ska det bli innan året är slut.

SKA DU SNART BYGGA OM,
BYGGA TILL ELLER RENOVERA?

Kom till oss, så räknar vi på byggmaterialet.
Du får ett fast lågt totalpris och kan handla på
konto hos oss.

DU FÅR LÅNA SLÄPKÄRRA

För dig som kund betyder det att du får en
billig och bra service.

GOLV – FÄRG – TAPETER – KAKEL

Vi har golvstuvar, plastmattor, laminatgolv,
trägolv.

Tfn
Fax
E-mail arvidssons-bygg@telia.com

011 - 571 23
011 - 584 23
www.pangibygget.com

Vi kommer hem till Er och mäter sedan får
ni offert inkl. arbete. Rotavdrag gäller i år.

Välkommen till oss!
ALLTID
LÖRDAGSÖPPET

9–13
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SKÄRBLACKA
Vardagar 7–17 • Lunch 12–13

ALLTID
LÖRDAGSÖPPET

9–13
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Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

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

Öppettider
Mån -Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D
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EL & DIESEL
I LINKÖPING AB

Vårerbjudande

på bilserVice!

på service
10 % fram
till 27 april
ac-kontroll

Dela upp din
betalning med
Bosch Car
Service-kortet

Boka bilservice!

013 - 10 21 90

inför sommaren

595:-

EL & DIESEL I LINKÖPING AB • Vigfastgatan 3, Linköping
Öppet: Må - To 7.00 - 16.30, (lunch 12.15-13.00) • Fr 7.00 - 13.00
www.elochdiesellinkoping.se • elochdiesel@gmail.com

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

Plattsättningar
som bokas före sista april 2012

15% rabatt

på materialkostnaden!

Går Ni i
Bygg- eller
renoveringstankar?

Kontakta oss!
Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Kontaktperson
Christopher Isaksson
Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-16 32 71
Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com
Innehar F-skatt

TaKaRBeTen med hög KvaliTe!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Pappoch Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.
BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING

Kontakta oss, det lönar sig! Tfn: 013-39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu
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Vi kan hjälpa dig med
• Hushållsnära tjänster:

Städning, Fönsterputsning,
Sömnad, Hjälp med att handla m.m.

• Trädfällning

Hushållsnära
tjänster m.m.

• Trädbeskärning
• Snöskottning, för hand, med

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)

0703 - 53 10 96

snöslunga eller med lastmaskin/plog

Ombud för

Referenser finnes.

www.marlenesalltjanst.se

SKORSTENS-

PROBLEM?

Vi hjälper er och
löser era problem
med skorstenen.
Ring för fri offert
och rätt åtgärd.
Åtvidabergs Mur- & Byggservice
Stenhusgatan 7, 597 31 Åtvidaberg
Tel. 070 - 625 40 33

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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Satsa på rätt kort!
C, CE, D-behörigheter,
Heavy Ecodriving samt
Yrkesförarkompetens
Välkommen till
Linköpings Tungutbildning!
Erica • 013 - 327 00 76 • 070 - 378 97 12
erica@ltu.nu • www.ltu.nu

 Sviestad 1, 585 93 Linköping 

Vi är ett hunddagis och pensionat i Vårdsberg.
God omvårdnad och lång erfarenhet av hundar erbjuds.
Dagisplats
ledig.

Öppet året runt.

Ann och Peter Nelén
Högsätter, Vårdsberg
tel 013 - 590 69
ann.nelen@yahoo.se

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

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

• Grävning för bredband
• Husdräneringar

Välkommen till vår

Äggbod
på Stora bjärby!

Äggen hos oss är färska.
Vill du ha färskare – köp en höna!

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄggBoden.

Stora Bjärby Ägg AB • Tfn:013 – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90

FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02
www.familjerelationer.se

Vi arbetar inte med någon färdig
modell. Vi har stor lyhördhet för
vilken väg den enskilde eller paret
vill gå. Tillsammans skräddarsyr
vi en behandling som är lösningsfokuserad och målinriktad.
Välkomna till oss.
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NÄR DU BEHÖVER

Taktil Stimulering

Glasögon • Kontaktlinser
Förstoringsglas • Kikare
Synintyg • Remiss
Batteribyte

En sinnesträning och en lättare beröring
av huden som ger en djup avslappning
för både kropp och själ.

Vi ger Dig service och kvalitet.
Välkommen till Tannefors Optik!

ring & boka tid

för en behandling!
Gå 10 ggr - 11:e behandlingen gratiS
Utbildning till diplomerad

Beröringspedagog
under våren och hösten 2012.

Ewa Wallgren

Bra parkering!
Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet: Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt
Leg. optiker

Se hemsidan för mera info.

SinneSkällan

Medlem i
Kroppsterapeutern
as
Yrkesförbund

Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden.
013 - 17 33 18 • 070 - 287 45 89
www.sinneskallan.se

Jenny ´s Massage
Jenny Kling

Dipl. friskvårdsmassör

073 - 907 94 50

jennys.massage@hotmail.com
Hospitalskliniken
Hospitalstorget 1
Linköping
013-12 74 00

Salong New Look
Järnvägsgatan 4 B
Linköping
013-31 51 80

TOPP
MED
SÖT ROSETT

i bomull
Marinblå
med vita prickar.

Fria ändringar • Fri Parkering

013 – 13 74 80
Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Nästa Åkerboblad kommer ut den 18 mars.
Boka annons senast 6 mars.
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390:-

Vårnytt!

Modevisning

i Åkerbogården, Linghem.
6 mars kl. 19 - 21
Ring och boka biljett!
Öppettider: Mån - Fre 11-18, (Lunch 14 -15) • Lör 10 -13

Nya Tanneforsvägen 35, Linköping
www.mestudiomariette.vpsite.se
Mariette Eskilson • Dipl. färgkonsult

Boka gärna
tjejkväll i butiken.

0705 -15 78 70

Varmt
välkomna!
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Söker du

MURARE?
Vi Murar, Putsar,
KaKlar, Gjuter.
Ring så kommer vi!
Åtvidabergs Mur- & Byggservice
Kjell Åsroth • Tel. 070 - 625 40 33

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Berga Rona • 585 63 Linghem

LITE

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Besök
w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut
på Din bil!

Nu erbjuder vi även

FYRHJULSINSTÄLLNING.
Vi har också LÅNEBIL.

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

DäckförvariNg

Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se
öppeTTider:

Må - To 8 - 18 • Fr 8 - 12
Fr. 1/3: Må - Fr 8 - 18 • Lö 10 - 14
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

EXTRA FÖR DIG ...

SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!
Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118
Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.
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TGB 550 SE
Outstanding kvalitetsmaskin
enligt test i ATV-Quad

TGB 500/55
0

från 59.99
0
inkl. moms

:-

PLOGSATS
på köpet!

Gamla Tanneforsvägen 19
Linköping • 013 -12 77 93
www.ronnys.nu
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SHOWROOM
Heminredning med produkter från

Försäljning av levande kvalitetsljus från

Fina
naglar!
Amie

Skapa lyx i vardagen!
Här kan ni boka visningar
och få hjälp med inredningstips.

Elise

Kärnavägen 4, Malmslätt
Välkomna önskar
Lena 0708 - 23 81 30
Sophia – Veronica – Camilla

Resor köpes
Önskas presentkort: Ving, Ticket, Solresor, Apollo,
Resia, Fritidsresor. Tel. 073 - 501 45 63
14

Linda

Till vardag och fest
Hundratals färger,
glitter och dekorationer
Välkommen!

Nagelsalongen
Platensgatan 3

013 -14 71 45

www.nagelsalongen.nu

Modebutiken

Wivis Butik

Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA, LINKÖPING • Tel. 0704-33 56 87
Länk: www.wivisbutik.n.nu • facebook: Wivis butik
Wivis Butik med kläder för kvinnor i alla åldrar och personlig rådgivning.

1 år i
Tallboda!
Det firar vi i dagarna 3
med kaffe och tårta.

PRESENT
till alla
kunder!

Lörd 25 och sönd 26 feb
kl. 10 - 16,
samt månd 27 feb kl. 16 - 20.
Butiken är öppen

måndagar kl. 16 -20 samt
lördag och söndag,
jämn vecka, kl. 10 -16.

Nrgi

I butiken finner du kläder från Jackpot, Mingel, Fransa, Jensen, Kaffe och Capri Collection.

BENE
DIKTA

Hjärtligt välkommen till en butik full av kristaller, tarotkort, böcker, drömfångare, feng-shui, trummor, klangskålar, fontäner, rökelse, pendlar och mycket,
mycket mer...! Jag har öppet tisdagar o torsdagar mellan 13.30-17.30!
Måndag, onsdag och fredag har jag behandlingar i bland annat:
klangmassage, reikihealing, regressionsterapi, resanprocessen, frekvensterapi,
tarot, kristallterapi
Jag håller också kurser i:
medial cirkel, reiki I, II och lärare, regressionsterapi, tarot och symboltolkning,
kristallterapi och resanprocessen, för-en-ande, ett sätt att förändra dig själv

www.benediktanrgi.se
Elsa Brändströms gata 10 • linköping • 0702-485817 • benediktanrgi(at)levnu.se
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Mys hos KapTen Bille´s

Efter promenaden vid kanalen, kom in och värm er hos oss!

Österrikisk
Glühwein 55:-

Tfn: 011 - 545 50

Månadsspecial
i mars

Våffla med
varm dryck

Fläskfilé “Café de Paris”

119:-

39:Öppettider:
On - To 10- 21 • Fr - Lö 10-22 • Sö 11-18

Slussvägen, Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Stängt under vecka 12.

SLÄDTURER

Svenska FamilyAid

Tel. 0120 - 611 33

Bengt Nilsson

Vid tjänlig väderlek.
Även kvällsturer
samt slädar till
försäljning.
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Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor

070 - 870 59 29

L inghems
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Ringstorp Folkets Hus
www.ringstorp.net

O st -

Och

V inprOVning

Onsdag den 21 mars kl. 19.00

Lena Norin från Norins Ost förevisar Ost och Vin.
Kostnad: 280 kr per person
Anmälan till:
Anders Berglund, 013-13 97 01, 0734-37 16 95
berglund@ringstorp.net

r ingstOrp F Olkets h Us
Å rsmöte
Lördag den 31 mars kl. 18.00

närbibLiotek
10 -13, 14 -19
14 -18
10 -13, 14 -18
stängt
10 -13, 14 -16

Vårens sagostunder start 14 feb

Tis kl 10.30, feb-april. Fr 3 år, max 10 barn.
Föranmälan 013-20 52 52 eller linghem@linkoping.se

Barnteater 7 mars kl 13.30
Har du sett en Pyssling? med Papanella berättarteater.
Fribiljetter hämtas två veckor före.

Barnteater 8 maj kl 10.00
Sagan om Drottningen med hästöron
med teater Laikos
Fribiljetter hämtas två veckor före.

Bokfiket
Läs tidningen till en kopp rättvisemärkt
kaffe/te & kaka eller saft & kaka, pris 10:-

Novelltävling

Årsmötet efterföljs av en
Pubkväll mellan kl. 20.00 - 01.00

Öppen för alla åldrar i anslutning till
Internationella Kvinnodagen.
Inlämning senast 8 mars. Mer info på vår hemsida.

Uthyrning

Fr 6/2 tidskrifter och barn-/vuxenböcker.

Vill du hyra Ringstorp Folkets Hus med plats för
över 100 gäster? Kontakta Anders Berglund,
tel. 013 - 13 97 01, 0734-37 16 95
Mycket förmånliga priser!

Försäljning - Nygallrat
Hjärtligt Välkommen till Ditt närbibliotek!
Se även vår hemsida www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)
Himnavägen 149, 585 65 Linghem, tel 013- 20 52 52

Välkomna till herrmiddag!
i Linghems församlingsgård

Fredag 2 mars kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll
med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 70:-/pers.
Anmälan till Mona Wahlström senast 1 mars. Tfn: 013- 23 66 59
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Den 18:e Mars 2012 kl 19:00 i klubbstugan
Då går föreningens årsmöte av stapeln.
Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt kan närvara. Där får du en inblick i
2011 års bokslut samt vilka verksamheter som planeras för resten av året 2012.
Inför framtiden så har vi ambitionen att utveckla verksamheten och anläggningen,
som vi ansvarar för, inte bara förvalta den.
En sportanläggning i gott skick ökar trivseln i byn och därmed
också värdet att bo i Gistad.
Ta med dina frågor och synpunkter dit. Vi behöver veta vad ni tycker och förväntar
er av föreningen för att kunna sätta upp nya mål. Självklart är du välkommen att
kontakta styrelsen redan nu om du vill dela med dig av dina synpunkter eller om du
har några frågor.
Vi jobbar för att göra Gistad lite finare och lite bättre. Häng med du också.
Det bjuds givetvis på kaffe och tilltugg.

Varmt välkomna
Styrelsen

Den här rutan läses av cirka 25 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?
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En gränslös musikalisk resa

Pro Musica 50 år

Februari

Dirigent: Karin Westberg
och tidigare dirigenter

Pianist: Otek Kuzminski
Katedralskolans aula
lördag den 17 mars kl. 17.00
Biljetter:
Glasögoninstitutet Nygatan 38, Linköping
Vid entrén • Upplysningar 0736 - 96 60 50
Biljettpris: 150 kr. Ungdomar 100 kr. Barn under 13 år gratis.

I samarrangemang med Folkuniversitetet och Linköpings kommun.

www.promusicalinkoping.se

Vad händer i mellanöstern efter den Arabiska våren?
18 Lördag 18.00 Kvällsmöte i Salem, Rystad
Christina och Kamal Fahmi, kvällsmat
19 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst i Salem
Christina och Kamal Fahmi, kaffe
23 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet, Vårdsberg
26 Söndag 10.00 Sånggudstjänst i Kapellet,
Karl-Henry Rydh & Gunnar Bard, nattvard, kaffe
29 Onsdag 10.00 Bön i Högliden, Bankekind

Mars
2 Fredag 19.00 Start på bönehelg i Kapellet
4 Söndag 10.00 Bön och lovsångsgudstjänst i Kapellet,
Henrik Ahlström, kaffe
7 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
8 Torsdag 19.00 Bön hos familjen Ekström
10 Lördag 18.00 Gemenskapskväll i Salem, Linnéa Holmberg, mat
14 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
15 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
18 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, Kent Pékar, nattvard, kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)
info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Vi söker ma
te

rial till vår

LOPPIS
&

AUKTION

som äger rum den 30 juni 2012.

Vi tar tacksamt emotAllt
såsom möbler (ej soffor), porslin,
trädgårdsgrejer, leksaker,
böcker (i måttliga mängder), textilier,
julsaker, verktyg m.m.
Så är det något du tänkt slänga bort,
låt oss titta på det först. Det mesta går
nämligen att sälja på en auktion.
Det som blir över skänker vi till en hjälporganisation.

Hör av er till

Cathrine 0120 - 601 07, 0120 - 600 47
eller Yvonne 0120 - 601 74 – så kommer vi och hämtar.
Tack på förhand!
Styrelsen i Träffpunkten Björsäter

www.traffpunktenbjorsater.se
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Välkommen till

högloftsdagen
vår stora

VIsnIngsdag
den 21 april!

Vi och våra leverantörer samt
flera av traktens lokala företag
visar och säljer produkter.
Det blir underhållning,
möjlighet till fika och korvgrillning.
Gratis P och fri entré.
Mer information i nästa nummer av Åkerbobladet.

Sandningssand
10 kr

per hink (12 liter)
Tag med egen hink.

Effektsalt
Säck 25 kg

75 kr

VINTERTIDER: Vard 10 - 16 • Helger stängt
Vill ni handla andra tider – ring oss så öppnar vi.
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Nyhet!
Elevbehandlingar
Gäller endast torsdagar

Ansiktsbehandling 30 min
Rengöring, peeling, mask,
ansiktsmassage

NU 220:-

Aromamassage 60 min

Helkroppsmassage med varm väldoftande olja
som ringlas över dina muskler

NU 420:-

Aromainpackning 90 min

Tel. 013 -13 10 25

Kroppspeeling, inpackning, ansiktskur

Ågatan 25 1 tr. • Linköping
www.halsogalleriet.se

NU 595:-

ICA NÄRA BRASKEN -

Den lilla butiken med de många möjligheterna













Apoteksombud
Systembolagsombud
Postombud
DHL-ombud
Schenker-ombud
Uthyrning av släpkärra
Utkörning av varor till pensionärer
Bussresor till Brasken från Kimstad och Gistad
ICA Matkassen
Beställning av tårtor och smörgåstårtor
Personlig service
Vi gör din vardag lite enklare!

Varmt välkommen!
Mats och Marie med personal

www.ica.se/brasken
Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Gilla oss på
Facebook!
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Personligt och ombonat 2012
Det ”ljusa och fräscha” svenska hemmet håller på att förvandlas till ett
mysigt och ombonat krypin där man
kan njuta av livets djupare sidor. Så
ser det i alla fall ut om man lyssnar
på trendexperterna.
Det nya hemmet är varmt och avskalat på samma gång. Det mönstrade
får lämna plats åt det enfärgade som
skapar lugn och harmoni. Här finns
mörka djupa färger som blågrått,
petrolgrått, gröngrått och mörkt
grafitgrått. Dessa mörka och mättade varianter av standardpaletten
är karakteristiska för det nya djupet.
Men här finns också plats för en ljusare skala med smutsiga pasteller,
beige och sand.
Trots att det enfärgade dominerar
finns det ett spår med djärva naturinspirerade mönster i olika färger.
Dessa mönster gör sig särskilt bra på
mindre ytor och detaljer som kuddfodral eller enstaka skåpluckor.

Naturligt och sinnligt med tapet från Décor Maison.
Foto: Décor Maison

Årets Formex-mässa bjöd på mängder av trevliga inredningstrender
och riktningar. Årens tema ”In the
mood for a new season” lägger
tyngdpunkten på sinnlighet och
upplevelsen av hemmet genom våra
fem sinnen. Här ser man i det eftertänksamma hemmet en underton
av romantik med luftig sirlighet och
skimrande pärlemo.
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Varmt och ombonat med mättade toner och patina.
Foto: Hemtex

Den nya sinnligheten innebär att
materialen kommer i fokus, med
luftiga, skira tyger, frasigt papper
och inte minst patinerat läder och
trä. Ålder och patina skapar trygghet och en känsla av varaktighet i ett
samhälle som många tycker är alltför
hektiskt.
Den naturliga trenden håller i sig,
vilket gör att vi ser en hel del jordiga
toner, mycket naturmaterial och finurliga inomhusodlingar. Hantverk
är stort, såväl lokalt som globalt, och
vi väljer våra prydnads- och bruksföremål med natur, kultur och miljö
i åtanke.
Text: Tove Phillips

Titta, lukta, känn ... inredning för alla sinnen.
Foto: INDISKA

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Släpp in våren med ljuSa, Skira gardiner!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
Klassiska tyger:

hittar ni öppnar i mars

1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.

med härliga penséer

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

www.svenskapache.se

Åke-Bo av Janne Karlsson

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Makarna Appel
driver butiken mitt i byn

Makarna Appel välkomnar nya och gamla kunder till sin butik.
Det är lågsäsong på ICA Brasken i Norsholm
när jag kommer dit och snöar lätt. Ändå är det
kunder i butiken hela tiden och Marie får gå
ifrån vårt samtal flera gånger för att ta hand
om olika paket- och postärenden.
– Vi är ombud för både Posten, Schenker
och DHL så det blir en hel del paket. Det
märks att många köper och säljer via Internet.
Paktevolymerna ökar hela tiden.
Butiken är också ombud för Systembolaget
och Apoteket.
– Dessutom fungerar vi lite som Bankomat.
Många tar ut kontanter via ICA- eller betalkort. Vi är nog lite av sambandscentral i byn.
Det är snart två år sedan makarna Appel
tog över butiken och kunderna har lärt sig att
här går det att få hjälp med lite av varje.

– Om någon har fel på sin telefon så kommer de hit och ringer och på sommaren är
vi nästan som en turistbyrå. Vi försöker alltid
hjälpa till. Det vet nog folk vid det här laget.
Närproducerat och personligt
När det gäller basverksamheten som livsmedelsbutik så har makarna försökt förnya både
sortimentet och attityden.
– Vi försöker förvalta trenden att laga bra
mat själv och tipsar gärna om recept på olika
maträtter av vettiga råvaror. Vi försöker inspirera kunderna att prova nytt. De ska våga fråga och få bra svar.
Även andelen närproducerade livsmedel
har utökats liksom andelen färska råvaror som
frukt och grönt. Förändringarna har tagits väl
emot.
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Månadens profiler:								

Mats in action på det minimala kontoret längst
in i butiken.
Varje vecka går det bussresor till butiken från
Gistad och Kimstad.
– Det är pensionärer som tar vår chartrade
buss hit och handlar. De får en chans att träffas och pratas vid både på bussen och i butiken. Det är väldigt uppskattat!
En handfull äldre som inte har möjlighet
att ta sig till butiken på egen hand får istället
sina varor hemkörda till dörren.
– Personlig service är nyckeln i en sådan
här liten butik, säger Mats som valt yrket som
handlare just för att han uppskattar kontakten
med kunderna.
Reklamare, terapeut och akademiker
Båda makarna har provat på andra jobb innan de bestämde sig för att de ville driva en
butik tillsammans som ett familjeföretag.
Marie arbetade i många år på reklambyrå i
Stockholm innan hon flyttade tillbaka till Linköping där hon en gång växte upp.
– På byrån var det högt tempo och ett speciellt sätt att tänka. Tänket har jag nytta av
här också men jag uppskattar att inte behöva
stressa lika mycket.
Marie har också arbetat några år som massör och spa-terapeut inne i Linköping och bedriver nu en sidoverksamhet som fristående

26

hudvårdskonsult.
– Jag har nog större behov än Mats av att
göra något mer än arbeta i butiken.
Mats provade tidigt på att arbeta i butik
och var bland annat butikschef för en större
livsmedelsbutik i Linköping en period. Han
har också läst både statsvetenskap och nationalekonomi på universitet.
– Efter studierna provade jag att jobba på
kontor och kunde konstatera att det inte passar mig. Jag läser dock fortfarande mycket
och har glädje av mina kunskaper. Jag tror
att det underlättar förståelsen för vilka konsekvenser olika övergripande ekonomiska och
politiska beslut kan få för vår egen lilla verksamhet. Allt hänger ju ihop numera.
ICA i Norsholm en lyckträff
Att ta sig an en mindre ICA-butik var ett medvetet val. Makarna Appel uppskattar stödet
som finns från ICA centralt och kontakten
med andra handlare men också den självständighet som det innebär att äga sin butik. Att
bli handlare inom ICA är dock ingen självklarhet. Både ansökningar, utbildning och intervjuer ingår i processen.
Att det blev just ICA i Norsholm var mer eller mindre en slump. Vare sig Mats eller Marie
hade några band till bygden innan. Butiken
blev helt enkelt ledig vid rätt tidpunkt.
– Sedan flyttade vi hit och det har vi inte
ångrat även om det fanns kollegor som varnade oss från att bo för nära butiken. Oss passar det. Vi kan kila över hit när som helst om vi
glömt något eller så, och har fått många vänner i samhället som vi umgås med.
Makarna är överens om att de haft tur som
fått börja sin tid som självständiga handlare
just i Norsholm, inte minst för personalens
skull.

								

Marie och Mats Appel

Handlare med koll på den regionala livsmedelsproduktionen. ICA Brasken var en av de första
butikerna som var med i nätverket "Östgötamat".

Makarna Appel med glada kunden Susanne
Malmkvist som hämtar paket.

– De är underbara; skriv det! När vi var nya
så lärde de oss allt om Norsholm. De kände
kunderna och kunde alla rutiner. De är intresserade och väldigt engagerade i butiken.

Istället blir det nu under vinterhalvåret som
makarna Appel hinner utveckla sitt gemensamma och stora intresse för matlagning.
– Vi är med i ”Chaîne des Rôtisseurs” som
är en internationell gourmandförening för
både amatörkockar och proffs som anordnar
olika arrangemang.

Säsongsbutik
Efter nästan två år i Norsholm har makarna
Appel nu egna erfarenheter av livet i bygden
såväl vinter som sommar.
– Nu på vintern kan vi lära känna stammisarna och ge dem mer uppmärksamhet, på
sommaren är det mycket högre tempo med
alla turister som kommer till, eller åker på,
kanalen.
Eftersom butiken ekonomiskt är helt beroende av högsäsongen så har Mats golfklubbor
och motorcykel fått långledigt och någon gemensam sommarsemester blir det knappast
heller.
– Fast vi var i Spanien en vecka i höstas
hela familjen, det var toppen även om vi inte
kunde låta bli att kolla lite extra på deras
snabbköp. Det är likadant när vi reser inom
Sverige. Vi måste gå in i butikerna och kolla.
Så lite yrkesskadade har vi nog blivit.

Fakta
Namn: Marie och Mats Appel
Ålder: 44 resp. 46
Bor: villa i Norsholm
Familj: en dotter på 16 och en son på
fyra år
Intressen: familjen, musik, böcker, mat,
motorcyklar, kommunikation, layout,
historia, skönhet och hälsa.
Dold talang: Mats talar flytande finska
och Marie kan utföra hot stone massage
och chokladinpackning.
Favoritplats i Åkerbo: Kvällspromenaderna om sommaren längs kanalen till
Brådtom sluss.
Hemsida: www.ica.se/brasken

Text och bild: Titti Knutsson
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Pro Musica – pigg 50-åring
Det är en vanlig tisdagskväll, kören Pro Musica i Linköping har haft övning. En vanlig
övning, men ändå lite speciell, för kören fyller
år och två jubileumskonserter ska genomföras.
Den första, som går av stapeln i mars, blir en
gränslös musikalisk resa genom körens 50 år.
Den andra som planeras blir en konsert med
filmmusik.
Att kören fortfarande är livaktig och större än någonsin beror säkert på den s.k. "Pro
Musica-andan” – gemenskapen och glädjen
att vara tillsammans. Denna anda grundlades med körens grundare och förste dirigent
Gerhard Dornbusch. Hans tanke var, att med
sången som redskap bygga broar mellan människor i Sverige och andra länder och på så
sätt sprida glädje och hopp om fred och frihet. Detta var ett påtagligt behov i Europa då
kören bildades. Gerhard kom dessutom ursprungligen från Tyskland och hade erfarenheter av kriget.
Kören sjöng från början mest folkmusik
och madrigaler. Gerhard vurmade alldeles
särskilt för svenska folkvisor vilka han tagit till
sitt hjärta. Repertoaren har sedan naturligtvis
breddats, och nu kan man säga att det sjungs
allt från 1500-talets madrigaler över jazz och
kyrkomusik till moderna schlagers och pop.
Exempel på all sorts musik får vi naturligtvis
på körens första jubileumskonsert den
17 mars.

Pro Musicas dirigent i engagerat samtal under en
paus i övningen. Från vänster ses Ola Billermark,
Karin Westberg, Lisa Johansson, Oskar Roth och
Ulf Fredriksson.
Körens grundare dog allt för tidigt för 36 år
sedan och Pro Musica leds nu av sin sjätte dirigent Karin Westberg. Varje dirigent har tillfört något nytt till kören, och det Karin tydligast bidrar med är att även jobba sceniskt
med våra uttryck. Den dirigent som lett kören längst period, över 20 år, är Bengt-Göran
Sköld, kyrkomusiker från Norrköping. Under
den tid som han dirigerade kören framfördes
mycket av den musik han själv gjort och arrangerat. Bengt-Göran är ju en välkänd kompositör och musikmakare. Han bidrog också
verksamt till att körens repertoar breddades.
När tisdagskvällen går mot sitt slut lämnar
körmedlemmarna glada och upplivade övningen och ser redan fram mot en ny nästa
vecka. Och en glädje vore det att se dig på
våra konserter.
Text: Billermark
Bild: Nils Ravald
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QUIZ

Vad
minns
du? händelser?
Vad minns du av
de senaste
veckornas
1.
2.

3.
5.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.
6.

Han besökte Stockholm med nordiska och baltiska statsministrar.
New York-lag som vann Super Bowl.
Tog farväl av Toronto.
Sångerska som dog ung.
Skapade stor debatt genom att föreslå att pensionsåldern höjs till 75 år.
Ulrik som tog sig till Globen.
Landet som riskerar utträde ur eurozonen och samhällelig kollaps.

Svarar du rätt får du i det skuggade rutorna fram namnet på en världsartist som
kommer att besöka Sverige i sommar.

Lycka till!
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Svaren hittar du på sidan 39.

Visste du att … om Internet
Det genomsnittliga svenska hushållet innefattar 2,5
människor och 2,8 datorer. Svensken tillbringar 20 timmar
i veckan på internet jämfört med ”bara” 19 timmar framför
tv:n. Av de som är över 75 år använder dock de flesta (66%)
inte internet överhuvudtaget. Däremot använder över hälften av alla treåringar internet regelbundet. (.SE, MMS)
Sverige och övriga Norden ligger i topp vad gäller andel
av befolkningen som använder internet, med över 90 %.
Stora länder som USA, Tyskland och Storbritannien ligger
runt 80 %. Genomsnittet för Afrika är bara dryga 11 %.
(Internet World Stats)
Världens mest besökta webbsida är sökmotorn Google,
som har över en miljard användare. Den sociala nätverkssajten Facebook har under senare år börjat utmana Google
om titeln när det gäller tiden som besökare tillbringar på
sidan. (telegraph.co.uk)

Text: Simon Phillips

29

Gustav Knutsson
– med rättvisa på agendan
Gustav är parallellt med partipolitiken
även ordförande i Mensas östra distrikt
där han bland annat verkar för att särbegåvade barn ska kunna få utmaningar
och stimulans i skolan utan att riskera att
bli trakasserade. Skolfrågor engagerade
honom också när han var med i den föräldragrupp som lyckades rädda kvar skolorna i Askeby och Örtomta för några år
sedan. Sin egentliga politiska skolning
fick han dock i den internationella solidaritetsrörelsen på 1970- och 80-talen och
– Rättvisefrågorna har alltid varit min
ingång i politiken. Jag är övertygad om
att ett jämlikt samhälle är bättre för alla.
Modern forskning visar att jämlika sekulära samhällen har mindre sociala problem
medan ökande klyftor och segregation

Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
Vi fortsätter intervjuserien där våra lokala politiker i det geografiska utskottet
presenteras lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor
eller synpunkter på just din del av kommunen.
I tidigare nummer har Fredrik Lundén, Jan Österlind, Niklas Borg och Mari
Hultgren presenterats.
Ledamöterna i utskottet är: Fredrik Lundén (M), ordförande, Jan Österlind (S),
vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C), Mari Hultgren (S),
Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).
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leder till otrygghet och spänningar.
Som de andra i utskottet är Gustav engagerad i frågorna som rör tätorternas
utveckling.
– Jag tycker att vi ska försöka styra upp
utvecklingen av till exempel Ekängen
så att det blir en modern tätort med bra
kollektivtrafik och samhällsservice. Man
ska inte vara tvungen att ha bil och dyra
banklån för att kunna bo där.
Den viktigaste uppgiften som lokalt
förankrad politiker tycker Gustav är att
bygga broar mellan befolkningen och politikerna.
– Det är bra för demokratin om människor har nära till politiken, även om vi
i utskottet för närvarande mest kan föra
information fram och tillbaka mellan
medborgarna och stadshuset. Jag skulle
gärna se att de geografiska utskotten fick
en starkare position med beslutanderätt
och egen budget.

En av de viktigare frågorna för bygden
där Gustav menar att utskottet kan vara
pådrivande är utbyggnaden av bredband
till de mer glesbefolkade delarna.
– Om folk ska kunna bo kvar på landet
behövs en robust IT-infrastruktur, det ligger i hela kommunens intresse. Det kan
vi argumentera för.
Gustav tror att påfrestningarna från
den minskande tillgången på olja och de
pågående klimatförändringarna kommer
förändra vårt dagliga liv.
– Det kommer att bli dyrare att resa
och transportera. Vi kommer att bli
tvungna att leva mer lokalt. Regional produktion av energi och baslivsmedel kommer att växa i betydelse, spår Gustav och
menar att det kan vara klokt att satsa på
sådana projekt redan nu.

Fakta
Namn: Gustav Knutsson
Parti: Mp
Aktuella politiska uppdrag: ledamot i
Åkerbo geografiska utskott och i Samhällsbyggnadsnämnden. Ersättare i
kommunfullmäktige.
Ålder: 56
Antal år i geografiska utskottet: 1
Familj: fru, en dotter som är 14 och
en son som är 19 år.

Bor: hyresrätt i Linköping, tidigare i
hus utanför Örtomta.
Yrke: forskningsingenjör på Linköpings universitet.
Åkerbo om tio år: landsbygden har
fått en ny styrka när samhället utsätts
för stora förändringar.
Telefon: 0738 - 45 55 54
E-post: gustav.knutsson@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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kultur & nöje

Kalle Anka snart historia

Under 2012 åker Knatte, Fnatte och Tjatte tillbaka i tiden inte mindre än sex gånger.
BILD: DISNEY

Vem har sagt att tecknat inte kan vara läro-

Historia är ett spännande ämne och som ofta

rikt? Nu kommer den första av sex special-

blir både roligare och mer lättillgängligt när

gjorda Kalle Anka-serier med historiskt tema.

det sätts i ett underhållande sammanhang.

Det är förlaget Egmont Kärnan som bestämt

Huvudpersonerna är Gröngölingarna

sig för att utveckla Kalle Anka till något mer

Knatte, Fnatte och Tjatte, som fått i uppdrag

än enbart underhållning.

att uppdatera Gröngölingsboken med infor-

– Vi vill gärna förena underhållning med

mation om olika historiska myter och händel-

lärande, säger Jonas Lidheimer på Egmont

ser. Med hjälp av Oppfinnar-Jockes special-

Kärnan. Och med det här initiativet hoppas

byggda tidsmaskin reser de 2 000 år tillbaka i

vi inte minst på att öka våra yngre läsares lust

tiden för att undersöka Arkimedes värmestrå-

och nyfikenhet att lära sig ännu mer om his-

le, som enligt myten kunde sätta eld på skepp

toria.

genom solstrålar och användes för att hindra

Bakom serierna står norrmännen Arild

romarna från att belägra Syrakusa.

Midthun, serietecknare, samt Tormod Løkling
och Knut Nærum, manusförfattare.
– Det har varit väldigt inspirerande att jobba med dessa serier, säger Arild Midthun.
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FREDRIK POLBACK

mat & dryck

Kanel- och kardemummabulgur
6–8 portioner
4 dl vatten
2 dl bulgur
1/2 tsk salt
7 gröna kardemummakapslar
1/2 rödlök
1/2 paprika
1 apelsin
1 morot
1 tsk kanel
1/2 tsk sambal oelek
1/2 dl olivolja
1 granatäpple
1 dl pumpakärnor
några kvistar persilja
salt och svartpeppar
Gör så här: Lägg vatten, bulgur, salt
och lätt krossade kardemummakapslar i en kastrull. Låt koka upp och
sjud på svag värme i 10 min. Ställ åt
sidan.
Skär rödlöken i tunna strimlor och
paprikan i små tärningar. Skala apelsinen och skär varje klyfta i fyra–fem
bitar. Skala och riv moroten grovt.
Blanda bulgur med rödlök, paprika,
apelsin och morot. Blanda kanel och
sambal oelek med olivolja och blanda
ner det i bulguren. Smaka av med salt
och peppar.
Gröp ur granatäpplet och strö
kärnorna över salladen. Rosta pumpakärnorna i en het panna och strö dem
över salladen. Hacka persiljan och toppa med den.

Kanel- och kardemummabulgur med granatäpple är
gott så här års.
														BILD: WOLFGANG KLEINSCHMIDT

Fredrik Polbacks kommentar:
Receptet är hämtat ur Åsa Swanbergs bok Året runt
med Saltå kvarn. Passande dryck är Hubert Beck
(12105) för 99 kronor eller alkoholfria Natureo
(1912) för 49 kronor.
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Landet

utanför staden

1978 var Tallboda ett lantligt samhälle strax utanför Linköping. Foto: Gunnar Häger.

Exakt klockan tre ringer det på ytterdörren hos familjen Hansson i Tallboda.
Låset vrids om och sekunderna därefter
kliver någon in i farstun.
– Hej Stefan, säger Roland där han sitter vid
köksbordet tillsammans med Carin och Linnéa. Det är söndagseftermiddag och familjen
kopplar av. Stefan har varit hos en kamrat en
stund, men har blivit ombedd att komma hem
vid den här tidpunkten, eftersom det snart är
dags att äta. Lillasyster Linnéa springer fram
och möter honom när han kommer in genom
köksdörren. Roland och Carin dukar fram på
bordet och barnen sätter sig förväntansfullt på
sina stolar. Linnéa går i Ekdungeskolans andra
klass och Stefan går i Tallbodaskolans femte
klass.
Flera åldersgrupper i samma klassrum
– Där är klasserna åldersintegrerade, berättar
Stefan. Det är också flera lärare som hjälper
oss, fortsätter han. En åldersintegrerad klass
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innebär att barn i olika åldrar undervisas tillsammans. Så var det på den svenska glesbygden förr i tiden, eftersom bostäderna ofta låg
långt ifrån varandra, och man var tvungen
att samla upp så många som möjligt i samma
klassrum. I Tallbodaskolan har den här modellen använts under ett flertal år. Man menar
att barnen kan lära sig av varandra när äldre
och yngre får vara tillsammans. Men nu finns
det planer på att återgå till det vanliga systemet där alla elever i klassen är lika gamla.
Scouter
– Tre av mina klasskamrater är med i scouterna, bryter Linnéa in och ler brett. Bägge barnen är med i Tallboda Scoutkår. De simmar,
lär sig att knyta knopar och lagar mat. När det
är dags för valborgsmässofirandet brukar Linnéa och Stefan gå med i fackeltåget som skall
tända elden. Scoutkåren har en stuga i Rystad
Folkets hus. Där samlas medlemmarna när kåren arrangerar aktiviteter.
– Den gamla scoutstugan låg vid Ängsnäs,

men på grund av skadegörelse var man tvungen att
flytta verksamheten, berättar Roland. Ängsnäs var ett
gammalt torp som låg ensligt
beläget alldeles intill stambanan mot Norrköping. Idag är
det rivet, och den lilla vägen
som ledde dit över gärdet, lades igen i samband med att
Linköpings kommun började
bygga ut infrastrukturen österut.
Från Stockholm till Tallboda
En doft av nybakat bröd sprider sig från ugnen och Carin
tar grytlapparna i händerna.
Hon tar ut plåten och ställer
den på bordet tillsammans
med en paj, samtidigt som
Roland hämtar en salladsskål från köksbänken. Stefan
och Linnéa hugger genast in
på godbitarna, för det är inte
varje dag som det serveras
vitlöksbröd i huset. Carin är
Stockholmsflickan som lämnade huvudstaden för att studera i Linköping. Hon bodde
först i studentbostad men flyttade så småningom in till Roland i Tallboda.
– I sommar är det tjugo år
sedan, säger hon och slänger
en menande blick till Roland.
Han verkar oberörd men har
snappat upp vinken. Roland
tillhör de ursprungliga invånarna, och det är lättare att
räkna åren som han inte har
bott i Tallboda, än de år som
han har bott där.

Linnéa, Stefan, Roland och Carin Hansson trivs i Tallboda.

Som Legohus i bjärta färger ligger de nybyggda villorna uppradade på Passadvindsvägen.
Nybyggare
Rolands föräldrageneration
tillhör pionjärerna som slog
sig ned i Tallboda när området byggdes under 1960-talet.
Då var det ett idylliskt villasamhälle med lantlig känsla
och homogen befolkning. De
senaste trettio åren har Tallboda byggts ut och områdets
yta är idag mer än fördubblad. Flera av barnen som växte upp i Tallboda har liksom
Roland flyttat tillbaka med
egna familjer.
– Mycket har hänt i Tallboda under de här åren, säger
han eftertänksamt. Men när-

heten till Linköping och arbetet i Torvinge har gjort att
han stannat kvar.
– Det är nära till Farmor
och Farfar också, förtydligar
Stefan, bara hundra meter
härifrån.
– Men en sak skulle finnas här, utropar Linnéa och
tänker på när familjen ibland
går på Gröna Lund, innan de
åker till Hässelby för att hälsa
på Mormor och Morfar.
– Röda Lund!

Text och bild:
Fredrik Häger
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Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

Falerum

Linköping

vreta kloster

Loppis. Uknavägen 14 B, mittemot
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18.
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

Gullberg. Loppis & café. För barn i
Estland. Väg 34 Linköping - Motala,
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16.
Tel. 013 - 39 40 23.

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

norsholm

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

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron).
Lö 11 - 15. Tel. 0705 - 18 17 98.

SKÄRBLACKA

HACKEFORS
Hjälpverksamheten
ÅTERVINNINGEN. Molijns väg 15
Må -Fr 10 -18, Lö 10 -14.
Tel. 013-376 777

KIMSTAD
Nostalgiladan i Melby. Intill E4.
Öppet: Vard 10-17, Lö-Sö 10-16.
Tel. 011 - 24 27 85

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

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Skärblacka Folkets Hus
Öppet 28/1, 25/2, 31/3. 28/4, 19/5
kl 9 - 14. Tel. 0707-90 84 97
kontakt@blackafh.se

åtvidaberg
Gåvan Second Hand.
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg.
Ti och To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

Har du också en loppis som du vill
skall synas här?
Kontakta Åkerbobladet:
013-21 96 20 eller info@akerbo.nu

FRITT INFÖRANDE
i denna loppisruta.

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

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

Annonsmanus och betalning skall
vara Åkerbobladet tillhanda senast
på tisdagen i veckan före utgivningsveckan. Dvs. för nästa nummer senast
den 6 mars.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Månadens Tips i Åkerbo med omnejd
26/2		"Jakobsmässa" med musiker,
					körsångare och solister i Vårdsbergs
					kyrka, kl. 19.00. Arr. Sv. kyrkan, Åkerbo förs.
2/3			 Herrmiddag i Linghems församlingsgård,
					kl. 19.00. OBS Anmälan 013-23 66 59
					senast 1 mars.
9/3			 After Work, fredagsdans kl. 18-21
					i Landerydsgården, Hjulsbro.
					Arr. Linköping Linedancers

10/3			 Mansfrukost i Verkstan Askeby,

					 kl. 9.00. "Vad är manlig styrka?"
					 OBS Anmälan 013-751 00 senast 7 mars.
					Arr. Elimförsamlingen Askeby/Örtomta

Tävla i

17/3			 Kvinnofrukost i Verkstan Askeby,

					kl. 9.00. "Revolt mot duktigheten".
					 OBS Anmälan 013-763 08 senast 14 mars.
					Arr. Elimförsamlingen Askeby/Örtomta

17/3			 Konsert - Pro Musica 50 år

					 kl. 17.00 i Katedralskolans aula, Linköping
					Arr. Pro Musica, Linköpings kommun samt
					Folkuniversitetet.

21/3			 Ost- & vinprovning i Ringstorp
					Folkets Hus, kl. 19.00.
					OBS Anmälan 013-13 97 01.
					Arr. Ringstorp Folkets Hus

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

ORDJAKTEN

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta
nummer av Åkerbobladet. Leta upp dem och ange sedan
sidnummer och annonsör för varje funnet ord!
Orden återfinns exakt som de står här nedan.
(OBS att det bara är ord i annonser som ingår i tävlingen. Ord som finns i
artiklar eller annat redaktionellt material gäller ej. Om något ord återfinns i flera
annonser behöver bara en av de funna platserna anges.)

1. nämligen
2. bibehållen
3. skylt
4. lyhördhet
5. kärl
6. remiss
7. volang
8. sikt
9. förvalta
10. takmålning
Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om
du inte vill klippa sönder tidningen, på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset
585 64 Linghem

Nr
1.

– vinn en trisslott!
Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 6 mars.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.
37

Åkerbokrysset - februari 2012
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Bild: Canstockphoto. Konstruktör: 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: korsord2012

Varsågoda, här kommer månadens Åkerbokryss. När du har löst korsordet skickar du in
bildtexterna, dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 6 mars vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i januarikrysset var ”Delikatessdisk" och "Dubbelmål". Lösning se sidan 29.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Åse Ottey, Linköping, 2:a pris – Sivert Andersson,
Linköping samt 3:e pris – Rita Wahlbäck, Kimstad. Vi gratulerar också Lennart Larsson, Mjölby,
som vann trisslotten i januari månads ORDJAKT. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 11.300 ex.

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag

Cirka 2.700 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: Bad & Elexperten, Nettans,
Centrumkliniken, Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, ME Studio Mariette
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum,
Shell-macken, MH:s Damshop
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Välkommen som annonsör!

Nr
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

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

Utdeln.dag
Sön 18/3
Sön 22/4
Sön 20/5
Sön 17/6
Sön 19/8
Sön 23/9
Sön 21/10
Sön 18/11
Sön 16/12

Rätt svar på Quizen på sidan 29: 1 Cameron, 2 Giants,
3 Sundin, 4 Houston, 5 Reinfeldt, 6 Munther, 7 Grekland.
I skuggade rutorna: Madonna.

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg,
Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll
i Åkerbo kommundel, Kimstad, Norsholm,
Hackefors och Skonberga samt till hushåll
i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen
här ovan.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon
011 - 19 72 50.
Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.
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MOISTURE BEAUTY TREATMENT
För ansikte och kropp med

Kroppsinpackning som ger en sammetslen hud med
mycket fukt. Ny lyster och vitalitet till ansiktet!

Pris: Nu 695:-

NBE 500

Tid: 60 min

Värde 1190:-

Revolutionerande skönhetsbehandling
som tagit världen med storm!

Prova på-behandling
Värde 850:-

Nu 495:-

Resultat efteR föRsta behandlingen
före
efter

Behandlingsområden:
Hudföryngring, lyft, rosacea,
ytliga kärl, acne, rynkor,
slapp hud, bristningar,
fettvävnad och celluliter.

Behandlingstid 45 min

beautifying energy

Ovanstående två erbjudanden gäller t.o.m. mars 2012.
Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02

www.nettans.se
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Öppettider:
Må 09 - 18 • Ti - To 09 - 20
Fr 09 - 18 • Lö 10 - 15

