Åkerbobladet
Östra Linköp in g m ed omn e jd
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
Nr 8 – 2014
17 augusti – 20 september
Årg 13. Upplaga 18.200

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

Nya fönster
–monterat & klart!
Morups Premium
- vårt bästa energifönster.
Alltid monterat och klart!

Ytterdörr
på köpet! *
Värde ca: 13.000:-

BESÖK VÅRT SHOWROOM PÅ
ENGELBREKTSGATAN 21
LINKÖPING - VÄLKOMMEN!
Öppet torsdagar kl. 12-18
eller enligt överenskommelse

Boka kostnadsfritt hembesök
– ring 013-465 54 55 eller
läs mer på www.morups.se
* Gäller vid köp av minst 7 fönster. Kampanjen pågår till och med 14 september.

Ekologiskt & närproducerat 36 • Spex & skratt i Grebo 40 • Recept 44 - 45

.DPEULQNV
0DUNLVHU 3HUVLHQQHU$%

Kostnadsfritt
hembesök!

HÖSTPRISER
på markistyg

320:-/m2

Markisser • Persienner • Rullgardiner
Pliissé
égardin
ner • Lamellgardiner

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • www.kambrinks.se
Välkommen att boka en visning i vårt showroom på Bjälbogatan 2 i Linköping!
Drop-in på onsdagar kl. 16 - 19.

Mer valfrihet
för familjer!
Kristdemokraternas toppkandidater i Linköpings kommun.
Övre raden: Magnus Engström, Per Larsson, Petra Hellsing.
Nedre raden: Liselotte Fager, Andreas Ardenfors.

Rösta på Kristdemokraterna 14 september!

www.linkoping.kristdemokraterna.se
www.facebook.com/kdlinkoping
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LISEBERG Dagsturer 16/8, 23/8
30-ÅRSFESTEN GALENSKAPARNA
Inkl. entré ................................................. 350 kr OCH AFTER SHAVE 15/11 ................... 1.450 kr
2-rätters middag, kaffe och räksmörgås
ULLARED 9 tim på plats
30/8, 27/9, 25/10, 1/11 .............................. 300 kr 30-ÅRSFESTEN GALENSKAPARNA
OCH AFTER SHAVE 6/12 ..................... 1.450 kr
ULLARED 6,5 tim på plats
2-rätters middag, kaffe och räksmörgås
26/8, 9/9, 25/9, 14/10, 28/10, 30/10,
11/11, 25/11, 29/11, 6/12, 9/12 ................. 280 kr

HELSINGÖR JULSHOPPING 6/12

BRUKSVALLARNA
Höstresa 7 dagar 7-13/9

Inkl. busskaffe ............................................ 500 kr

Inkl. halv pension ................................... 5.690 kr KOM IGEN CHARLIE

Oscarsteatern, Stockholm 6/12
SUPERCROSS & FREESTYLE
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm........... 1.090 kr
Tele2 Arena, Stockholm 11/10 ........... 850 kr
30-ÅRSFESTEN GALENSKAPARNA
KOM IGEN CHARLIE
OCH AFTER SHAVE 12-13/12 ............. 2.200 kr
Oscarsteatern, Stockholm 25/10
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm........... 1.090 kr 2-rätters middag, kaffe och räksmörgås
del i dubbelrum Hotel Clarion Post

LIVET ÄR EN SCHLAGER
Cirkus Stockholm 8/11..................... 1.250 kr KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 11-12/12
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm
LIVET ÄR EN SCHLAGER
KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Cirkus Stockholm 15/11................... 1.550 kr Göteborgsoperan 16-17/1, 2015
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm
och teatermiddag på Cirkus
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands.
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

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

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

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

Vi KAN INTE SÄGA
ATT VI INTE VET
Vi måste förändra samhället
för att ge våra unga chansen
till en bra framtid.

G
RÖSTA
GRÖNT

Våra barn bemöts olika
beroende på deras kön
eller vilken hudfärg de
har.
Varje årstid verkar
komma med nya
extrema väder.
Förskola och skola ska
ge varje barn möjlighet
att växa och klara
utbildningen. En skola
för livet.

bÑMłWjċÑĲĤĘċüüĉ@s
īg"ÞjWł"đÑ@Ŵ
üsĲ@ĉjWq"@ř

Ŵ«üjċå ş
Gunnar Gustafsson, Linghem
Kandidat till riksdag och kommunfullmäktige
DÞĿüÀÚďė²ėď²öďė³ïïÆŉ
Pappa till tre barn 4, 7 och 9 år
Lagledare i LSK fotboll
Twitter: @bykallan
facebook.com/bykallan
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Gå till botten med ditt hus!
Vår specialité:
HUSDRÄNERINGAR
-705-#2Ŗ/1&'406'-0+-
8.76(©46#4$'6'
(#56#24+5'4Ŗ)#4#06+
Vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta
¾VFGƀGUVCŒ

Passa på att utnyttja

www.cnsgrav.se

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

ROT-avdraget!
Dra av upp till 50.000 kr.

TR Ä DGÅ RDS GE S TA LTNING

- från idé till planritning

7KRPDV1LOVVRQ*|NlUWVWLJHQ/LQN|SLQJ7IQ0E
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Vi utför

Alla typer av till-, omoch nybyggnationer
med helentreprenad
samt arbeten som
Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.
– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53

GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
7

- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED
direkt hem till dig med vår kranbil.

Beställ snabbt och enkelt via
vår hemsida vedkungen.eu
Har ni frågor ring: 0708 -29 99 12.

Välkommen med din beställning!

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning
av unga träd

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

Träd

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

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

Vi hälsar nya
medarbetare
välkomna!
ERBJUDANDE
Nya avtalskunder
erbjuder vi 25% rabatt
vid 5:e städtillfället.
Gäller nytecknade avtal t.o.m. 30/9 2014.

PRIS: Från 170 kr/tim efter skatteavdrag
(340:- inkl. moms)

Referenser finnes.
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Hushållsnära
tjänster m.m.
ÖPPETTIDER: Må n- Tor 07.45 - 18.00 • Fre 07.45 - 16.00

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

oc

BEVARA HUSETS KARAKTÄR
BYT GLAS – INTE FÖNSTER
Vi gör om era kopplade 2-glasfönster (1+1)
till energieffektiva treglasfönster.

Före åtgärd

Glasfönster
(Trippelkonstruktion)

Efter åtgärd

Beﬁntligt enkelglas i både inner- och ytterbåge demonteras. Ytter- och innerbåge skruvas ihop. Utrymme för isolerruta sågas och fräses plan. Ny fabrikstillverkad glaskassett monteras. Kan utföras på både inåt- och utåtgående
fönster. Genom att förse den nya isolerrutan med energiglas och fylla utrymmet
mellan glasen med argongas förbättras isoleringsförmågan över hela glaskonstruktionen med 2/3 (65%).

Kimstadsvägen 65, 610 20 Kimstad / Tel. 011- 530 00 / Fax. 011- 538 00 / www.nyab.nu

FÖNSTERRENOVERING / BYGGNADSMÅLERI / DÖRRENOVERING / KÖKSLUCKOR /
TAK– OCH FASADRENGÖRING / INDUSTRILACKERING / KLOTTERSANERING

9

ÅKES Knivslip

PLANERA, PLANTERA PERENNER

SLIPAR:
Knivar, Liar, Saxar, Yxor m.m.
Knivar till gräsklippare
(ej cylinderklippare)

Kom och ta en ﬁka och njut i trädgården
under tiden dina knivar eller redskap slipas.
Även liten LOPPIS.

Välkomna!
Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider när vi är hemma.

www.jogestorpstradgard.se

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

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

Jogestorp Vånga
617 90 Skärblacka
Tel. 0122 - 320 17

Öppet
Ti- Fr 12 -18
Lö 10 -14

RENSNING OCH
BETNING

BLUSJACKA
445:-

av utsäde utföres

Fria ändringar • Fri Parkering

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
*LVWDG/LQJKHP

Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!
Vb: Följ skyltar mot
Stora Bjärby från bron
vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och
ytterligare 200 m
ner till ÄGGBODEN.
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Äggen hos oss
är FÄRSKA.
Vill du ha färskare
– köp en höna!

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

Johannelunds Centrum, Linköping

tarten:
Inför skols
Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg AB • 0709 - 37 00 36

SIHAM

6LKDPKDUÀ\WWDWIUnQ6WRFNKROPPHGGHWVHQDVWH
PRGHWLQRP+nUGHVLJQWLOO%URYLOODQL+MXOVEUR
Siham ger 25% rabatt på all behandling!

-DJKlOVDUQ\DRFKJDPOD
NXQGHUKMlUWOLJWYlONRPQD

7HO
KDUGHVLJQKMXOVEURVH
Onlinebokning!
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Service för hem och trädgård
Vi ordnar
aget
skatteavdr
kturan
direkt på fa
stnadsoch gör ko
esök.
sb
at
fria pl

STÄDSERVICE

Efter

För hem, flytt, fönster och kontor.

från

skat

teav
drag

160
per

FASTIGHETSSERVICE

:-

tim

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Många uppskattar oss – vi har nu över 250 uppdrag per månad.
Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, Mjölby och Åtvidaberg.

Ett telefonnummer för ALLA tjänster:

0709 - 722 887
Gr
u

nd
at
2

00

6

www.elevhemmet.se
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25 m2 FRITIDSHUS
'HQMXOLWUlGGHGHWQ\DWLOOlJJHWWLOOE\JJODJHQLNUDIW9LKDUÀHUDPRGHOOHUDYGHQ
Q\DE\JJORYVIULDVWRUOHNHQSnKXV+lUVHUGXQnJUDH[HPSHO

FÖRRÅD

Snart är det höst.
Planera ditt förrådsbygge redan nu
– och slipp väntetid!

ALLT FÖR DIN TRÄDGÅRD
Vi säljer jord, grus, dekorgrus, marksten
i natursten och betong för anläggning av
trädgård samt plattor, staket, blomlådor m.m.

ÖPPETTIDER: Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 15.
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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+|VWHQVDNWLYLWHWHUVWDUWDUY
3URYDSnSDVVY
32:(5<2*$RQVGDJDUNO 
6W\UNDVWUHWFKEDODQV
0(',&,16.<2*$RQVGDJDUNO
$QGQLQJRFKPHGYHWHQKHW
4,*21*PHG0,1')8/1(66WRUVGDJDUNO
5|UOLJKHWDQGQLQJPHGYHWHQKHW
)81.7,21(//75b1,1*WLVGDJDUNO 
6W\UNDEDODQVNRRUGLQDWLRQ
&+,%$//<2*$PnQGDJDUNO 
<RJDPHGIlUJJODGDEROODU

$QPlODQ LQIR



&+,%$//WLVGDJDUNO 
(QEODQGQLQJDYROLNDU|UHOVHIRUPHUPHGIlUJDGHEROODU

'URWWQLQJWRUJHW YLG0HGPHUDEXWLNHQ ƒ/LQN|SLQJ
ZZZKDOVRDJHQWHQVH
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NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:

Dygnet runt alla dagar om året.

 Klipp ur och spara annonsen!

LINGHEMS

Bemannade tider:

Höstaktiviteter hos Attendo

Onsd 17.00 - 19.00
Sönd 10.00 - 12.00

Välkommen till Attendos servicehus i Linköping.
I höst har vi bjudit in olika personer med stor
kunskap om sitt respektive område.

TELEFON:

Mikael Andersson 0709 -10 56 00
www.linghemgym1.se

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

'ÚSTÊMKOJOHt4FSWJDFt3FQBSBUJPOFS
/ZUUPDICFHBHOBU

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

23/9 kommer polisen Håkan och Daniella från
brottsofferjouren till Tannefors servicehus för att
informera om vad man själv kan göra för att förebygga brott mot äldre.
29/9 kommer Uffe från räddningstjänsten till Tannefors
servicehus och informerar om förebyggande av brand.
2/10 kommer heminstruktör Åsa till Kärna servicehus och berättar om synhjälpmedel.
6/10 kommer polisen Håkan och Daniella från
brottsofferjouren till Räknestickans servicehus för
att informera om vad man själv kan göra för att
förebygga brott mot äldre.
7/10 kommer heminstruktör Patric till Skäggetorp
servicehus och berättar om hörselhjälpmedel.
8/10 kommer heminstruktör Åsa till Tannefors
servicehus och berättar om synhjälpmedel.
Alla tillfällen börjar kl 14.00. Attendo bjuder på kaffe
med dopp och önskar att du meddelar om du vill delta.
Vi finns på plats för att svara på dina frågor.
För information eller anmälan ring 013 -12 11 20
eller maila jenny.borjesson@attendo.se

www.attendo.se
Omsorg på ditt sätt

ÅKERBY KIMSTAD AB
Vi utför klippning av vägren och slänter
samt sly & ris i hag- & betesmark.
Upp till 35 mm grovt.
Tel. 0703 - 56 30 30
Richard
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Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem
Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss.
Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten.
Östgötadagarna 6 - 7 sept:
Östgötsk
morotsstubbe
med kaffe
40:-

Månadsspe
Septembecial
r:

Fläskﬁlé med

rosépepparså
s,
kly ftpotatis oc
h grönsaker

Tel 011 - 545 50

Wienerschnitzelhelg

Fr.o.m. 1/9
Våfﬂa
med varm dryck

45:-

30 - 31/8
Motorcykelträffar TORSDAGAR
på slusscaféet t.o.m. 21 augusti.

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

ÖPPETTIDER
$OODGDJDUWRP
(Köket är öppet 10 - 21)

www.kaptenbille.se

Fredag 5 sept stänger vi 15.00. (Vi är på personalutflykt!)
Från 24/8
7L7R)U/|6|

Kom ihåg att boka annons i god tid, och senast
den 9/9 till nästa Åkerboblad som kommer ut den 21/9.

ÖPPETTIDER
Må - To 8 - 18
Fr 8 - 12
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen.

Betala ett däck i månaden
med COM4TIRES-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!
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DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?
SPECIALITET

Vi säljer
makadam,
väggrus,
jord m.m.

STUBBORTTAGNING!

JAG

från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

UTFÖR ÄVEN:

$
Trädfällning på din tomt
$
Beskärning av stora träd (med skylift)
$
Borttransport av ris
$
Byte av flaggstångslinor (med skylift)
$
Grävning med 5-tons grävmaskin
Daniel Gustafsson

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00

www.dakonsult.se

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Gör en utflykt
till Lanthem!
HÖSTNYHETER

mma!

i butiken börjar ko

Klassiska tyger:

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Bildgalleriet - www.lanthem.se

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
hittar ni

1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:
Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

erbjuder

sensommarväxter
Lanthem medverkar i

Östgötadagarna 6 - 7 sept

med öppettider 10 -17 båda dagarna.

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

Vägbeskrivning: Gamla E:4an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka.
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JORD & GRUS
Säljes i storsäck eller lösvikt
Hämta själv eller få levererat med H-frakt
GRUS

Vi säljer även BYGGVAROR!

450 kr
per s
äck

Bankekind • Vard 7 - 18 • Helg 10 -15 • 013-53390

Vårdsbergsmästerskapen i plöjning
2014 Vimarka

Vinnare
Tegplog
Veteran buren
Veteran bogserad

Daniel Svensson
Sture Karlsson
Robin Pettersson

Vinnarna erhöll var sitt sparkonto i Landshypotek bank
med 3000 kr.

Cirka 250 besökare trotsade regnet och åt korv/hamburgare
i Hembygdsföreningens tält.

Vi tackar våra sponsorer:
Landshypotek bank
HK Scan
Betongindustri
Betongfrakt
XL Bygg
Cramo
Lantmännen Maskin
KC Traktorservice
TK:s beg. Traktordelar
Br. Bladins Maskinstation Lasses Livs, Vidingsjö ICA Himnahallen
Ivarssons i Metsjö
PM Ivarsson förvaltning

VÅRDSBERGS LRF-AVDELNING

OCH

VÅRDSBERGS HEMBYGDSFÖRENING

Jernbergs Bilservice
Service & reparationer
Oljebehandling
Öppet: Må - To 0800 - 1630 • Fredag stängt
Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning
Takmålning - Papp- och Tegeltak - Utbyte av Eternittak
Försäljning - Taksäkerhet m.m.
BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING
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Kontakta oss, det lönar sig! Tfn: 013-39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
0RELOWIQ7IQ)D[
(SRVWUHQJHQYLN#WHOLDFRPwww.brokindsplatslageri.nu

www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!
Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

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

Tel. 013-465 99 60

info@thormans.se
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VÄLKOMMEN

Vecka 35

att fira gudstjänst i Linghemskyrkan
kl. 10.00 på söndagar.

startar våra grupper:

Onsdag 10 september är höstens första
Stick-café kl. 18.30.
Onsdag 17 september är du välkommen
till Missionsarbetskväll kl. 18.30.
Mer info på www.linghemskyrkan.se

Måndagar 18:00 Spårare

7- 9 år

Måndagar 18:00 Upptäckare

10 -12 år

Måndagar 18:00 Äventyrare

13 -15 år

Lördagar

18:00 Ungdomskvällar

Söndagar

10:00 Söndagsskola

3 -13 år

Barnens Dag
vid Linghemskyrkan

Lördag 23 augusti
Second Hand för missionen – intill Linghems station

Stort TACK
till alla er som besökt oss hittills i
sommar. Det har varit full fart i huset
som vanligt.
Nu har vi röjt i förråden och plockat
fram nyheter - så missa inte det.
Boka även in
Höstmarknaden 27 september!
Våra öppettider för inlämning och
försäljning är onsdagar 16 – 19
och lördagar 10 – 14.
Läs mer på www.magasinetlinghem.se

kl. 14 – 16

Ø
Landhockey
An n i
- kom och spela
o ch d ca
o ck a n
Ø
Scouterna visar
Al g ot
sin verksamhet
och bygger hinderbana
Ø
Volleyboll
Ø
Godisregn
... med mera

Glasscafé
Läs mer på
www.equmenialinghemskyrkan.se

Linghemskyrkan fyller 30 år i år!
Equmenia firar med jubileumshajk 6-7 september i och utanför kyrkan.
Har du varit eller är scout/scoutledare i Linghemskyrkan
Välkom
ska du ta chansen att komma med på detta arrangemang!
na!
Kontakta oss på equmenialinghemskyrkan@gmail.com eller 0706-75 33 56.
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Ett liv i helande
och det profetiska
Konferens med Rick & Cynthia
Hayes från Skottland
i Kapellet Vårdsberg 4-7 september
Program:
Torsdag 19:00
Fredag

10:00
14:00
19:00

Söndag 10:00
17:00

Seminarium
Lovsång och förbön

Seminarium
Seminarium
Seminarium som en
introduktion av kursen
Lovsång och förbön

Seminarium

Lovsång och förbön

Seminarium

KURS I ATT UTVECKLA DIN
PROFETISKA GÅVA
Under hela lördagen med
start klockan 9:30
Obs kursen tolkas inte. Se dagschema och
mer information på församlingens hemsida.
Kursavgift 300 kr betalas med kort eller
kontant på plats. Anmälan till
info@akerbofrikyrkoforsamling.se

Det finns fika och mat efter och mellan de olika seminarierna
För mer information gå in på www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Arr.
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Modern

DANS
för daglediga

Onsdagar
kl 13.30 - 17.00
LANDERYDGÅRDEN
Bokhagsvägen 10, Linköping

Kaffe serveras i pausen.
Hjärtligt välkomna!

Hösten 2014
10 sep
24 sep
8 okt
22 okt
5 nov
19 nov
3 dec
28 dec

Musik: Tonika
Musik: Anders Nilssons orkester
Musik: Lars Erikssons orkester
Musik: FRAZZEs band
Musik: Bex:s
Musik: Kjell & Co
Musik: Lennartz
Musik: J-L:s band Helgspecial!
Folkungagillet
Medlem av
Svenska Folkdansringen

KOM OCH DANSA
LINEDANCE I HÖST!
Prova på-tillfälle söndag 31 augusti
kl. 18 - 19 för nybörjare
kl. 19 - 21 nivå 3-4-dans (uppvärmningsdans)
Inga förkunskaper behövs.

Kurserna startar söndag 7 september.
Välkomna till oss i Landerydsgården, Hjulsbro.

FÖR MER INFO: www.linkopinglinedancers.se eller 0738 - 40 89 11
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DANSA LINEDANCE!

LSK Gymnastik
Barn- och
Ungdomsgymnastik

Öppet Hus
söndag 24 augusti
kl. 17- 21
i Linghemsskolan

i Linghem
Födda 2010 och tidigare

Prova höstens spännande nyheter och
beprövade favoriter för ungdomar och vuxna.

Aktuella grupper och schema finns på
hemsidan och ICA Himnahallen.

Linedance, Bamse-HIT (familjegympa),
Gympa, StepUp, CSP (Cirkel Styrka Puls),
Box.

Sätt upp ditt barn på kölistan som du
hittar under Barn på vår hemsida.
Vi har i år ingen telefonanmälan.

Schema och mer information hittar du
på hemsidan.

Linghem växer! Vi behöver fler föräldrar
som ledare, administratörer eller
styrelsemedlemmar.

www.lskgymnastik.se • facebook.com/lskgymnastik
info@lskgymnastik.se

SMÅBRUKARE i Östergötland
ANORDNAR

SMÅBRUKAREDAG
MED MARKNAD
Tid: Lördagen den 30 augusti, kl. 10 - 16
Plats: Kärnhult, Valdemarsvik
Skyltat från E22 söder Valdemarsvik, riktning Falerum samt från Rv 35 i Åtvidaberg, riktning Falerum.

Försäljning av närproducerat kött, fisk, bröd, ostkaka, saft, grönsaker m.m.
Sång och musik • Ponnyridning • Ansiktsmålning • Hantverksprodukter
Slipning (ta med dina verktyg) • Skattjakt • Lotteri m.m.
FÖREDRAG • Kaffe- och korvservering
Försäljningplats är gratis för medlemmar, övriga 100 kr.

För mer info ring Ulf Karlsson 0123-340 67 • Se även hemsidan www.smabrukare-ostergotland.se
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DAGS

att klippa
fruktträden,
t.ex. äppleträd.
Ring:
G.T.’s Trädgårdstjänst

070 1- 600 617
F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

070 - 870 59 29

Bengt Nilsson

HEMBYGDSDAGEN
i Vånga
Söndagen den

31 augusti

Med början i kyrkan 11.30
och fortsättning på Hembygdsgården 13.00.

Medverkande
Orgagillet, musik och folkdans
Magnus Höjer, årets talare
Vångaskolan klass 3, egen musical
Skärblacka Dragspelare
För barnen:
Ponnyridning, hästskjuts
samt visning av Alpackor

Kaffeservering
Varm korv -- Våfflor

Lokala hantverkare
visar och försäljer
sina alster
Foto- och
konstutställning
Visning
av våra muséer och
byggnader
Försäljning
av honung, getost,
blommor, godis m.m.
Lotterier

Välkomna!
Vånga Hembygdsförening
Arrangemanget stöds av Norrköpings kommun Kultur och fritid
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Brådtom Slusscafé
vid Göta Kanal

SÄSONGSAVSLUTNING
Söndag 31 augusti, kl 10 -16

Skördemarknad
& loppis
Fika, glass
och korvgrillning

Hjärtligt välkomna!
Brådtom Slusscafé & stugor
Göta kanal, 610 21 Norsholm
www.bradtomsluss.se

011 - 550 55

Augusti

Familjedag på

Hembygdsgården Tallbacken i Askeby.

Lördag 6 september kl 11 - 15
Program:

Brödbakning i stenugn • Loppmarknad
Försäljning av bröd i mån av tillgång

Underhållning från scenen
Klockan 12.30 ca.

Musikgruppen BREDBANDET

Bandet består av sex musiker med mycket blås
samt vokalist och spelar många olika musikstilar
som bandets namn antyder.

Kaffeservering • Varm korv
Lotterier • Chokladhjul
Familjedagen arrangeras i samarbete med
ÖstgötaDagarna - öppet hus på landsbygden.
Snälla! Skänk saker (ej möbler) till vår loppmarknad.
Dessa kan lämnas vid Tallbacken
torsdag 4 eller fredag 5 sept kl. 17-19.
Behållningen går oavkortat till Barncancerfonden Öst.

Välkommen önskar Askeby Hembygdsförening

Info: Rolf Pettersson, tel 013-760 18
Se även: www.askebyhembygdsforening.se

Välkommen också till Askeby klosterkyrka
som är öppen för visning både
lördag 6 och söndag 7 september.

Info: Hans Palmlöf, tel. 013 - 23 87 00
Se även: www.askebyabbey.com

17 sönd 10.00 Upptaktsgudstjänst tema ”Frimodighet”
i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson, nattvard, lunch
20 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
21 torsd 19.00 Församlingsmöte och bön i Salem Rystad
23 lörd 15.30- Stadsfesten i Linköping, Allsång i Kungsträdgården
-17.00 med Gunilla Frödén och Sten Bäckman
24 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
barnvälsignelse
27 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
28 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
31 sönd 16.00 Sånggudstjänst i Kapellet Vårdsberg, Kenneth Palm,
sång av kören Harmoni

September
3 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
4-7 torsd - sönd Konferens med Rick & Cynthia Hayes,
se separat annons på sidan 21
10 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
11 torsd 19.00 ”Utrustad av Gud” i Salem Rystad, B. Fredriksson
13 lörd 18.00 Åkerbosångarna övar i Salem Rystad
17 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
18 torsd 19.00 Bön i Salem Rystad
20 lörd 18.00 ”Kom och möt Gud” i Kapellet Vårdsberg,
B. Fredriksson
21 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson

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

Hannäs Möbel och
och Prylmarknad

500 kvm
prylar, böcker och möbler
23 km söder om Åtvidaberg
vid Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång
30 och 31 augusti, kl. 10-16.
Därefter sista helgen i
månaden t.o.m. oktober.
November öppet 22 och 23.

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43
070 -295 65 96
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Som en sommarkatt. Så kan andra partiers inställning till landsorten utanför Linköpings stad beskrivas. Trevligt några veckor,
som sedan lämnas vind för våg åt sitt öde. Centerpartiet däremot älskar hela landet hela året. Vi vill att HELA Linköpings
kommun utvecklas ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Vi vill utveckla de mindre orternas centrum med fler affärer och
mer service och fortsätta fibernätsutbyggnaden på landsbygden.
Vi tänker fortsätta satsa på vägunderhåll, kollektivtrafik och fler
cykelvägar. Vi vill fortsätta arbetet med nya lekplatser, de gröna
näringarna och mer närodlad mat i våra skolor.
Vi vill även öka människors makt över besluten genom självbestämmande kommundelar för våra småorter, byar och stadsdelar.
Vårt mål är en grön, trygg, jämställd och likvärdig kommun.
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Tomatbod
med försäljning av ekologiska tomater
Gårdsförsäljningen öppen alla dagar 09.00 - 21.00

Köttlådor
med ekologiskt nötkött
Naturbeteskött från gårdens KRAV-certiﬁerade djur

WWW.ÅNSTÄNG A.SE

Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27
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smått & gott
PRO ÅKERBO

JAKTMARK SÖKES!!

har sitt första månadsmöte inför hösten
den 29 augusti 2014, kl. 13.30
Plats: Linghemskyrkan.
Kommunalrådet Anita Jonasson-Kroon informerar om
”Moderaternas mål med äldreomsorgen”.
Icke PRO:are inbjuds och ring gärna till Britta Ohlsson
på tfn 013 - 734 46, om du vill vara säker på att få fika.

Söker jaktmark,
både små som stora marker är av intresse.
Betalning: Pengar, Arbete, Kött eller förslag.
Har ni mark så tveka inte utan hör av er till
Pär Lyck • Tel. 0706 - 77 34 35.

Honung från Gistad

Björsäters seniorer

Ola Hulth 070 - 344 18 53

Bussresa till Naturum Tåkern.
Avfärd 22 aug. kl. 9.00. - 400 kr.

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!
KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Privata radannonser i Åkerbobladet

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

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

Annonsmanus och betalning
skall vara Åkerbobladet tillhanda
senast på tisdagen i veckan före
utgivningsveckan. Dvs. för nästa
nummer senast den 9 sept..
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Revatorpets Hundbutik
– Allt för dig och din hund –
Öppet även sena kvällar.

– ÖKAT kursutbud inför hösten –
Åk över bron vid
Törnevalla k:a,
efter bron håll vänster,
följ därefter skyltar.

Lotta Driscoll, Dipl. hundinstruktör
samt ﬂera instruktörer

VARMT VÄLKOMNA!

0738 – 22 82 59

Mera info hittar du på: www.lottadriscoll.se

Göran Karlssons
VVS & El

Foder, trim och tillbehör
Vistvägen 34
i Majelden, Linköping
(ingång från innergården)

013-10 59 90
info@hundkattshopen.se

www.hundkattshopen.se

Göran: 0708- 434 838
Gustav: 0733-722 539

KÖPER 50 -70 -TAL & ÄLDRE

 KLIPP UR ANNONSEN!

ALLT AV INTRESSE, MINDRE MÖBLER,
PORSLIN, TEXTILIER, PLÅTBURKAR,
KLÄDER, LAMPOR, TIDNINGAR,
LEKSAKER, TRÄLÅDOR,
KURIOSA FORDONSRELATERAT,
BUTIKSRELATERAT SKYLTAR,
FÖRPACKNINGAR M.M.
KOMMER O HÄMTAR, KONTANT BETALNING

NOSTALGIMIX

Där vatten
och el
förenas!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.

013-10 19 90

Berga Rona/LQJKHP

Du löser ingen knut
med samma tänkande
som när den knöts.
Ur Göran Troells bok:
"Det kan lika gärna gå bra"

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
bYHQXWVWlOOQLQJDYÀDNRFKFRQWDLQHU
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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Ett nytt kåseri av Skånske Arne

Bad och sådant

En relativt sann anekdot från tidigt
2000-tal i Mjölby.
När solen gassar och svetten lackar är
det inte utan att tanken på att sträcka
ut kroppen på stranden infinner sig. Då
jag inser att det var ett tag, och ett antal kilo sedan jag orkade hålla in magen
på Lundbybadet tar jag en promenad till
Skogssjön.
Att gå kan ju på sikt lösa kiloproblemet.
Om jag inte belönar mig med en stor
glass när jag kommer fram vill säga.
Det var länge sedan det stoppade med
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en Top Hat, nu är det den största glassen
som gäller.
Som barn fick jag dela igloo med colasmak med min bror.
Naturligtvis skulle det vara att rekommendera ett så blygsamt glassintag även
nu, men nu bor vi inte på samma ställe
och igloo har jag inte sett på länge.
Jag packar en kasse med högklassig
deckarunderhållning i form av en Nick
Carter-pocket, badshorts och väl använd
fast nytvättad handduk.
Oh, det ska bli så gott att känna sand
mellan tårna och ryckas med i den fantastisk förutsägbara intrigen i ”Dödligt hot”.

Efter promenaden som tar mig till
Skogssjön går jag in och köper den största glassen de har och byter några ord
med arrendatorn.
Snörena runt bryggorna har väckt mitt
intresse och det visar sig att de hindrar
stora flygfän från att lämna restprodukter
på gåytorna.

Kön slingrade sig lång och sakta närmade jag mig de två toaletterna.
Obetänksamt måste jag ha hamnat i fel
kö och när jag är på väg in genom dörren
säger kvinnan som är på väg ut:
– Det är damernas!
– Tack, jag dansar inte.

Då jag lagt mig tillrätta på stranden tar

Jag rycks ur mitt dåsande då jag hör hur
en liten flicka säger till sin soldyrkande

jag beslutet att låta boken vila en stund
och jag vill bara vara.

och eventuellt lite av värme omtöcknade
mamma:

Tankarna vandrar och jag drar mig till
minnes en gång då förberedelse mötte

– Jag går i nu, och får till svar det något kryptiska:

tillfälle.
På det glada 80-talet var jag på rockkonsert och eftersom det inbjuder till
ölförtäring blev ett toalettbesök nödvändigt.

Kom ihåg att boka
annons i god tid, och
senast den 9/9 till
nästa Åkerboblad
som kommer ut
den 21/9.

– Cykla inte för långt bara!

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

Vill du också
synas här?
En annons i det
här formatet
kostar endast
365 kr i sv/v
430 kr i färg
(priser exkl. moms)
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Raka fåror i regn och rusk

Traktorer av olika årsmodell gjorde upp om mästerskapstiteln i Vimarka.
I Vimarka blåser det snålt över gärdena.
Almanackan visar den 28 juni men ingen av
medlemmarna i Vårdsbergs Hembygdsförening kan tro det när de kämpar för att sätta upp tälten vid kanten av åkern. Idag skall
LRF ordna mästerskap i veterantraktorplöjning och Vårdsbergs Hembygdsförening
ansvarar för serveringen. Till slut står tälten
förankrade med linor fastsurrade i tältpinnar som är nedslagna i marken. Medlemmarna gör i ordning kaffebryggarna och
tänder eld på grillkolen.

Startlinje
Lagom när dagens enda solstrålar tittar
fram kliver tävlingsledaren upp på vagnen
för att informera om de kommande övningarna. Efteråt går förarna till sina traktorer
och startar upp dem. Det bolmar och puttrar när de kör iväg till startområdet. Där
ställer de sig längs en linje och väntar på att
få starta. Besökarna följer efter och ser när
traktorerna ger sig iväg över åkern för att
försöka plöja så raka och snygga fåror som
möjligt.

Finjusteringar
Förarna ställer upp sina traktorer i en
klunga och inspekterar varandras maskiner.
De flesta är gentlemän med grå tinningar
men även en yngre kvinna syns justera inställningarna på plogen. Så småningom
samlas det bilar vid parkeringsområdet på
andra sidan åkern och besökarna makar sig
mot serveringstältet, där också en vagn är
uppställd.

Blöta förare
Då kommer regnet. Besökarna fäller upp
sina paraplyer och kurar ihop sig under
dem. Några av traktorerna är så pass moderna att de har hytter men flertalet av
förarna sitter på sina maskiner och skumpar under bar himmel. Det tar tid att plöja
fårorna och många besökare drar sig mot
serveringstältet för att få något varmt i sig.
Under tälttaket har medlemmarna i Vårdsbergs Hembygdsförening det bekvämt.
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De tävlande plöjde raka fåror.
De står torrskodda men får mycket att göra
när frusna och hungriga besökare packar in
sig för att få skydd från ruskvädret.
God kommers
Några passar på att köpa lotter och de allra
minsta frågar sina föräldrar om de får rida
på någon av ponnyhästarna som står en bit
därifrån, eller åka en tur runt området med
häst och vagn. De som vill testa sina kunskaper går en tipspromenad runt Vimarka
by. Efterhand som plöjarna blir klara kommer de in i tältet för att diskutera dagens
tävlingsmoment över en kopp kaffe och en
grillad korv. Alla är överens om att jorden
är hård att plöja i.
Lång arbetsdag
Det blåser kraftigare och tälttygen fladdrar
riskabelt. Medlemmarna i Vårdsbergs Hembygdsförening beslutar att montera ned det
ena tältet. När det är dags för prisutdelning
samlas förarna runt tävlingsledaren för att
höra resultatet. Vinnarna tar emot sina priser och arrangörerna tackar de medverkande för dagens insatser. Medlemmarna i
Vårdsbergs Hembygdsförening skyndar sig
att packa ihop. De har stått här sedan tidigt
på morgonen och nu börjar vinden kännas
i märg och ben.

Tappra familjer trotsade vädret och tog en tur
med häst och vagn.

Stora paraplyer skyddade människor och djur.

Text och bild: Fredrik Häger
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www.svenskapache.se

MÅNADENS JANNE

SJUNDE SINNET av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Tävla i

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.)

– vinn en trisslott!
Nr
1.

Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.

1.
2.
3.
4.
5.

hemma
utrymmet
röst
gåva
hämtas

6.
7.
8.
9.
10.

likvärdig
förköp
varmare
fjärran
saft

Skriv ditt svar i talongen härintill eller på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet,
Stationshuset, Tellbovägen 3
585 64 Linghem

7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 9 september.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.

ÅKE-BO av Janne Karlsson
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Månadens profiler:

Ekologiskt och närproducerat
– på riktigt

Familjen samlad i växthuset, Magnus, Carolina, Amilia och Liam.
Storebror Linus hade annat för sig vid tillfället.
Högsommarhettan dallrar över åkrar och
ängar men på Ånestad Lillgård utanför
Vårdsberg sjuder det av aktivitet. I medoch motgång deltar ung som gammal i arbetet med djur och odling av spannmål och
tomater.
Magnus Webe är tredje generationen
på gården som köptes av hans farfar på
1940-talet. Idag omfattar ägorna 90 hektar,
fördelat på åkermark, skog och beten.
– Det enda vi saknar är en sjö, skrattar
hustrun Carolina som kom in i bilden vid
millennieskiftet då studierna fört henne
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från Huddinge till Linköping.
– Jag ville läsa till läkare men varför jag
drogs just till Linköping vet jag faktiskt
inte. Jag följde min magkänsla, och det
blev ju bra!
Bara tre månader efter det att paret träffats drabbades de av ett verkligt dråpslag.
Carolina, som mått dåligt till och från i
flera år, hade cancer.
– Kommer du att dö, frågade Magnus,
och då svarade jag nej. Fast egentligen
visste jag inte, berättar Carolina som nu i
efterhand kan le åt sin djärvhet.
Efter två operationer och flera tuffa

Carolina och Magnus Webe
behandlingar kom Carolina sakta tillbaka.
– Periodvis var jag som en zombie. Utan
Magnus och hans föräldrar hade det aldrig gått, förklarar Carolina som idag åter
sprudlar av energi.
Nya livsval
Carolinas sjukdom ställde tillvaron på sin
spets och båda berättar att det fått dem att
prioritera om och värdera vardagen högre.
Efter sveket från vården, som gjorde att hon
fick sin diagnos först efter flera års sjukdom, ifrågasatte Carolina sitt yrkesval och
tog paus i studierna. Hon rotade sig istället
på gården och var med och formade de nya
verksamheterna i företaget. De tre barnen
kom till.
– Det var inte säkert att jag någonsin
skulle kunna få barn efter behandlingen.
Men det kunde jag och efter Linus kände vi
att vi ville ha flera. Barnen är det viktigaste!
Ändå känner hon nu när yngsta barnet
är ett och ett halvt att det kanske är dags att
återuppta studierna.
– En handledare på utbildningen uppmanade mig att vara hemma, att njuta av
att vara mamma. ”Läkarutbildningen kommer alltid att finnas kvar”, sade hon. Det
var ett gott råd.
Osäker framtid
När det blir möjligt för Carolina att börja
plugga igen beror på många olika saker.
Parets satsning på odling av ekologiska
tomater går bra men kommer kanske kräva
en utbyggnad för att bli riktigt stabil.
– Idag är vi stora för att vara små, och
små för att vara stora. Det är ett lite knepigt mellanläge, förklarar Magnus som
berättar att det även kommer nya direktiv
från EU till hösten som kan komma att på-

Liam och Amilia håller utkik från den lilla
gårdsbutiken. Snart kommer pappa med
fler tomater!
verka verksamheten.
Hur efterfrågan utvecklas har också stor
betydelse.
– För oss är det helt avgörande att trenden med ekologiskt och närproducerat håller i sig och växer sig starkare.
Hela verksamheten på Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård, som är företagets
formella namn, är certifierad enligt KRAV.
Det kostar en del men är värt det, menar
Magnus.
– Det går att lita på KRAV och det vet
våra kunder. Det ger oss hög trovärdighet.
Att ställa om spannmålsodlingen och
djurhållningen till ekologiskt var dock inte
Magnus beslut i första hand.
forts. på nästa sida
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Månadens profiler:

Peter Stendahl bor i närheten och köper ofta
tomater på Ånestad Lillgård. Hans favorit är
den lilla söta Majorita.
– Det var när pappa gick en kurs för att
förnya sitt sprutcertifikat som han fick klart
för sig vilka hälsorisker som är förknippade
med besprutningen. Då bestämde han sig
för att ställa om. Det var redan 1996 och
många skakade på huvudet. Det gör de
inte längre; tvärt om så är det fler och fler
som går över till ekologisk odling.

Magnus Webe är nöjd med satsningen på
ekologiska tomater. Efterfrågan ökar.

Tomater och teknik
Satsningen på ekologiska tomater är mer
Magnus och Carolinas eget projekt. Magnus, som är utbildad civilingenjör med inriktning på maskin, kittlades av de tekniska
utmaningarna med klimatanläggningar
och automation.
– Fast från början var det min idé, säger Carolina och skrattar när hon minns
hur hon önskade sig ett hobbyväxthus för
att odla egna tomater, och kanske sälja lite
överskott till grannar och bekanta.
Idag har paret ett växthus med drygt
1 400 kvadratmeter odlingsyta. Bevattning
och klimat sköts med datoriserade styrsystem, som sedan en tid tillbaka kan kontrolleras även via telefonen.

– Väldigt praktiskt, konstaterar Magnus,
som inte behöver känna sig fullt så bunden
längre även om det krävs ständig bevakning för att skapa optimala förhållanden
för de kinkiga tomatplantorna.
Många moment i tomatskötseln görs
ändå fortfarande manuellt och vissa perioder är det mycket hektiskt.
– När de nya plantorna kommer på våren jobbar vi hur mycket som helst och har
ändå extrapersonal inne för att få ner plantorna i jorden så fort som möjligt, förklarar
Carolina.
Den långa skördeperioden, som sträcker
sig från början av maj till slutet av oktober,
kräver också mycket manuellt arbete, både
i växthuset och i packningen.
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Carolina och Magnus Webe
Under högsäsongen har familjen hjälp i
växthuset. Andrii från Ukraina vet efter tre
säsonger på gården det mesta om hur man
sköter tomater.

– De går där uppe, säger Magnus, och
pekar på några präktiga unga tjurar som
lojt betar av det soltorra gräset.
– När det är dags för slakt kör vi dem
två och två till Basunda gårdsslakteri nere
i Kinda, berättar Carolina och fortsätter:
– Allt går lugnt och fint till. Det är viktigt för oss att ta ansvar för djuren hela
deras liv och så blir det förstås väldigt bra
kött. Det vet vi, eftersom våra kunder är
nöjda och kommer tillbaka.


FAKTA
– Vi plockar och packar allt för hand, det
blir bäst kvalitet då, säger Magnus.
Många säljkanaler
Ända sedan starten 2011 har Ånstängas tomater kunnat köpas under ICA:s eget ekologiska varumärke ”I love ECO” men också
COOP köper numera in stora volymer som
säljs under märket ”Änglamark”. Dessutom
säljs tomaterna till några grönsakshallar
där kvalitetsmedvetna restauranger gärna
köper dem. Lokalt finns de på ICA Maxi i
Tornby, på ICA Signalen i Ekholmen och i
gårdens egna lilla självservicebutik. Sedan
ett par år kan man också beställa lådor med
finstyckat nötkött direkt från Ånestad Lillgård.

Namn: Carolina och Magnus Webe
Ålder: 38 resp. 40
Bor: på gården Ånestad Lillgård
Familj: barnen Linus 10 år, Liam 7 år
och Amilia 15 månader, samt Magnus
föräldrar.
Intressen: arbetet på gården, familjen.
Magnus gillar att resa.
Dold talang: Carolina byggde en fullt
fungerande satellitmottagare vid tio
års ålder. Magnus är fena på att skala
räkor.
Favoritplats i Åkerbo: hemma på
gården, såklart!
Hemsida: www.anstanga.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Skådespelarna tågade ut med blombuketter i händerna.

Spex och skratt i Grebo
Scenen nedanför Grebo klockaregård är
tom, ändå hörs det röster där bakom. Skådespelarna i teatergruppen Respexet håller
på att värma upp inför sista föreställningen av ”List och lust” som de har spelat en
vecka.
– Vi började med förberedelserna i januari och har övat i Värna bygdegård, säger
Dick Zeijlon som är pjäsens manusförfattare
och teatergruppens projektledare.
Respexet bildades i samband med en kulturvecka i Grebo 1991. Ensemblen består av
16 personer men medlemsantalet har varierat under åren.
– Som mest var vi 35 personer och nästa
år firar teatergruppen 25 år, säger Dick
Zeijlon och ler så att den ditmålade tandgluggen syns.
40

Återanvändbara kulisser
En strålkastare kastar ett milt ljus över den
uppbyggda scenen på Klockareängen. I
fonden är en gul huskuliss med en dörr och
ett fönster. Scengolvet är täckt av en grön
matta och på ena sidan står ett bord med
två stolar.
– Vi började bygga upp scenen för någon månad sedan men kulisserna har hängt
med längre. Vi har målat om huskulissen
flera gånger och anpassat den till de olika
föreställningarna. I morgon skall vi riva scenen och det känns lite sorgligt, säger Dick
Zeijlon.

forts. på nästa sida
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Efter föreställningen samlades
ensemblen för att
fotograferas.
Föreställningen kan börja
Bredvid scenen är ett tälttak uppsatt. Pianisten som sitter där under börjar spela.
Samtidigt häktar en man, som är klädd i
Modell-39 uniform, av repet vid entrén och
publiken strömmar in. Föreställningen tar
med åskådarna på en lättsam och humoristisk resa till 1930-talet där två nyblivna änkor står i centrum. De drar till sig blickarna
från några friare som är på rymmen från
sitt dunkla förflutna. Allteftersom föreställningen fortskrider invecklas och utvecklas
historien till publikens förnöjsamma skratt.
Kaffepaus med mingel
I trädgården framför Klockaregården
förbereder Helen Johansson serveringen. Snart är det paus och åskådarna kan
sträcka på sig och ta en styrkande kaffetår
med tilltugg.
– Det har gått bra med försäljningen de
här dagarna. Alla är kaffesugna eftersom
föreställningen är lång, säger Helen Johansson.
Hon får hjälp av Inga-Lill Krantz och
Eva Carlsson. De är klädda i tidsenliga kläder och berättar att de har anlitats för att
bistå med sysslorna kring föreställningarna.
På verandan samlas några av skådespelarna
för att prata med bekanta som vill hälsa och
önska lycka till. Idag har Klockaregården
förvandlats till en teaterloge dit bara skåde42

spelarna har tillträde. När dagsljuset lyser
upp deras ansikten syns de sminkade svarta
linjerna runt ögonen tydligt.
Lyckligt slut
Från scenen hörs pianomusiken igen och
åskådarna intar sina platser. Akt två börjar.
Intrigen tätnar och ensemblen spelar sina
roller med bravur. När finalen närmar sig
har förvecklingarna retts ut och föreställningen slutar lyckligt med giftermål. Efteråt grupperar sig skådespelarna framför
Klockaregården för att bli fotograferade.
Samtidigt blir skyn mörk och åskan mullrar.
Åskådarna skyndar sig hem och strax norr
om Grebo närmar sig ösregnet snabbt.

I pausen serverade Inga-Lill Krantz,
Eva Carlsson och Helen Johansson kaffe
till publiken.

Text och bild: Fredrik Häger

KULTUR & NÖJE

T-SHIRTS FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Varje dag berättar många av dem som
kontaktar Bris, Barnens Rätt I Samhället,

KappAhls informationschef Charlotte
Högberg. Vi kunde inte välja en enda vin-

hur de känner en press från omgivningen
och sig själva att vara på något annat sätt
än de är.
Tidigare i år genomförde Bris och
KappAhl en designtävling där barn i ord
och bild fick beskriva vad ”Bra som jag
är” betyder för dem. Nu finns de vinnande bidragen på t-shirts i KappAhls
butiker.
– Vi fick ett mycket gott gensvar från
barn i alla åldrar och det var mycket inspirerande att se deras fina teckningar
och läsa deras klockrena motivationer
till varför alla är bra som de är, säger

nare bland alla härliga bidrag, så det blev
två!
Kampanjen går ut på att synliggöra Bris
arbete och att lyfta budskapet om att alla
barn och unga är bra – precis som de är.
KappAhl har samarbetat med Bris i snart
tio år.
FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

QUICHE TILL KRÄFTSKIVAN
Gör så här:
Blanda ihop ingredienserna till degen, för
hand eller i en matberedare, vattnet sist.
Klä in degen i plastfilm och lägg i kylen
minst 30 minuter. Kavla ut degen och klä
pajformen, nagga med en gaffel. Lägg försiktigt folie över och förgrädda på 200 grader ca 10 minuter. Ta ut pajskalet och pensla den varma insidan med fransk senap.

BILD: EMELIE OTTERBECK

Skala sparrisen och lägg den i kokande vatten ett par minuter (den ska börja mjukna
men fortfarande ha tuggmotstånd). Kyl sedan ner den och skär i mindre bitar. Blanda
den rivna osten med bogen och sparrisbitarna och lägg i pajskalet. Riv till sist i stora bitar av chèvre. Vispa ihop ägg, grädde
och mjölk och krydda med salt och peppar.
Fyll upp pajskalet med vätskan och grädda
på 180 grader ca 35 minuter eller tills den
”stannat” och fått fin färg.

Botten :
3 dl vetemjöl
100 g smör
2,5 msk vatten
1 nypa salt
Fyllning:
1 msk fransk senap
100 g rökt bog (tärnad grovt)
100 g riven ost (gärna gruyère)
100 g chèvre
5 medelstora vita sparrisar
4 ägg
2 dl mjölk
2 dl grädde
Salt och svartpeppar
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Fredrik Polbacks kommentar:
Receptet är framtaget av Anders Karlsson åt champagnehuset G.H. Mumm. Champagne passar som
bekant till allt. Andra alternativ till kräftskivan är
Brooklyn Lager (nr 1548) för 17,90 kronor och
Skåne Akvavit (nr 86009) för 239,00 kronor.
Mitt bästa alkoholfria tips är Störtebeker 1402
(nr 1900) för 11,90.

MAT & DRYCK
Nu är semestern slut för många och allt återgår till det vanliga.
Monika Hallberg presenterar en lättlagad kasslergratäng att
starta upp hösten med.

Kasslergratäng
4 portioner

Skär kasslern i stavar och fräs den i smör
några minuter.
Lägg över kasslern i en ugnsform.

600 gram kassler
1 purjolök
½ färsk ananas
3 dl grädde
½ dl chilisås
½ dl sweet chilisås
1-2 pressade vitlöksklyftor
1 dl riven ost
1 msk torkad oregano
Salt och peppar
smör

Skölj och skiva purjolöken, skala och dela
ananasen i bitar och blanda sedan ner
det i kasslern.
Vispa ihop grädde, chilisås och sweet
chilisås.
Tillsätt vitlök, oregano och den rivna
osten.
Smaka av med salt (tänk på att kasslern
kan vara salt) och peppar.
Häll såsen över kasslern, gratinera i ugn
ca 15-20 min på 200 grader.
Servera gratängen med ris.
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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.

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

GISTAD
Jannes Loppis. Antikt o. kuriosa.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan,
efter 300 meter höger skyltat.
Ti - On 17 - 20 hela hösten,
eller ring 0703 - 67 69 80.

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

HANNÄS
Hannäs Möbel & Prylmarknad.
Intill Hannäs kyrka söder om
Åtvidaberg. Öppet kl. 10-16 sista
helgen i varje månad t.o.m. okt.
samt 22-23/11. Tel. 0120-148 03,
0120-411 43, 070-295 65 96.

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Majeldens Café & Second Hand Vistvägen 34. Må-Fr 10-17.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset). Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 11-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18,
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
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tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17. Stängt Lö - Må.
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
On - Fr 10 -19, Lö 10 -14.
Tel. 0708 -10 48 42

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

NORSHOLM
Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On - Fr 12 - 18,
Helger 11-16. Tel. 0705 - 18 17 98.

RYCKLÖSA
Hjälpverks. Children without border
Vänge Södergård. Lö-Sö 11-16.
Tel. 0704-08 56 87. Från Linköping kör
mot Linghem, innan Rycklösa till
höger, skyltat Loppmarknad.

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

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

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km,
skyltat.

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

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-13.
Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss finns). Må-To 9.00-16.00.
Tel. 0703-583 168.

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

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

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

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

Månadens tips
i Åkerbo med omnejd

17/8 Åkerbo motordag vid Lundby Loge,

6/9 Tallbodadagen vid Tallbovallen,

Östra Skrukeby, kl. 10.00 - 16.00.
Utställning av veterantraktorer, veteranbilar,
tändkulemotorer. Försäljning av hantverk och
lokala trädgårdsprodukter
Arr. Åkerbo Maskinhistoriska Förening

kl. 09.00 - 21.00. Fotbollsmatcher, straffsparkstävling, bakluckeloppis, utställare, ponnyridning,
tipspromenad, godisregn m.m.
OBS deltagande i bakluckeloppisen kostar 50:-,
anmälan till henrik.johansson@tallbodaif.org
Arr. Tallboda IF

23/8 Stadsfesten i Linköping. Allsång i

Familjedag vid hembygdsgården Tallbacken,
Askeby, kl. 11-15. Musikunderhållning, loppis,
brödbakning, servering m.m.
Arr. Askeby hembygdsförening

Kungsträdgården kl. 15.30 -17.00

Barnens dag vid Linghemskyrkan, Linghem,
14.00 -16.00. Scouting, Landhockey, Volleyboll,
Godisregn m.m. Arr. Equmenia Linghemskyrkan
30/8 Småbrukaredag med marknad
i Kärnhult, Valdemarsvik, kl. 10.00 - 16.00.
Föredrag, sång & musik, försäljning av närproducerade produkter som kött, fisk, ostkaka,
saft, grönsaker m.m.
Arr. Småbrukare i Östergötland

10/9 Modern dans för daglediga,
Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30 - 17.00
Musik: Tonika
Arr. Folkungagillet

Fredagar Café Skrukeby vid Storgården i
Östra Skrukeby, kl. 19.00 - 21.30,
t.o.m. augusti

31/8 Skördemarknad & loppis vid Brådtom
Sluss, Norsholm, kl. 10.00 - 16.00.

Hembygdsdag i Vånga med start i
kyrkan 11.30, forts. i Hembygdsgården 13.00.
Musik, dans, musical, försäljning av hantverk,
honung, getost m.m. Arr. Vånga hembygdsförening & Norrköpings kommun Kultur & Fritid

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

Lösning till SOMMARKRYSSET
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Den här rutan läses av uppåt 35 000
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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Åkerbokrysset - augusti 2014
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Foto: CanStockPhoto. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Varsågoda, här kommer augusti månads Åkerbokryss. Vi behåller fortfarande det lite somriga temat i
bilden. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn
och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter
till info@akerbo.nu Senast den 9 september 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 sommarkrysset var ”Armar uppåt sträck" och "Ett framtida hopp".
Lösning se sidan 47. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Astrid Svensson, Linköping,
2:a pris – Lennart Larsson, Mjölby samt 3:e pris – Jan Carlsson, Linköping.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 18.200 ex.
Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 företag

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa
orter med omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad,
Grebo-Värna, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Sturefors,
Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby
- samt dessutom i centrala Falerum, Industriområdena Steninge, Tornby,
Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Drygt 3.000 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, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen,
Fredriksborgs Ridsport
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Cityakuten,
Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten, Röda Korset Second Hand,
Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser (Saluhallen)
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine,
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,
Dekorationsverkstan, Linköpings Hundvård, Butik Mariette,
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel &
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil, Brådtom Sluss
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Lingon & Dill,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter
Valdemarsvik: Café Kårtorp, Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
Vånga: Cattis Hårbod, Jogestorps Trädgård
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2014
Nr
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 9/9
Tis 7/10
Tis 4/11
Tis 2/12

Utdeln.dag
Sön 21/9
Sön 19/10
Sön 16/11
Sön 14/12

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

Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

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

komma in

Välkomna
R E A:
VAROR
Ta 3
betala

för 2

Modevisning
i butiken
Tors
Tis
Tors

`

25/9
30/9
2/10

kl. 18.30

Förköp i butiken

BJ´s mode
(snett emot S:t Lars kyrka)
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15 (v. 34 - 35 10 - 14)

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
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Grus & Cement AB
Åtvidaberg

Försäljning
och leverans av

• &HUWL¿HUDGEHWRQJ
• &HPHQWU|UORFN
• *UXVPDNDGDPVDQG
•7UHNDPPDUEUXQQDU
• 7UlGJnUGVSODWWRU
• 'HNRUVWHQ

Närproducerat nötkött
producerat med omsorg.
Fri hemleverans.

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

Läs mer på
www.froogard.se
0730 - 22 32 27

Vi erbjuder små och medelstora företag

en helhetslösning
inom ekonomi.
Bokföring, bokslut, deklarationer och revision.
Kontakta Stefan eller Roger för ett villkorslöst möte
om vad vi kan hjälpa er med!

Exportgatan 28, 602 28 Norrköping • 011 - 15 85 80
stefan@rbrb.se • roger@rbrb.se
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VÄLKOMMEN TILLBAKA
FRÅN SEMESTERN! T

VÅ H
SENS ÄRLIGA
ERBJ OMMAR
UDA
NDE
N!

Boosta ansiktet med fukt

efter en underbar sommar i en
ansiktsbehandling på 60 eller 90 min så bjuder
vi dig på färgning av fransar och bryn. Värde 450 kr.

Förläng sommaren med Spray Tan
Nu 250 kr/pers. Ord. pris 395 kr.

NYHET: Nu kan du även boka online!
VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ NETTANS HUD & SKÖNHETSSALONG!
Unna dig en skön stund hos någon av våra duktiga hudterapeuter!

Anette

Angelica

Anne

Emelie

Josephine

Kristin

Malin

Sanna

Ida

Elin
Foto: ŶŽůůƚƌĞƩŽŶ

Helén

Sandra

nettans
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Therese

nettanslinkoping

Zandra

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

