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, 2020
14 juni – 22 augusti
Årg 19. Upplaga 18.600

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42
E-post: info@akerbo.nu

Försäljning av

KÖTTLÅDOR
Vi är en KRAV-märkt gård belägen en mil
utanför Linghem där vi bedriver djurhållning
samt jordbruk.
Vi på Torp Gård säljer köttlådor och har gjort
det sedan 2018. Köttet är vakuumförpackat och
märkt med datum, ursprung och namn.

LÅDORNA KOMMER I
TRE OLIKA STORLEKAR:
Utgångspriset är 150 kr/kg!
• Lilla lådan
• Mellanlådan
• Stora lådan

ca 23 kg
30 - 60 kg
65 - 100 kg

ALLA LÅDORNA INNEHÅLLER:
60 % Nötfärs
20 % Ugnsdetaljer & ädeldetaljer

(Oxfilé, entrecôte, ryggbiff, innanlår,
fransyska & rostbiff)

20 % Kokdetaljer

(Bog, högrev, ytterlår etc.)

Köttet är hängmörat i två veckor
samt finstyckat (benfritt) och
vakuumförpackat. Bara att lägga
i frysen eller tillaga direkt.

BESTÄLL via vår sida på facebook, Torp Gård
eller ring Erna Thorman på nummer 073 - 648 71 97
Från Östtyskland till Östergötland 36 • Saloon 40 • Cocosbollar 44 • Märtas tårta 47

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:

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/
forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/
Det ﬁnns ett fåtal lediga platser till hösten.

Med hjärtat i naturen lär vi för livet
Fröken Floras
Förskola AB
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För mer information:
Se vår hemsida:
www.frokenflora.se
Kontakt:
Malin Wistmarker
Tel: 0709 - 399 589

Njut av sommaren vid
Göta kanal i Norsholm!
Kapten Bille’s

Njut av våfflor & glass
på terrassen hos oss!
Nu har vi även mjukglass.

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

Hitta din aktivitet hos oss!

Om Coronaläget och rådande bestämmelser så tillåter, har vi

Musik med trubadur
Onsdagkvällar i juli

Minigolf • Kanot • Cykel •Trampbåt

kl 19.00

Midsommarafton

Besök gärna vår hemsida

www.kaptenbille.se

så får du veta mera om oss och våra
aktuella erbjudanden och aktiviteter.

stänger vi
prel. ca 15.00

Köket öppet alla dagar 10 - 21
Fullständiga rättigheter

Tel 011 - 545 50 • www.kaptenbille.se

STF Vandrarhem

Samma goda smak.
I ny förpackning!
LOKALT
FRÅN
ÅTVIDABERG

BUTIKEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 8-20

Lokalproducerade produkter

I vår visthusbod hittar Du alla gårdens produkter såsom ostkaka, ost, sylter och mjöl.
Här finns också annat gott och lokalproducerat från vår bygd.
Välkommen till ett levande familjejordbruk mitt i den östgötska myllan!

www.herrsater.se • Tel. 0738-17 80 62 • Adress: Herrsäter, 597 94 Åtvidaberg •

herrsatersgard
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Välkommen till

Bjärby Saloon!
Bröllop • Fest • Konferens
Saloonen står öppen för MAT och
våra snart rikskända VÅFFLOR
varje söndag 14-18 under sommaren.
Dessutom håller vi öppet varannan lördag
(jämna veckor) för god mat och härlig
atmosfär. Öppettider mellan 17- 22
eller tills våra gäster går hem.
Hos oss på Bjärby Saloon finner ni inte bara en
lokal till era event, utan också en upplevelse ni
sent kommer att glömma. När ni kliver innanför
dörrarna tar vi er med på en tidsresa tillbaka till
1800-talets amerikanska westernmiljö.
Saloonen är en välutrustad fest- och restauranglokal med fullständiga rättigheter.
Här finner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dartrum samt konferensrum. Vi erbjuder er som gäst
att hyra Saloonen till er födelsedagsfest, temafest,
möhippa, svensexa, konferens med jobbet eller
varför inte till er magiska bröllopsfest.

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0735-285063
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Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

VÄLKOMNA TILL VÅR TRIVSAMMA

RESTAURANG
VID GÖTA KANAL!
hemlagat av svenska råvaror

Vår specialitet är viltkött men vi har
även andra alternativ på vår meny som
fisk, fågel och vegetariskt.
Vill du inte äta så går det även bra att
ta en fika eller en glass och njuta av
utsikten från vår terrass.
ven
äljer ätt.
s
i
V
Vi har alkoholtillstånd om du
viltkö
är sugen på något starkare.
Mer info finns på vår hemsida, norsholmsvilt.se

Adress: Slussvägen 5, Norsholm
Telefon: 070 - 795 74 75

Cocosbollsfabriken
i Skärblacka
har öppnat i ny regi!

Lokalproducerade Cocosbollar,
Norrköpingsfläsk och Konfektyr!

Fabriksförsäljning
av cocosbollar och konfektyr!

Café!
Presentbutik!

Ovanpå ICA Supermarket
Öppet: Måndag - Fredag 11-18 • Lördag 10 -14

Skogängsvägen 13, 617 32 Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se
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Välkommen till Nysjön
Restaurang • Boende • Ädelfiske

Vi har öppet
VARJE SÖNDAG 11.00 - 17.00
fram till midsommar.

EFTER MIDSOMMAR
har vi endast öppet för förbeställda bokningar.

Välkommen att höra av dig!
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 era önskemål.

Varmt välkomna!

Besök gärna vår hemsida för mer information:

www.nysjonsfiske.com

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PAKETERBJUDANDEN
• ÄDELFISKEPAKET
Boende & ädelfiske 675 kr/pers

• BOENDE MED MAT
1150 kr/pers
Boende inkl sänglinne
Tvårätters middag
Eftermiddagsfika • Frukost

Vi finns strax söder om Åtvidaberg. Följ väg 35. Cirka 10 km söder om Åtvidaberg sväng höger mot Nysjön.

Nysjöns Fiske & Konferens • Tel. 0120 - 230 17, 0120 - 230 18, 0705 - 97 42 39

MONIKAS MATBOD
Levererar mat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.
Bröllop • Mingelfester
Begravningar
Personalfester • Personalmöten m.m.
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HELA SVERIGES MATMAMMA

MONIKA HALLBERG
0706 - 71 77 71
mail: monika@tcmh.se
FB: MonikasMatbod
matboa.blogspot.se

Norsholms Slusscafé
slår nu upp sina portar i ny regi.
Alla är hjärtligt välkomna till

Premiäröppning den 21 juni 2020!

Caféet serverar
Hembakat, Glass och Lyxiga smörgåsar.
Samt har försäljning av Lokala produkter.
Vid sämre väder finns möjlighet att sitta på caféets mysiga övervåning.

Framöver kan du beställa catering efter eget önskemål
t! samt boka in dig på en friskvårdsbehandling.

Nyt

Håll utkik på kommande evenemang efter sommaren,
såsom afternoon tea, temakvällar och gemenskapsträffar.

Varmt välkomna!
Camilla

Öppet alla dagar 11 - 18
Eventuellt ändrade öppettider – se Facebook.

ÅNS TÄNGA
Lantbruk & handelsträdgård

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

Öppet alla dagar 9:00-21:00
Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

WWW.ÅNSTÄNGA.SE
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Närodlat och klimatcertifierat!

Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

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

Gårdsbutik & Kafé

önskar vi på

Bladins

Gårdsbutiken är alltid

Alla våra nya och gamla kunder
önskas en
bra skördesäsong!

öppen med självbetjäning.
Där hittar du ostkaka, kalvdans, senap, honung och
diverse varor efter säsong.

Kaféet – Öppet alla dagar
10-17, 22 juni - 31 juli.
För öppettider i augusti,
se vår hemsida och FB.

Layout: Wåhlin’s

Växthuset
Självbetjäning alla dagar 10-17. Här finns
sommarblommor och kryddväxter till
försäljning samt självplock av tomater.
Valla Södergård 1, 590 46 Rimforsa.
070-281 00 88
Fresons Bageri & Trädgård
www.fresons.se

Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El

Vill du också
synas
i Åkerbobladet?
En annons i det
här formatet
kostar endast
515 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du skapa
ORDNING OCH REDA
i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig enligt dina
personliga önskemål och krav.
Vi tar även hand om dödsbon.
Välkommen att kontakta oss!
Tel: 073 - 09 16 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Vi utför följande tjänster:
Kontrollansvarig
enligt PBL (KA)
Viutför
följande tjänster:
 Slutbesiktning

enligt PBL (KA)
Kontrollansvarig
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Slutbesiktning
 Kalkyl och kostnadsbedömningar
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Kalkyl
Ritningshjälp

och kostnadsbedömningar

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.
Göran: 0708- 434 838

Ritningshjälp

Gustav: 0733-722 539

Välkommen att kontakta oss!

Tel:
070 - 37 55att
618kontakta
• E-post:oss!
info@rambow.se
Välkommen
Tel: 070—37 www.rambow.se
55 618
E-post: info@rambow.se
www.rambow.se

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

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

100 % nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Vi har semester v. 27 - 30

Det kan vara någon som jobbar.
Maila, och vi svarar när vi har möjlighet.

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Marlene Andersson

info@marlenesalltjanst.se

Vi tar vårt ansvar inför våra kunder
med anledning av Corona-pandemin.
Just nu är vi friska och vi ser till att personal som eventuellt känner minsta symtom inte kommer att arbeta.

Trevlig
sommar!

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

Vi tänker på våra anställdas hälsa och miljö.
Mer info på hemsidan.

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING
Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil har tio barn! I den skaran
ingår dock både hennes egna barn, adopterade barn och hennes styvbarn. Det blir
i alla fall ett ganska rejält gäng. Om man
lägger till alla barnbarn, bonusbarnbarn
och barnbarnsbarn kommer man upp till
ett antal på närmare 40 stycken.
Därför är det trångt hemma hos vår
Profil då alla kommer dit när det är fest.
Då måste hon laga mat åt allihopa. De
vill ha älgstek och lammgryta. Till detta kommer potatisgratäng och hembakat
bröd. En del måste tas ur frysen. Vår
Profil har stora förråd. Hon har sju frysboxar!
Vår Profil heter Eli. Hon är en krutgumma. Det är märkligt att hon orkat
med så mycket. Hon har nämligen haft
problem med hälsan. Dels har hon haft
besvär med högt blodtryck. Vidare lider
hon av diabetes.
Men värst är det med ryggen. Vår Profil har drabbats av spinal stenos. Det är
en förträngning i ryggmärgskanalen, som
kan orsaka svåra smärtor och problem
med benen. Hon har blivit opererad tre
gånger, men är ändå inte helt besvärsfri.
Vår Profil föddes 1939 i baksätet på
en taxi. Hon kommer från enkla förhållanden. Hennes pappa hette Olav och
var byggnadsarbetare på olika kraftverk.
Hennes mamma hette Marie och var kokerska.
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Eli fick hugga i redan från början. Hon
var bara tolv år gammal när hon styckade sin första gris! Hennes första betalda
jobb var som fisktorkare. Därefter arbetade hon inom livsmedelsindustrin med
räkor och med sill. Sedan blev hon kokerska och kallskänka.
Hon har också jobbat länge som svetsare. Det tänker man inte på när man ser
henne. Men under sju års tid arbetade
hon som svetsare på Smedjebackens valsverk i Dalarna.
Vår Profil har varit gift två gånger. Sitt
första äktenskap har hon inte talat särskilt mycket om. Det är höljt i dunkel.
Däremot har hon berättat mycket om
sitt andra äktenskap. Det blev en fullträff.
Hennes andra man heter Sture. De
träffades på Brunnsviks Folkhögskola en
kväll i maj i början av 1970-talet. Det var
dans på skolan. Eli var 32 år gammal.
Sture var 28.
Kvällen slutade med att Sture och vår
Profil slog sig ner på en brygga. Där satt
de sedan och pratade om livets alla bekymmer. Det blev en magisk afton. Sedan
dess har de varit ett par.
Sture var hissmontör. Han monterade
hissar i olika gruvor. Ingen av dem hade
särskilt mycket pengar. Därför blev det
bara ett enkelt bröllop. Det ägde rum i
Fossie kyrka i Malmö den 7 oktober 1973.

Vår Profil och Sture har sällan haft tråkigt. De har alltid hittat på något nytt
att ägna sig åt. De har en gård i Dalarna. Där hade de tidigare både kor och
får. Nu är djuren borta. Men trädgården,
jordkällaren, potatislåren och vedspisen
finns kvar.
Förutom gården har de en husvagn.
Eli gillar att resa omkring och bo på olika
platser. Under en tid bodde hon faktiskt
i sin husvagn nere i Bryssel. Det ansågs
mycket originellt.
Så spelar hon golf. Det känns också
ganska överraskande. Man har svårt att
föreställa sig henne som golfspelare. I
dag är hon säkert inte lika aktiv som förr.
Men så sent som 2009 hade hon strax
under 36 i handikapp.
Vår Profil har skrivit många böcker.
Den första kom 1972 och hade titeln
”Du, människa?”.
År 1979 kom hon ut med boken ”Liten
Ida”. Den handlar om att vara tyskbördig
i Norge under det andra världskriget och
blev mycket uppmärksammad.
Mot den här bakgrunden är det inte så
konstigt att Eli blev socialdemokrat. Åren
1976 – 80 satt hon i kommunfullmäktige
i Malung.

Men så hände det något konstigt. År
1998 lämnade vår Profil socialdemokraterna och gick över till ett annat parti!
Där gjorde hon stor succé. Hon blev invald i Europaparlamentet. Där satt hon
i två omgångar, 1999 – 2004 och 2009 –
2015.
Vår Profil har aldrig varit rädd för att
säga vad hon tycker. Hon engagerade sig
i miljöfrågorna och månade om djuren.
Ibland kunde hon bli fruktansvärt arg.
Hon är född i Norge, men har blivit
helt svensk. Nu har hon gått i pension.
Den tid hon har kvar skall hon vara med
Sture, åka och campa med sin husvagn,
bada, spela golf och meta abborre.
Vem är hon?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,
till info@akerbo.nu eller skriv samma uppgifter på ett
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret
"Mystiska Profilen". Senast den 11 augusti vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar lottar vi ut en vinnare som
får två trisslotter. Vinnare och rätt svar publiceras i nästa
nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska
profil hittar du på sidan 51.

Anette.hambalek@gmail.com • 0709 - 73 98 69
Hemsida: anettehambalek.se
anettehambalekperfectskin

BILD: CELESTIAL ART

Skönhetssalongen är öppen hela sommaren.
Välkommen att boka in dig på en tid!
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VI HAR
KOLLEKTIVAVTAL
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Bygg Din egen Drömvilla
i fin landsbygdsmiljö

mitt emellan
Linköping, Norrköping och Söderköping!
Tomterna ligger i söderläge.
Förhandsbesked för bygglov finns,
likaså ansökan för el- och fiberanslutning.
Tomterna ligger i Linköpings kommun med
t
förmånlig kommunalskatt.
t om

En tingad!
an
Kontakta Bir-Gitta Lundén red

0709 -37 00 36 eller e-mail bir-gitta@lunden.biz

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
Öppettider:
Må-to 8-18 • Fre 8-12
semesterstängt
vecka 28, 29, 30

tfn: 013 - 510 60

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

en
ar alla
Vi önsksommar!
skön

Basservice 1595:-

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

inkl. 5 liter olja & filter.

BILVERKSTAD

Vi är nu
NTF-certifierade

DÄCKFÖRVARING

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL
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ATTEFALLSHUS eller FRIGGEBOD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

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

Fiberduk
15 kr/m2

Vi ha
r öpp
et

HELA

SOM

(utom

Hämta i lösvikt på släpkärra eller få hemkört i lösvikt och storsäck.

MAR

midso

EN!

mmar)

PLATTOR, MARKSTEN
& DEKORSTEN från

NYA HÄNGRÄNNOR
monterat och klart.

Rennit, den skarvfria hängrännan, monterad
och klar med rätt till ROT-avdrag.
Passa på att boka ett gratis hembesök
för att få en kostnadsfri oﬀert.
Mer info på www.rennit.com

Höglo�et Företagcentrum AB
ÖPPETTIDER: Må - Fr 7 - 18 • Lörd 9 - 12

(Stängt över midsommar torsdag den 18 – måndag den 22 juni)
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se
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• hoglofthus@gmail.com

LADDBOX
till el- eller
hybridbil

Vi önskar alla en
skön och trevlig
SOMMAR!

Vi hjälper er med installationen.
Hos Naturvårdsverket kan ni sedan söka bidrag
för upp till 50 % av den totala kostnaden.

Telefon:
Åtvidaberg 120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

www.elinstallationer.net

BEVARA
HUSETS
KARAKTÄR!
Före åtgärd

Renovera
och byt glas
- inte fönster
Vi gör om era kopplade
tvåglasfönster till
energieffektiva
treglasfönster

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
ENERGIBESPARING • BULLERDÄMPNING
INGEN INVERKAN PÅ BEFINTLIGA SMYGAR, FODER,
FASAD ELLER VÄGGYTOR

Kontakta oss idag för offert!

Glasfönster

(Trippelkonstruktion)

Efter åtgärd

Ring
011- 530 00
www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad
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Vi önskar er
alla en
skön sommar

REA

Start
Måndag 22/6 kl. 10

Välkomna!
Öppettider i sommar:
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15 (v. 26 - 34, 10 - 14)
Lunchstängt v. 28 - 33 kl. 13 - 14

d

bu

Om
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BJ´s mode

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

TRÄDGÅRDSMÖBLER

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Hemleverans kan ordnas

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:

Konstrottingmöbler, grupper, solstolar m.m.

tisd, torsd, fred 12 -18,
lörd 10 -13

Öppettider möbelförsäljning

4 april - 4 juli 2020: Lördagar 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.

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

Passa också på att besöka vår välsorterade lanthandel
ICA-butiken har öppet:
Mån - Ons 9 -18
Tor - Fre 9 -19
Lör
8 -13
Sön
11 -13

emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter

Tovade
figurer

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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Äger du oss?
Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till
konsumentföreningar och pensionärsorganisationer.
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara med och
påverka och ta del av förmåner.

MEDLEMSFÖRMÅNER

750 kronor
....................
Värdecheck för
medlemmar,
hos våra ägare.
Coop, PRO, Riksbyggen,
Kommunal m.fl.
(Se vår hemsida)

250 kronor
....................
Värdecheck
framtidsfullmakt/
testamente.

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

www.fonusost.se
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Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

VI

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

HJÄLPER DIG MED:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Arbeten med 25-meters teleskoplastare
 Nu med RUT-avdrag

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad
Målning
Altan och uterum
Kök
Badrum
m.m.

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

En skön sommar
önskar Daniel Gustafsson

D. A Mark och Träd AB

Alltid ett oslagbart timpris!
www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10

www.dakonsult.se
Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.
Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

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

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING
Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m.
Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

Kjells Mur- & Byggservice

Trevlig
sommar!
önskar

Gunnar och Kalle Hemmingsson
Kalle 070 - 418 71 74 • Gunnar 070 - 741 12 43
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Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33

Vi tar en paus över sommaren!

Nästa Åkerboblad kommer ut 23 augusti

Välkommen att boka din annons
senast tisdag den 11 augusti!
Vi önskar alla en skön
och härlig sommar!
Ingrid och Nils-Erik

BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.
Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:

3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster
Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material
Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

www.nyab.nu

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Butiken öppen och enskilda träningar hela sommaren!
Välkomna!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

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
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En del av Praktikertjänst

Vi säljer
makadam,
väggrus,
jord m.m.

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.
Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Vi lyssnar på dina önskemål och
kommer med idéer på hur du kan
få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig
tandvård och trivas tillsammans med oss.

från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

VÄLKOMMEN!

011 - 13 34 34
www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00

Björkdahls Begravningsbyrå
Begravningsbyrån Timglaset
Bossgårds Begravningsbyrå
Finspångs Begravningsbyrå
C.A. Roséns Begravningsbyrå
Centrala Begravningsbyrån
Åtvidabergs Begravningsbyrå

Blir
www.capellaab.se
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ALUMINIUMBÅTAR FRÅN

Kampanjpris

129 600 kr

MED MOTORER FRÅN

Kampanjpris

160 700 kr

Kampanjpris

Ord pris 168 900

Ord pris 149 800

185 800 kr

Ord pris 210 500

MED HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND www.linder.se
Sportsman 445 MAX
inkl. 7" GPS med
Yamaha 25 hk.

20 200 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 132 600 kr.
Ord. pris 155 900 kr.

23 300 kr rabatt!

Arkip 460

Sportsman 445 CATCH

inkl. 9” GPS med
Yamaha 40 hk

- en renodlad sportfiskebåt.
inkl. 7” GPS med Yamaha 30 hk.
Köp din Sportsman 445 Catch
och få 8 200 kr rabatt samt
dessutom en Abu Garcia värdecheck på 5 000 kr!

24 700 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 189 900 kr.
Ord. pris 217 500 kr.

27 600 kr rabatt!

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To 08.00 - 17.00
Fred 08.00 - 16.00

Strands
Hårvård
Dam och Herr
Trevlig sommar

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

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm

Sommaröppet 2020
Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design
och Roliga inredningsdetaljer
samt Trädgård och sånt och Loppis.

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Öppet lördagar och söndagar 11-16

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Välkommen till Nostalgikvarnen på
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga
Björsäter med dess omgivningar.

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

För mer info ring:
0705 - 10 90 03
0761- 48 22 77
www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

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

Extraöppet v. 27-35
torsdag - fredag, kl. 11-16
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MIDSOMMARFIRANDET
vid Storgården i
Östra Skrukeby
STÄLLS IN I ÅR

Hembygdsgårdens trädgård
är öppen för besökare dagtid i sommar.
Slå dig gärna ner i trädgårdsmöblerna
med egen picknickkorg.
Somriga hälsningar
från
Östra Skrukeby
Hembygdsförening

Ring 0708-720141 om du vill se
Storgården invändigt.

BJÖRSÄTERS
MARKNAD

den 28 juni 2020
är inställd p.g.a. covid 19.

Auktionen i Björsäter
den 27 juni är inställd

men förhoppningsvis kan den
genomföras i september 2020.
Mer info kommer senare. Vi samlar fortfarande in grejer
till auktionen i löpande takt.
www.traffpunktenbjorsater.se
traffpunktenbjorsater@gmail.com

Medlemmar i
Seniorerna Plogen Linghem!
Tyvärr har vi fått ställa in alla möten
och bussresor m.m. i april, maj, juni och
juli. Även Sill och Pära på Linneberga i
juli och bussresan till Hjälmare kanal i
augusti ställs nu in.
Vi har också planerat höstens månadsmöten fredagar kl 14 i församlingsgården (frånsett 28 augusti då vi är i
Linneberga). Skulle möten inte kunna
genomföras ställer vi in dem. Men vi
hoppas på det bästa.
28 aug med Frazzas musikduo.
18 sept med Ulf Holmerz.
16 okt med professor Fredrik Nyström
om medelhavskost m.m.
20 nov med musikgruppen Vildhavre.
20 dec med Luciatåg och Plogenkören.

Vill du gå med i Plogen, välkommen!
Anmälan görs enkelt på vår hemsida
eller ring vår telefon 079-306 52 65 eller
skicka e-post plogenlinghem@gmail.com

https://www.spfseniorerna.se/plogenlinghem
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SLIPAR:

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

TREVL
SOMMAIG
R!

Sliperiet i Gistad

är öppet enligt överenskommelse.
Corona-avstånd gäller.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

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

Sommarkyrkor
Välkommen att tända ett ljus, ta en paus och utforska kulturarvet
i sommar. Kyrkorna är öppna från och med 6 juni.
Kimstad kyrka
Alla dagar kl. 11-18
Till och med 16/8
Kullerstads kyrka
Helger kl. 10-18
Till och med 2/8

Borgs kyrka
Vardagar kl. 09-15
Helger kl. 11-18
Till och med 16/8

Vånga kyrka
Alla dagar kl. 09-15
Till och med 6/9

Påminnelse!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Varmt TACK

till er kunder som fortsätter handla hos oss!

50 %

Vi ger
på utvalda varor under v 23 - 35.
Alla hälsas varmt välkomna
till sommar i Magasinet!
Midsommardagen stängt!

Lördagsträffens

Sommarfest
den 13 juni kl 14

på Linghemskyrkans altan.

Tipspromenad,
musikunderhållning, mat, fika.
Pris 50 kr.

Hjärtligt välkomna!

inlämning och försäljning är

Var nu rädda om er och ta hand
om varandra så ses vi åter den

www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

Linghemskyrkans altan

Våra öppettider för

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
En del av

1 augusti kl. 14

TREVLIG SOMMAR!
Helene Andersson 0769-413394
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vad händer i kyrkan?
söndag 14 juni

söndag 12 juli

lördag 20 juni

Friluftsgudstjänst
14.00 Törnevalla kyrka
I församlingshemmets äppelträdgård.
Ta med egen fikakorg.

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka
Friluftsgudstjänst
14.00 Örtomta kyrka
Vid Stensätter.
14.00 Östra Skrukeby kyrka
Ta med egen fikakorg.
16.00 Vårdsbergs kyrka
Vid Ginkelösa.

söndag 21 juni

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka
18.00 Östra Hargs kyrka

onsdag 24 juni

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

onsdag 15 juli

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Bertil Jonasson, saxofon och
Kjell Fernström, piano.

söndag 19 juli

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Helena Törnroos med ackompanjatör.

Friluftsgudstjänst
14.00 Bankekinds kyrka
Vid församlingsgården. Ta med egen fikakorg.

söndag 28 juni

onsdag 22 juli

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

onsdag 1 juli

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Sara Öhlén, sång och Pelle Nordlander, musik.

söndag 5 juli

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka
Friluftsgudstjänst
14.00 Gistad kyrka
Vi samlas vid prästgården. Ta med egen
fikakorg.

onsdag 8 juli

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Heidi-Maria Alatalo med ackompanjatör.
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Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Johan Hedin, nyckelharpa.
Ida Meidell Blylod, fiol.

söndag 26 juli

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka
Friluftsgudstjänst
14.00 Örtomta kyrka
Vid församlingshemmet.
Ta med egen fikakorg.

onsdag 29 juli

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
DuoWik (Sofia & Markus Wik) framför mysig
filmmusik & svängig originalmusik för
klarinett, saxofon & marimba.

söndag 2 augusti

söndag 16 augusti

Friluftsgudstjänst
14.00 Östra Skrukeby kyrka
Vid Storgården. Ta med egen fikakorg.

Friluftsgudstjänst vid offerplatsen
14.00 Östra Hargs kyrka
Ta med egen fikakorg.

onsdag 5 augusti

onsdag 19 augusti

söndag 9 augusti

söndag 23 augusti

Friluftsgudstjänst
14.00 Vårdsbergs kyrka.
Vi ses vid Hagaberg. Ta med egen fikakorg.

torsdag 27 augusti

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Billemar och Silverwitt spelar Björn Afzelius
och Johnny Cash.
Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

onsdag 12 augusti

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
3x Angelhoff - musik över generationer.
Charlotte, Paulina och Isabelle Angelhoff
spelar jazz, visa, filmmusik och musikal.
Gamla ”örhängen” från förr blandas med
nyskriven musik.

Nu kan du besöka
gudstjänster igen!
Vi följer såklart Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om antalet deltagare
vid våra gudstjänster, därmed kan vi inte
garantera dig en plats om antalet besökare
överstiger 50 personer.
Det är många som vill besöka
musikgudstjänster i sommar.
Boka din plats på
svenskakyrkan.se/akerbo/
sommarens-musik-2020
eller ring 013-23 66 50

Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Hör min bedårande sommarvals Lena & Hans Åkesson sjunger och spelar.
Sommargudstjänst
10.00 Rystads kyrka
18.00 Askeby kyrka

Musikgudstjänst
19.00 Törnevalla kyrka
Ludvig Walter,cello och
Inger Dalene,piano

Vad är inställt
och inte?
Under sommaren vill vi såklart genomföra planerade gudstjänster, men vi
kan tyvärr inte lova att allt blir som vi
har tänkt oss. Det är därför viktigt att
du håller utkik efter förändringar:

besök svenskakyrkan.se/akerbo/
gudstjanster-och-kalender
eller ladda ner appen Kyrkguiden,
den finns där appar finns.
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När jag skriver det här är det pingstdag och vi har
sommaren framför oss. Men hur kommer den att bli?
I år är det många frågor som vi ställer oss; kan vi hälsa
på våra släktingar, kan vi åka på någon semester, kommer vi att kunna
krama om våra barn och barnbarn, om jag får corona, hur sjuk blir jag?
Pingstdagens tema är ”Den heliga Anden” alltså den tredje delen av treenigheten.
Fader, Sonen och den Heliga Anden.
Anden som blir sänd till oss för att fortsätta Jesu arbete.
Anden som finns i oss och som ger kraft åt vår tro och som hjälper oss att öppna
våra ögon så att vi kan se och förstå vem Jesus är.
Anden som hjälper oss i vår tro på Guds kärlek.
Anden som hjälper oss att lita på att kärleken bär hela livet.
Anden som förenar vårt ansvar för varje människa och för hela Guds skapelse.
Varje människa har rätt till liv och till kärlek. En kärlek som kanske en del av oss saknar
nu när inte nära och kära kan besöka oss, eller när vi inte kan besöka dem. Men jag
är säker på att den kärleken finns kvar oavsett om vi ses rent fysiskt eller genom en
skärm.
Sommaren 2020 kommer att bli en ovanlig sommar. Jag är dock helt säker på, att
fortsätter vi att hjälpa våra medmänniskor så kommer vi igenom denna sommar också.
Vi har hittills sett många exempel på detta, jag tänker bland annat på all vårdpersonal
på sjukhus och boenden. De som kommer från andra yrkesgrupper men som har
hoppat in för att hjälpa till i dessa Coronatider. Jag tänker på alla dem som hjälper sin
granne att handla eller dem som ringer upp en vän som sitter i karantän.
Mitt i allt detta finns kyrkan och Åkerbo församling. Vill man ha praktisk hjälp med att
handla så kan vi hjälpa till, vill man prata bort några minuter av sin ensamhet eller oro är
det bara att lyfta luren och ringa 013-23 66 59. Vill man komma till gudstjänst, eller
se en digital andakt så gå in på Åkerbo församlings hemsida och se efter var och när.
Tillsammans och med Guds hjälp kommer vi att klara av Coronapandemin.
Jag vill till sist önska er alla en Guds välsignelse och glöm inte att hålla avstånd både
för din egen skull, men också för dina medmänniskors.
Stefan Alström
präst i Åkerbo församling
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Sommar en är häkrre!dan idag.

nadsfria hembesö
Passa på att boka ditt kost
Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt nya showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18
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Foder - Stall - Entreprenad
• Grovfoder för häst
Johan Franzén
Vårdsberg Hovetorp 1
585 92 Linköping
070-786 0112
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

Trevlig
sommar!

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning

VI TAR HAND OM DIN BIL!
Biltvätt • Ångtvätt • Polering • Rekond
Bilservice • Däckverkstad • Däckhotell

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR

400:-

VI TAR HAND OM DIN BIL

TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!

Trevlig sommar
och semester
önskar

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

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

iMow RMI 422

9 990 kr

24 990 kr (inkl. moms)

(inkl. moms)
En kompakt och
iMow RMI 632 PC
smart robotklippare
Vi önskar er alla Smart och stark robotklippare
Max. gräsyta 800 m² • Klippbredd 20 cm
en skön sommar! med app-styrning
Maximal lutning 35 %

Dags att trimma?
130
Dags attTrimmer
trimma?

Max. gräsyta 5000 m² • Klippbredd 28 cm
Maximal lutning 45 %

Trimmer
130
Toro
Recycler 55 AD
NU
4.990:Dags att
trimma?
(Ord 5.690:-)är Toros mest sålda klippare genom

Trimmer
130
tiderna! Tre klippsystem (Recycler®,
NU
4.990:-

KLIPPARE
55 cm klippbreddViking
och Automatic Drive,
(Ord 5.690:-)
som gör att gräsklipparen
går i takt med dig.
KLIPPARE
MB2RT
KLIPPARE
Viking
Viking
NU 3.990:MB2RT
Vi
säljer
MB2RT
(ord
5.690.-)även

(Ord 5.690:-)uppsamling och sidoutkast), stålkåpa,

NU 4.990:-

Trimmer FS38
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38

NU
3.990:PLANTERINGSNU
3.990:(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)
JORD

STIHL TRIMMER
FS 50 C-E L
Lätt och ren trimmer med
mycket hög komfort och
Easy2Start.

1 990 kr (inkl. moms)

NU 1.790:1.790:(ord 2.090:-)
NUNU
1.790:(ord
2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31
(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

Gäller tom 2016-08-31
Lövblåsare
• Trimmer
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer•• Röjsågar
Röjsågar
• Gräsklippare
Däckförsäljning
• Bilreparationer
• Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm mm
Lövblåsare
•
Trimmer
•
Röjsågar
•
Gräsklippare
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Gräsklippare
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Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20
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Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
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info@falerummotorservice.se

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

kommer ut den 23 augusti.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 11 augusti.
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smått & gott
Kvinna söker

Åretrunt-hus med tillgång till stallplats
i Linghem med omnejd.
Alternativt Torp för sommarboende.
Lugn, skötsam. Referenser finnes.
Har liten hund, även den skötsam :)
Gärna Första kontakt via mail:
stinabedlington@gmail.com

LOKSELAR

Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard.
Alla körklara. Restaurerade!
Pris: 1500 - 2000 kr eller bud.
Tel. 0120-611 33

VINYLSKIVOR LP-SKIVOR KÖPES
Lp-skivor singlar, även cd. Köper liten som stor
skivsamling! Kan avhämtas! Jag samlar på allt möjligt
mellan 60-talspop till hårdrock! Hör av dig och berätta
eller sms:a ditt telefonnummer! Linghem 070-5116049.

Handvävda mattor, löpare m.m.
Gå gärna in på min hemsida
www.elsvigsmattor.dinstudio.se
Tel. hem 013 - 751 59
Mobil 076 -104 81 21

Finnes:

Koloni 300 m2

Säljes:
Kolonistuga 25 m2
Tel. 070 - 88 54 347

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

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen
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Radannonser

för privatpersoner och föreningar
under rubriken "smått & gott"

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
maximalt cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad.
Uppge också ditt namn, adress och tel.nr.
E-mail: info@akerbo.nu.
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem.
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning
Priser
Rubrik samt
skall vara Åkerbobladet till1 - 2 rader 75:handa senast på tisdagen i
3 rader				90:veckan före utgivningsveckan.
4 rader			  105:5 rader			  120:Dvs. för nästa nummer senast
6 rader			  135:den 11 augusti.
7 rader			 150:(Vi tar inte emot annonstext
8 rader			 165:per telefon.)
Liten bild + 150:-

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

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

Marvin av Tom Armstrong

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profiler:							

Jan och Katja Rambow
– från Östtyskland till Östergötland

Från stora London till lilla Vårdsberg.
För Adrian och hans familj kändes det som att komma hem.
Jan och Katja har hittat sitt drömhus i Ekenäs Svängom.
Efter många turer hamnade paret Jan och Katja Rambow i ett rött hus med vita knutar på
den östgötska landsbygden. Där driver de företaget Rambow AB som bland annat erbjuder
bygg- och projektledning samt logistiktjänster.

Murens fall
Att flytta utomlands var något omöjligt
om man bodde i Östtyskland, men detta skulle komma att ändras på. Den 9 november 1989 när Berlinmuren föll, minns
Jan och Katja fortfarande tydligt.
– Den 10 november, klockan 4 på
morgonen, åkte jag och vänner med pendeltåget in till Berlin. Vi bodde bara sex
mil utanför. Det var mycket spännande,
berättar Jan.
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– Jag var bara 12 år och mer orolig över vad som skulle hända nu. Mer
skrämd än euforisk. Min familj var mer
avvaktande. Det var inte bara ”halleluja, nu blir allting bra” som många andra
kände, säger Katja.
På frågan om när Sverige kom in i tankarna första gången berättar hon:
– Mitt första minne av Sverige var när
Olof Palme dog. Det var ett uppslag på
nyheterna och därav en stor grej för mig

							Jan och Katja Rambow
som liten. Jag var bara nio år när det
hände och tyckte det var jättehemskt.
– Andra minnet jag kan lägga fingret på är att mina föräldrar och jag ofta
semestrade vid Östersjön. När jag såg
färjan som gick från Sassnitz till Trelleborg, undrade jag vad det var för stor båt
och vart den åkte. Då berättade min pappa att det fanns ett annat land på andra
sidan havet som heter Sverige.
Flytt till Sverige
Efter 13 år i återförenade Tyskland var
det 2002 dags för numera paret att flytta
från delstaten Brandenburg till Sverige.
Första stoppet blev Hycklinge i Kinda
kommun, där de hade bekanta som erbjöd dem att bo i deras sommarstuga, till
att börja med.
Jan är byggnadsingenjör och jobbade redan i Tyskland som projektledare,
byggledare och platschef. Katja är utbildad speditionsekonom och även hon
hade redan jobbat som speditör och
transportledare innan. När de kom till
Sverige fick Jan snabbt sitt första jobb i
Linköping. Han blev projektledare på
nuvarande Botrygg Bygg AB. Genom
Botrygg fick de även sin första fasta lägenhet, som de var mycket glada över.
De märkte snart att flytta till ett nytt land
innebar väldigt många byråkratiska omvägar. Det gällde allt från personnummer
via bankkonto till ID-kort, men tack vare
Jans första fasta jobb fick de god hjälp på
traven med att komma in i samhället.
Katja började på sitt håll som volontär på Röda Korset Kupan och lärde sig
samtidigt ”Svenska som andra språk”
på Komvux i Linköping. Efter åtta månader fick hon napp på sitt första jobb

Tillsammans har de företaget Rambow AB,
där de bland annat sysslar med byggledning
och logistiklösningar.
i Sverige: ett timvikariat som vårdbiträde hos Linköpings kommun. Ytterligare
några månader senare har hon fått till
sitt första jobb i sitt yrke. Hon fick en
heltidsanställning som speditör på internationella transportbolaget Kühne &
Nagel AB i Norrköping. Efter det har paret både bytt arbetsgivare och bostadsort
några gånger. Bland annat har de bott i
Östra Ryd, Trosa och Snöveltorp (utanför
Norrköping).
Granne med Ekenäs slott
2016 tog livet en vändning till. Jan blev
utbränd, och i samma veva blev Norrköpingskontoret han arbetade på nerlagt.
Han bestämde sig för att starta eget och
Rambow AB tog sin början. Augusti 2019
flyttade de från Snöveltorp till sekelskiftesvillan Ekenäs Svängom 1, ett stenkast
från Ekenäs slott. Det är ett rött hus med
vita knutar och en grusväg utanför. Det
ligger ute på landet och skogen och kohagar är mycket nära inpå. Hela tillvaron
har nått en ny nivå av lugn och ro.
forts. på nästa sida
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Månadens profiler:							

– Vi kan inte komma närmare det Sverige som vi har drömt om från början,
säger Katja.
– Det här är stället vi har sökt efter sedan vi kom till Sverige 2002. Det tog bara
17 år att hitta det. Fast 2002 hade vi nog
inte vågat bo såhär ute i skogen. Det har
mognat fram med åren, säger Jan.
Många tyskar har en romantisk bild av
Sverige, skapad av bland annat Astrid
Lindgrens böcker och den tyska TVserien Inga Lindström. Jan och Katja
förnekar inte, att de tillhör den gruppen
av människor, som sökt den svenska idyllen som målas upp utomlands.
– Sverige och Skandinavien är väldigt
populärt för dem som vill bort från stressen och söker lugnet i naturen. De som
vill ha party på semestern åker till Mallorca istället. Hit kommer de som vill se
älgar och midnattssolen, säger Katja.
Vardagen utanför idyllen
Jan och Katja arbetar tillsammans i företaget Rambow AB. Jan jobbar som
kontrollansvarig och besiktningsman
och i arbetsuppgifterna ingår att se till
att svenska plan- och bygglagen följs
respektive att byggherren och byggentreprenören uppfyller sina åtaganden mot
varandra. Han hjälper även bostadsrättsföreningar att ta fram underhållsplaner
samt ritar och kalkylerar åt privata aktörer både i och utanför Östergötland.
Katja är numera logistiker och jobbar i
olika projekt, samt att hon utvecklar och
driver sin affärsidé som bär namnet Återvinning 3.0.
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– Jag började utveckla tankarna runt
konceptet redan när jag jobbade på Returpack AB i Norrköping. Där öppnades
mitt hjärta för återvinning och alla frågeställningar runt det. Konceptet erbjuder
företag och privatpersoner, att få hjälp
med att strukturera och sortera sina garage och förråd, berättar Katja.
– Det börjar alltid med en inventering,
där sakerna i förrådet färgmarkeras. Vad
som ska sparas, säljas, skänkas och vad
som kan återvinnas?! Därefter kan kunden vidare få hjälp med att exempelvis
lägga ut annonser på Blocket, bortforsling av föremål och strukturering av de
saker som hen vill ha kvar.
Mot en cirkulär ekonomi
– Det är en tjänst jag erbjuder. Jag hjälper till att skapa ordning och reda och
du kommer må mycket bättre efter att ha
sorterat upp dina grejor och i bästa fall är
jag nästan självfinansierad för dig också,
säger hon.
– Drivande grundtanken med idén är
att bidra till en mer cirkulär ekonomi.
Istället för att ett föremål ska stå oanvänt och samla damm hos dig, kan det
göra nytta hos någon annan och du får
en slant för det eller så återanvänds/återvinns det åtminstone på något sätt, säger
Katja.
Återvinning 3.0 samarbetar med bland
annat Renall AB och Lika som Bär AB.
Hittills har kunderna varit väldigt nöjda
och det finns stor potential för utveckling.
– Det finns hur många förråd som
helst bara i Sverige, säger Katja.

							Jan och Katja Rambow

Närheten till naturen är viktig. Hållbarhet och återvinning är något paret är intresserade av.
Har hittat hem - för stunden
Själva försöker Jan och Katja också leva
så hållbart som möjligt. De sopsorterar,
komposterar och handlar närproducerat.
– Allt hänger ihop. Vi måste vara beredda på att ge lite också och inte bara ta
hela tiden, säger Katja.
Nu när de just hittat sitt drömhus är planen att bo kvar, men ”man vet aldrig”
säger båda.
– Livet tar sina svängar hit och dit,
man vet inte var man är om 30 år, men
just nu kommer vi vara kvar ett tag, säger
Jan och Katja inflikar
– Vi trivs väldigt bra här på Svängom!

MÅNADENS PROFILER
Namn: Jan och Katja Rambow
Bor: Ekenäs Svängom 1,
(nära Ekenäs slott)
Ålder: 47 respektive 42 år
Gör: Driver företaget Rambow AB
Barn: En son på 13 år
Husdjur: En hund och två katter
Intressen: Hållbarhet, matlagning
och friluftsliv

Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annonser på sidorna 10 och 11.
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Bjärby saloon

– en äkta amerikansk saloon strax utanför Linghem

Sandra och Fredrik driver Bjärby saloon.
De satsar på våffelsöndagar och grillördagar,
och framöver kommer programmet fyllas på ytterligare.
Man behöver inte åka långt för att uppleva
vilda västern och amerikansk cowboykultur.
I Bjärby finns nämligen en äkta saloon där
Fredrik Berggren och Sandra Karlsson anordnar fester och arrangemang.

I september 2019 köpte Fredrik och Sandra gården där saloonen ingick.
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De tidigare ägarna hade inte haft någon verksamhet där på tre år utan det
fanns mycket att åtgärda, men Fredrik
och Sandra såg potentialen och blev eld
och lågor. De började renovera för att få
till en mysig westernlokal, och i början av
året kunde de slå upp portarna till Bjärby
saloon.

I finkan finns ett biljardbord och i stora salongen kan man dansa linedance.
– När vi köpte såg det inte alls ut som
nu. Grillplatsen och badtunnan fanns
inte, och inne i saloonen var det mörkt
och murrigt och ingen belysning. Det var
fem nyanser av rött, så vi har målat om
och nu håller vi på att bygga upp en spaavdelning i det gamla garaget. Och på
baksidan ska vi bygga en stor pool med
tillhörande sandstrand, säger Fredrik och
berättar att de även har bytt ut allt ljud
och ljus, bytt armaturer och byggt om
alla tekniska system. De har ordnat med
serveringstillstånd och allt som hänger
ihop med det.
– När vi klev in här kände vi: wow,
vad häftigt. Men sen när vi ville sätta
vår egen prägel på stället så insåg vi hur
mycket jobb det var, säger Fredrik.

– Vi har hört oss för vad folk tycker har
varit negativt med saloonen och så har vi
gjort tvärtom. Många tyckte till exempel
att det var väldigt mörkt. Linedancegruppen Lost in Line har vi verkligen
lyssnat på, och när de kom hit och fick se
det nya var de helt begeistrade, berättar
Sandra.
Hon kommer från en restaurangfamilj
och Fredrik arbetar inom byggbranschen, så tillsammans bildade de en bra
kombination för att få en saloon på den
östgötska landsbygden att fungera. Och
när de fick reda på att Bjärby var till salu
var det perfekt tajming. De var redan
igång med att leta hus och när de fick
syn på saloonen föll alla bitar på plats.
forts. på nästa sida
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– Vi hade pratat om att skaffa nåt sånt
här ställe. Inte specifikt det här, men ett
ställe med restaurang och övernattning
och sånt. Nu har vi inte övernattning än,
men saloonen mötte våra drömmar, förklarar Fredrik.
Premiären var den 18 januari och det
blev lyckat direkt.
– På invigningen var det fullt ös och
folk överallt och där stod vi i mitten och
tänkte: de är här på grund av oss, det var
helt sjukt, säger Sandra som hoppas att
jobba heltid med saloonen framöver.
Just nu kör de våffelsöndag varje söndag och grillördag varannan lördag. Det
går även att hyra saloonen för privatfester eller företag. Men planerna är större
än så och faktum är att de hade i princip
hela året fullbokat med olika evenemang

innan coronan slog till och de fick avboka allt.
– Affärsplanen är egentligen uppbyggd
på privatfester och företagskonferenser
och liknande. Men våffelsöndagarna har
visat sig vara jättepoppis och har verkligen slagit väl ut, så det kommer vi att
fortsätta med, säger Fredrik.
Hittills har saloonen varit väldigt
uppskattad bland gästerna och Sandra
känner att de gjorde helt rätt som vågade satsa.
– Det känns inte verkligt. Det är många
kvällar vi sitter på trappen när allt är
upplyst här och tänker: det här är vårat.
Och sen när saloonen fylls upp med folk,
det är helt magiskt. 

Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 4.

Sommartips
i Åkerbo med omnejd
13/6 Sommarfest utomhus vid Linghemskyrkan,
kl. 14. Lasse & Göran underhåller, fika.
Pris 50 kr.
Arr. "Lördagsträﬀen" Helene Andersson.

14/6 Gudstjänst med mycket musik, kl. 15.00
vid Brådtom Sluss, Norsholm.

1/8 Lördagsträff utomhus vid Linghemskyrkan,
kl. 14. Arr. "Lördagsträﬀen" Helene Andersson

Onsdagar Musik med trubadur hos Kapten Bille´s,
Norsholm. Prel. onsdagar under juli
månad, kl. 19.00.
Torsdagar Allsång vid Brådtom Sluss, Norsholm,
kl. 18.00. Torsdagar under juli månad.
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Juni-aug Musikgudstjänster m.m.
Svenska kyrkan, Åkerbo församling.
Se annons på mittuppslaget.
OBS! Boka plats.
Sommarkyrkor i Borgs församling.
Se öppettider i annons på sidan 27.
Maj - nov Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott
kan bokas på tel. 0736-50 24 20.
Ekenäs slott Se sommarprogrammet i
annons på sidan härintill.
Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby.
Öppet efter överenskommelse,
tel. 070-2099227.

Välkommen till Ekenäs slott i sommar!
17 juni kl 17.30 Bakom kulisserna
Vad finns bakom våra stängda dörrar?
Se delar av slottet som normalt inte visas.
Visning med fika.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

30 juni,
Mörkt & Mystiskt
8, 16, 21, 29 juli Guidning genom slottets spökhistorier och
kl 16.30
sägner från trakten.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

3, 5, 19, 25 juli Rödluvan
kl 15.30
Upplev sagan om Rödluvan på Ekenäs slott.
Kulturföreningen Farabel spelar den klassiska
sagan som musikteater för stora och små.
14 och 23 juli
kl 16.30

www.ekenasslott.se
2 okt - 5 nov Spökvandring på Ekenäs slott

Biljetter släpps i mitten av augusti.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

12 - 15 nov

Skattjakt på slottet
Hjälp husfru Hilda hitta slottets skatt.

20 juni - 9 augusti

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

18 juli kl 19.00 Sommarkonsert med familjen Graf och vänner
En konsert med somriga förtecken – visa, musikal,
och somriga körstycken.
Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.
4 aug kl 18.30 Seans med Vendela Cederholm
Vi har återigen glädjen att välkomna
mediet Vendela Cederholm.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

6 aug kl 16.30 Mörkt & Mystiskt
Guidning genom slottets spökhistorier och
sägner från trakten.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

8 aug kl 17.30 Bakom kulisserna
Vad finns bakom våra stängda
dörrar? Se delar av slottet som
normalt inte visas. Visning med fika.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

Trevlig sommar
önskar

Björn Honkanen
0706 - 58 81 44

Julmarknad på Ekenäs slott.

Öppet midsommardagen samt därefter
tisdag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 10.30 (på engelska),
12.00, 13.30 och 15.00 (på svenska).
För garanterad plats på visning, vänligen köp biljetter
innan ert besök via vår hemsida.

10 - 31 augusti
Öppet lördag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 10.30 (på engelska),
12.00, 13.30 och 15.00 (på svenska).
För garanterad plats på visning, vänligen köp biljetter
innan ert besök via vår hemsida.

Reservation för ändringar!
Kolla alltid vår hemsida för senaste information.
För biljetter och allmän information kring olika visningar
och evenemang vänligen se www.ekenasslott.se
För ytterligare information, kontakta slottsfogde
Maria Reuterhagen via slottsfogde@ekenasslott.se
eller ring 0736 - 50 24 20 (ej SMS).

Trevlig sommar
önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 0122 - 300 04
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Cocosbollar

– tillverkade med kärlek och fingertoppskänsla

Annika och Karin vet hur man gör riktigt goda cocosbollar.
Det kräver hantverksskicklighet och finess.
Det doftar åter cocosbollar på övervåningen i Kullerstad torg i Skärblacka.
Den femte maj slog Cocosbollsfabriken upp portarna till sin nya, fräscha butik där
man förutom cocosbollar även kommer att satsa på café, glass, presentbutik och
inte minst den lokala konfektyren Norrköpingsfläsk.
Bakom Cocosbollsfabriken står Karin
Jakobsson och Annika Nilsson, två lokala entreprenörer som tidigare varit
verksamma i trakten. Annika drev presentbutiken Bondromantik i Norsholm i
nio år och Karin, ja hon har hittat tillbaka till rötterna kan man säga.
Hon är känd som Cocosbolls-Karin
i huset och har redan ägt företaget en
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gång. Men efter att ha tillverkat en miljon cocosbollar kände hon att det var
dags att prova något nytt.
– Jag sålde Cocosbollsfabriken för två
år sedan och började jobba med annat.
Jag skulle aldrig göra en cocosboll mer i
hela mitt liv hade jag tänkt, jag var trött
på det. Men det är ju gott och jag är väldigt bra på att göra hantverksmässiga och

fina cocosbollar, säger Karin och berättar
att det var Annika som fick henne på
andra tankar.
Sedan Karin sålde Cocosbollsfabriken
hade det skett flera ägarbyten och tillverkningen stod still. Annika hade sålt
sin butik och föreslog att hon och Karin
skulle slå sina påsar ihop.
– Vi kom på att vi var ganska rutinerade och kompetenta på varsina områden
och skulle kunna göra nåt kul av det här,
säger Karin.
De pratade ihop sig och kom på ett
upplägg där cocosbollstillverkningen
kompletterades med café, glass, delikatesser, inredning, presenter och färg. Det
var en kombination som kändes rätt och
som skulle ge flera ben att stå på. Och
den 5 maj slog de upp portarna.
– Vi hade tänkt en storslagen invigning, men den gick i stöpet som du
förstår. Så vi har inte gjort så mycket väsen av oss än, säger Annika men berättar
att de blivit bra mottagna av kunderna
och att det kommer ske fler event framöver.
– Det ska vara en upplevelse att komma hit. Karins sambo har snickrat fina
bänkar så man kan sitta och titta på tillverkningen genom glasfönstret när vi kör
maskinen. Man kan äta gott, få sig en
trevlig upplevelse och köpa med sig nåt
kul hem. Vi ser verkligen fram emot att
ha visningar och att folk vill komma hit
och kika på produktionen och äta god
glass. Så vi hoppas verkligen att coronan
släpper så att folk vågar sig ut och åka
under sommaren.
– Och vi varierar oss hela tiden, så
kommer man tillbaka efter två veckor ser
det lite annorlunda ut, lägger Karin till.

Cocosbollsfabriken har åter slagit upp sina
portar i Skärblacka.
Att göra riktiga cocosbollar handlar
inte om att bara mata in ingredienser i
en maskin och hoppas att det ska bli bra.
Det är ett riktigt hantverk som är svårare
att bemästra än vad man kan tro.
– Det är en speciell produkt som kräver jättemycket hantverk. Man behöver
ha mycket kärlek och fingertoppskänsla,
man kan inte massproducera dem.
Tidigare jobbade jag så att jag levererade
till större livsmedelskedjor och försökte
få ut volym, men upptäckte att mina cocosbollar inte passade för det. Nu gör vi
istället så att kunden kan komma hit, titta
på produktionen och ha trevligt. Här kan
man hitta grejer som inte finns på andra
ställen. Vi gör till exempel lakritsbollar
och kokosbollar med jordgubbschoklad.
Vi vill vara unika med våra saker, säger
Karin som verkligen är passionerad för
sina cocosbollar och sätter en ära i att
forts. på nästa sida
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tillverkningen sker med hantverksmässig
noggrannhet.
– Vi kokar en kittel i taget och en visp
i taget. Det är mycket mer omständligt
men det är då man får den rätta konsistensen. Och det gäller varenda detalj i
processen. Det är väldigt få ingredienser
men allt är exakt rätt. Vi använder till
exempel en extra finriven kokos från
Filippinerna. Det blir hög kvalitet för
vi är med i vartenda moment och har
stenkoll på varenda cocosboll innan den
hamnar i en påse eller ask.
– När man vispar smeten går det inte
att sätta klockan och säga att nu är den
klar, utan det måste man känna, säger
Annika.
– Det kan bero på vädret. Regnar det
så är det annorlunda. Det är ju väl känt
att man inte kan koka karameller när det
åskar för då kristalliserar sig smeten och
jag brukar tänka att det är samma sak
med det här. Så man får stå och titta på
smeten, det handlar om erfarenhet, säger
Karin. 

För de riktiga fantasterna finns även te
med smak av cocosboll.

Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 5.

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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MAT & DRYCK

NOSTALGI
Monika
Hallberg

Märtas tårta
6 bitar

Ugn 175 grader
1 dl socker
125 gram smör
2 äggulor
1½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
5 msk mjölk

Maräng
2 äggvitor
Pressad citron
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker
(1 påse mandelspån)

Marängtårta. Receptet på tårtan har jag fått av en anhörig
på den tiden jag arbetade inom sjukvården i Eskilstuna. På
sommaren fyller jag den med jordgubbar och under hösten
med rivet äpple och smaksätter med kanel.

Rör smör och socker poröst. Tillsätt äggulorna en
i taget.

Bred marängsmeten över
sockerkakssmeten och strö
ev. över mandelspån.

Blanda vetemjöl och bakpulver, vänd ner detta i
smeten omväxlande med
mjölken.

Grädda kakan i ca 20-25
minuter.

Bred ut smeten på en bakplåtsklädd långpanna
24x32 cm.
Vispa vitorna med några droppar citron, blanda
socker och vaniljsocker,
tillsätt sockret lite i taget.
Vispa tills blandningen är
hård och blank.

Låt kakan svalna, dela
den i två delar och bred
på fyllning på en del, lägg
den andra delen ovanpå.

Servering
3 dl grädde
Jordgubbar
25-50 gram riven mandelmassa.
Vispa grädden, blanda ner
riven mandelmassa.
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KULTUR & NÖJE																												

Dansbandsvecka hålls i SVT

BILD: JOACHIM NYWALL, JOHAN CARLÉN, JAN-ERIK LINDKVIST, THOMAS HARRYSSON, KRISTOFER LÖNNÅ

Sedan 1986 har Svenska dansbandsveckan genomförts i Malungs Folkets
Park. Det som startade med 3 600 besökare har vuxit till en musikfestival
med runt 40 000 personer. I år är dock ingenting som vanligt och när social distansering gäller får danspubliken stanna hemma. Men vecka 29,
då dansbandsveckan normalt äger rum, genomför Sveriges Television en
egen festival. Under fem kvällar med start den 13 juli spelar lika många
dansband – i tv: Streaplers, Larz-Kristerz, Blender, Casanovas och Martinez.
– Många tittare har hört av sig till oss med önskemål om dansband i tv
nu när alla evenemang är inställda, säger Martina Pettersson på SVT. Därför känns det extra roligt att vi i sommar kan erbjuda möjligheten till en
svängom hemma, tillsammans med några av Sveriges bästa dansband.
FREDRIK POLBACK

48

																												

KULTUR & NÖJE

BILD: HENRIK BRUNNSGÅRD

LINKÖPINGS STADSFEST 2019

Klassiskt kryss
tillbaka i SR
Varje söndag i sommar sänder Sveriges Radios P2 Klassiska krysset, där
programledaren Patrik Paulsson
kommer att lotsa lyssnarna genom
”lättsamma musik- och kulturrelaterade frågor med koppling till klassisk
musik”.
– Man ska kunna vara med om
man gillar klassisk musik, säger Patrik
Paulsson. Sedan kanske en och annan
får googla för att hitta svaren, men
då kan man ju lära sig något om musikens värld och det är heller inte att
förakta.
Klassiska krysset sändes första gången
förra sommaren.
– Jag blev nästan lite förvånad över
den fina responsen som programmet
fick, säger Patrik Paulsson, men samtidigt så är det inte så konstigt. Jag
skulle själv vilja lyssna och lösa ett sådant här kryss, men det får jag ju inte
eftersom jag leder programmet.

Annorlunda
stadsfest planeras
På grund av det rådande coronaläget,
med allmänna sammankomster med fler
än 50 personer förbjudna, kommer Linköpings stadsfest troligtvis inte att kunna
genomföras i augusti som planerat. Just
nu pågår arbetet för fullt med att hitta olika alternativ med andra aktiviteter
och festligheter.
– Linköpings stadsfest är omåttligt populär och ger dessutom stora intäkter till
besöksnäringen, säger Anders Thorén
på Visit Linköping & Co.
I dagsläget vet man inte exakt hur det
kommer att se ut i augusti och vilka restriktioner som kommer att gälla då.
– Vi vill inte bara ställa in, utan ställa
om, säger Anders Thorén. Vår ambition
är att kunna skapa glädje för Linköpingsborna och nytta för näringsidkarna
i city i andra former.
FREDRIK POLBACK

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

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti-To 13-18, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.
Loppis i Vibjörnsparken Finspång
Preliminärt torsdagar 9-15.
Insläpp kl. 08.00. Hitta senaste info på
svenskalag.se/sonstorpsik eller ring
070-2 94 99 49 eller 070-546 01 75.

LINKÖPING

LJUNGSBRO

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

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

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

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

MALMSLÄTT

MOTALA

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city)
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15.
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING

FORNÅSA

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.

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

Älvan Station
mellan Fornåsa och Klockrike.
Spontanöppet helger. Tider läggs ut
på Instagram: loppisalvan eller messa
0708-144860. Kan öppna efter
överenskommelse.

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.

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

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelstad
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

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

GISTAD

Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Öppet On 11-19 under maj-sept.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter
300 m höger. För att ge distans till andra kunder enl. myndighetsbeslut vill
jag att du ringer först,
tel. 0703-6769 80.

LINGHEM

Magasinet. Intill Linghems station.
On 16-19, Lö 10 -14. Tel. 0702-98 10 30
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Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18,
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5.
Ti & To 15 -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande

omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)

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

NORSHOLM

Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 2/5 - 26/9.
För mer info: 076-18 80 015.

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

REJMYRE

Svantes Nät- & Butiksloppis
Tornvägen 5.
Svante Bogren 072-150 99 67
Öppnar efter överenskommelse.

SKÄNNINGE

Skänninge Second Hand
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18,
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt.
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

SKÄRBLACKA

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

SÖDERKÖPING

Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

TALLBODA

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

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

Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

VÅNGA

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

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-Fr 11 -16,
Tel. 0120 - 135 50.

ÅTVIDABERG

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

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

OBS att vissa loppisar kan
ha ändrade öppettider, eller
stängt, p.g.a. Corona-läget.

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här? Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20
eller info@akerbo.nu • FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.
Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats.
Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar".

Lösning till
Mystiska Profilen, maj

Lösning till majkrysset

Profilen var: Kung Carl XVI Gustaf.
Föddes i Solna den 30 april 1946. Heter också
Folke i förnamn. Gifte sig med Silvia Renate
Sommerlath i Stockholm den 19 juni 1976.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare
som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Britt-Inger Dahlberg, Skärblacka.
Vinsten skickas med posten.

LEVER FINNS MÅNINTE
GEN FÖR
HOPPKULTUR
LÖST VID BORDET

SNART
MED
KORT

F
K Ä
R
S
S K
K A
A
L L
K Ö
S
D S
E N
L Ö

I
N
O
M

BRUKAR
TAK
IBLAND
BENTYP

PÅ K
KOS- A
ICE- N
BIL T

M
A
T A R V A
R R
B R
H Ä X K Ö K
K
E N I
L U F T
V
B R I S
B U L V A
UPPHÖJD
SKRIFTMAN
STOKKAN

DÖRRSLUT

PLATS
FÖR MAGISKT
HOPKOK

GÖR FELANDE? HAR VÄST
I DJUNGHAR STORT BUR
ELN
HANDLINGS- UTAN
UTRYMME KUR LANTAN

BAKOM
KAPITALET
KELLY

KAPAT
GOLVMATERIAL

H SOM
A EN
T MAN
T MORA

GÖR JU
VRED
KOMISK
MOA

TILLFÖR
VISPANDE
KANSKE
EN FRISK
FLÄKT
BLIR NOG
SLAGSKÄMPEN

INTE
ALLS
ALTRUISTISKA

R L
A I
S
G T
R I
E G
N

GOTTFINNANDE
ÄR RING
FÖR VIG

ITALIENSK
LIKÖR
PARTI

LAGAR
SUOVAS
OFTA EFTER AV

Ö
L
G
L
A
S

LAGERHÅLLARE FÅR GENOMGÅ
LÄTTA
PASSPÅ FÖR- SEGERKONTFÖLJD
RÅDET
ROLLER

T
U
L
L
A

A
G R Y
E
T
N
T
T R E
R
K Ä R
S N I

T
TREKAN
MU- DÄCKET R
LANT VARA Ä
D

KAN
KRÄVA
VALE
ÄR
INTE
ARM

ORERAR HELT
UTAN SJÄLVLJUD
PÅ WICHI- I JÄMTABREV FÖRELSE

Y P
R U
A S
S
M E
A L
T B
V I
Ä T
G A
R R
A
N G

INNEBÄR
MÅLBROTT

ÄR SÄLLAN SOFFLIGGAREN PÅ

51

Åkerbokrysset - sommaren 2020
BRUKAR CHIPS
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Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2020

Varsågoda, här kommer sommarens Åkerbokryss. När du har löst korsordet kan du skicka in
bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter
till info@akerbo.nu Senast den 11 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 ”Tarvar listig lösning" och "Färska grytbitar". Lösning se sidan 51.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Jenny Brüde, Linköping, 2:a pris – Anita Folkeson, Linköping
samt 3:e pris – Jörgen Myhrman, Åtvidaberg. Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.600 ex.

Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,
och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Grebo: Pizzeria Grebo
Corona-läge kan
utdelningen till
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
vissa aﬀärer och
Hjulsbro: ICA Flamman
tidningsställ i
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
denna förteckning
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
vara inställd.
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand, Vårdcentralen,
Folktandvården.
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Lilla Brödboden
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,
Blackas Pizzeria, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2020
Nr
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 11/8
Tis 8/9
Tis 6/10
Tis 3/11
Tis 1/12

Utdeln.dag
Sön 23/8
Sön 20/9
Sön 18/10
Sön 15/11
Sön 13/12

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se
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
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play

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

36

månader
räntefritt

Ibland kan
kondens vara bra.
Men inte på fönster. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog –
ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra fönster.
Besök gärna vår stora utställning på Roxviksgatan 8D i Linköping.
Tisdag och torsdag 12-18 och lördag 10-14.
VÄLJ KONDENSSKYDDAT!

Boka ett kostnadsfritt hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* En enkeldörr gäller vid köp av minst 7 st fönster.
Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)
Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin
samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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MASKINUTHYRNING MED
PERSONLIGT ENGAGEMANG!

Byggmaskiner, liftar, ställningar, bodar, bygghissar,
containrar samt personliga skyddsutrustningar.
Nu även med maskinförartjänster och utbildningar.

Torvingegatan 18, 582 78 Linköping, 013-31 99 94 | www.tholmarks.se
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