
  Åkerbobladet
Nr 12– 2020
13  december  –   30 januari
Årg 19. Upplaga 18.500

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   

E-post: info@akerbo.nu

AutoMat i Askeby 26 • Jimmy Uller 32 • Julpyssel 36 • Nyårsmeny 38 • Korsord 44

Hos oss på Bjärby Saloon fi nner 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 fi nner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dart-rum 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.

Välkommen till Välkommen till 
Bjärby Saloon!Bjärby Saloon!

Bröllop
Fest

Konferens

www.bjarbysaloon.se
info@bjarbysaloon.se 
Tel: 0701-  483 893

Till följd av Covid-19 är det viktigt att 
alla följer rådande anvisningar. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Vi erbjuder dig stora luftiga ytor med 
möjlighet till servering både inne och ute 
i härligt lantlig miljö.

Adress:
Bjärby Saloon 

Bjärby 2
585 61 Linghem

Adventsvåfflor Julmys i Saloonen

Take away 
Full take away-meny med westerntouch 

fredag – lördag

Öppet: fredag & lördag 17�-�24 • söndag 14�-�18

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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PREMIÄR 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA.

Torsdag 20 april kl 10.00. 

GOODIEBAG 
TILL DE 150 

Skärblacka, Eskilsvägen 4

SUCCÉ 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA

Ett stort TACK

Öppet: Må - Fr 8 - 20 • Lö 9 - 20 • Sö 10 - 18
Eskilsvägen 4, Skärblacka • Tel 010 - 747 45 90

Vi önskar alla våra kunder en 

God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi har fyllt på i butiken för en riktigt god jul.

Var rädda om varandra och visa hänsyn till andra.
Vi ses i butiken! Juliga hälsningar! 

Anna med personal
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God Jul och 

Gott Nytt År!

Maskinförsäljning
Försäljning av 
begagnade maskiner.

Reservdelar
Demontering av traktorer 
och entreprenadmaskiner. 
Vi har reservdelarna du 
behöver.

Maskintransporter
Transporter av maskiner av alla 
slag, även bodar, husmoduler 
och liknande. Transporter över 
hela landet. 
Mats       070 - 223 55 49
Gustav  070 -  636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB 
Vimarka Humpen 3, 585 92 Linköping

Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se 
www.tktraktordelar.se

 

 
 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress samt  
butiken Kontakten:  

Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Åtvidaberg 0120 - 149 49 
Linköping   013 - 149 490

God Jul  God Jul  
och  och  

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Butiken Kontakten är öppen 
Mån - Tor 13 -16 • Fre 10 -15
(lunch 12.30 -13.00) 
Butiken är helgstängd från 23/12 till den 11/1.

Vi kommer ha begränsad tillgänglighet 
under helgerna. Vi lyssnar av svararen 
varje dag om det händer något akut.
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Vi önskar er alla 
en riktigt 

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

VinterREA
startar

Annandagen
kl. 10  - 16
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Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak
samt trädgårdsarbete och alla övriga 

hushållsnära tjänster.

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

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12
                           (Maila eller SMS:a helst)

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 eventu-
ellt känner minsta symtom inte kommer att arbeta.

Eftersom vi är så EFTERFRÅGADE 
har vi anställt mer personal,

så nu har vi möjlighet att ta emot fler kunder!

JULKLAPPS-
TIPS

i sista minuten
Köp ett

presentkort 
hos oss!

15 % RABATT 
för nya avtalskunder under de fyra första tillfällena.

(Gäller t.o.m. mars 2021.) Kontakta oss för mer info.

TÄVLA I
MARLENES

JULKALENDER
God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År

önskar vi alla kunder!önskar vi alla kunder!

Behöver du hjälp med 
JULGRANEN och att pynta den?
Kontakta oss för mer info.

Referenser finnes.

Vi stödjer SOS Barnbyar med ett fadderbarn.



Vi har allt från gott kaffe, 
hembakat kaffebröd 

och bakverk till god mat, 
lunch eller middag.

011- 545 50 

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, 
Gamla hamnmagasinet, Norsholm 

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar Kapten Billé sönskar Kapten Billé s

Stängt fr.o.m. 21 dec.
Välkomna åter 

den 27 februari 2021.

www.kaptenbille.sewww.kaptenbille.sewww.kaptenbille.sewww.kaptenbille.sewww.kaptenbille.se

230:-230:-

Ring och boka jultallrik! 
per person



6

VI HAR KOLLEKTIVAVTAL

Vi önskar alla kunder

En God Jul och

Ett Gott Nytt År! VI HAR KOLLEKTIVAVTAL

Vi önskar alla kunder
Vi önskar alla kunder

En God Jul ochEn God Jul och

Ett Gott Nytt År!
Ett Gott Nytt År!
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Ny värmepump?
      kontakta oss för:

     •   Installation
     •   Service
          Inköp

Stefan Bergström
0763 - 12 85 100763 - 12 85 10
stefan@ostgotaenergiteknik.se
www.ostgotaenergiteknik.se 

•

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

KAMPANJPRISER I JANUARIKAMPANJPRISER I JANUARI!!

AVANCERAD  
TRÄDFÄLLNING  

sektionsfällning via klättring.

Borttransport  
av ris och stammar.

RUT-avdrag  
på trädfällning.

Kostnadsfri offert.

Daniel Eriksson   
070 - 930 77 26

E-post:  
varna.skog.tradfallning@gmail.com

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?
Vi hjälper dig med:
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

www.dakonsult.se

Daniel Gustafsson

God Jul & Gott Nytt År! 
önskar

D. A Mark och Träd AB
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Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Har du PSORIASIS?
Välkommen in på behandling!

Öppet: Mån, Ons 13 -18 • Fre 12-17
Tel: 072-3303699

DROP IN-anläggning
     sol, kam, saltbad och bastu.

Vi � nns på Fontänen, Västra vägen 32.

När erfarenhet 
räknas!

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM 
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

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

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

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El
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Var inte rädd 
för att be om hjälp 

Var inte rädd 
för att säga som det är 
till någon du litar på 

Kanske är det just det 
din medmänniska behöver 

Få hjälpa dig 
och själv bli hel 

Karin Boström 

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 brevlå-
dan. 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. 

Här delas Åkerbobladet ut

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 31 januari.

Välkommen med din annons!   
Boka den gärna i god tid och senast tisdag den 19 januari.
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Välkommen att
Yoga med mig

hemma hos dig

www.yogamedmarie-christine.nu
info@yogamedmarie-christine.nu  

073  -  095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

Yoga online
Anmäl dig via bokadirekt.se

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping

Fotvården Tannefors

www.fotvardentannefors.se
fotvardentannefors@gmail.com

Ring för tidsbokning 

0731- 56 64 19

Jag önskar alla Jag önskar alla 
GOD JUL GOD JUL & & 

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!

Skärblacka

”E”En njutningsfull stund  n njutningsfull stund  
du ska få  ... du ska få  ... 

som också gör det lätt att gå”som också gör det lätt att gå”
Ett uppskattat presentkort är alltid välkommet  

till en skön fotvårdsstund i en lugn och rofylld miljö.

Varmt välkommen  
hälsar jag dig till 
Ängshults fotterapi.

God Jul och 
Gott Nytt År 
önskar Kristina

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Välkommen till Gospelshopen! 

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25 
pingstlinkoping.se/gospelshopen

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar samt 

filmer och CD-skivor. Egen avdelning 
med barnböcker och barnbiblar. 

Willow Tree-figurer.



12

Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil växte upp i ett slumområde. 
Där hade hans pappa byggt ett litet hus 
av gamla brädor och lösa tegelstenar. 
Huset innehöll tre små rum. Dörrarna 
mellan rummen bestod av gamla säckar. 

Den här delen av staden kallades Vil-
la Fiorito. Den var ett stort problem för 
myndigheterna. De vågade inte ens byg-
ga en polisstation i området. Det skulle 
blivit alldeles för farligt för poliserna.

Vår Profil hette Armando. Han hade 
tre systrar. Hans mamma jobbade som 
städerska hos rika familjer. Men hon 
hade en usel lön.

Armandos pappa tjänade inte hel-
ler särskilt mycket. Han arbetade på en 
benmjölsfabrik. Där krossade man ben 
från döda kor. Landet var en av världens 
största köttexportörer. Bullret i fabriken 
var öronbedövande. Arbetstiden var tio 
timmar per dygn. Pappan var alldeles 
slut när han kom hem på kvällarna.

Vår Profil kunde blivit kriminell. Han 
kunde hamnat i ett gangstergäng. Men 
det blev inte så. Det berodde på att han 
hade en unik begåvning. Denna begåv-
ning visade sig redan då han var liten. 

Armando hamnade i en bransch där 
det fanns stora pengar. Där gjorde han 
en enastående succé. Vår Profils mamma 
och pappa blev fruktansvärt glada. De 
kunde lämna slummen och flytta till en 
bättre bostad. Hans tre systrar fick natur-
ligtvis också följa med. 

År 1979 kunde Armando köpa ett hus 

?
åt sin familj för 350.000 dollar. Då var 
han bara 19 år. Ett par år senare var hans 
årslön uppe i över 2 miljoner dollar.
Solen sken och livet lekte.

I den här vevan träffade vår Profil sin 
blivande fru. Hon hette Claudia. Vår Pro-
fils mamma var ute och handlade. När 
hon skulle betala hade hon inga små-
pengar. Då ryckte Claudia in och lånade 
henne lite växel. Denna skuld måste 
naturligtvis betalas tillbaka. Armando 
sändes hem till Claudia med pengarna. 
Han blev genast förtjust i den mörka söta 
flickan. Men det skulle komma att dröja 
länge innan de gifte sig med varandra.

I juni 1982 blev vår Profil såld för 7,3 
miljoner dollar. Det innebar att han mås-
te flytta till Barcelona i Spanien. Där 
fann han sig aldrig riktigt tillrätta. Ar-
mando hade ett starkt frihetsbehov. Han 
tyckte om att gå ut och slå runt med sina 
kompisar. Ett sådant liv passade tyvärr 
inte ihop med det yrke han valt.

Efter två år i Barcelona blev Arman-
do såld igen. Den här gången kostade 
han 13 miljoner dollar. Dessutom fick 
vår Profil själv 6,4 miljoner dollar för att 
skriva under övergångshandlingarna. 
Den forne gatpojken från slummen hade 
verkligen kommit upp sig i smöret.

Vår Profil flyttade från Barcelona till 
Neapel. Där mottogs han med öppna 
famnen. Neapel behövde en idol av Ar-
mandos typ. Han var ett exempel på att 
det gick att göra karriär, trots att man 
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

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 19 januari 
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 43.

kom från fattiga förhållanden.
Den första tiden i Neapel blev mycket 

lyckad. Armando gjorde succé i stadens 
fotbollslag. Tack vare hans insats vann 
Napoli FC den italienska ligan 1987. 
Det var första gången som laget lyckades 
med den bedriften.

År 1986 spelades VM i fotboll i 
Mexico. Det var då Armando blev världs-
berömd. Han kommer från Argentina. 
Under VM-turneringen blev Armando 
nyckelspelaren i Argentinas lag.

I den ena semifinalen möttes Argen-
tina och England. Det blev en så kallad 
hatmatch. Falklandskriget låg inte sär-
skilt långt tillbaka i tiden. I början av den 
andra halvleken uppstod det en tilltrass-
lad situation vid det engelska målet. När 
vår Profil hoppade upp i luften för att 
försöka nicka in bollen, kolliderade han 
med den engelska målvakten. 

Resultatet av sammanstötningen blev 

att bollen hamnade i målet. Engelsmän-
nen protesterade. De menade att vår 
Profil använt handen. Men målet god-
kändes. Argentina vann matchen. I 
finalen besegrade Argentina Tyskland. 
Vår Profil blev världsmästare. Men det 
omdiskuterade målet blev ett smolk i 
glädjebägaren.

Världsmästartiteln i Mexico 1986 blev 
höjdpunkten på vår Profils karriär. Sedan 
började det gå utför. Visserligen gifte han 
sig med Claudia 1990. Men hon kunde 
inte hjälpa honom. Armando hade näm-
ligen börjat knarka. Missbruket började 
redan under tiden i Barcelona. Sedan 
blev det bara värre och värre. 

Hans vänner försökte hjälpa honom. 
Det gick dåligt. Fotbollskarriären tog 
slut. Nu är han borta. Men han kommer 
att gå till historien som en av världens 
största idrottsmän. 

Vem var han?

NDR
      BOKFÖRING &

REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

VI HJÄLPER 
FÖRETAGARE MED

www.andrebokforing.se

- löpande bokföring
- bokslut och årsredovisningar
- inkomstdeklarationer
- administration
- och mycket annat



14

LAMM- och 
FÅRSKINN

Vita och grå

Ring 0708- 498 112 för besök.

barbro.swanberg@telia.com

TOVADE TOMTAR
och

ANDRA FIGURER
Skinnprodukter

Välkommen till oss på Säby Gård! 

JUL-

PRISER!
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SERVICE FÖR SERVICE FÖR 
HEM OCH TRÄDGÅRDHEM OCH TRÄDGÅRD

Vi ordnar RUT-avdrag direkt 
på fakturan och gör 

kostnadsfria platsbesök.STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

Vi tackar alla 
kunder och 

personal för i år 
och önskar ett

GOTT NYTT ÅR! 

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

GOD JUL!GOD JUL!

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

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

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

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

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

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

Vi önskar gamla och nya kunder

God Jul och Gott Nytt År!

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: (tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13)
eller e� er överenskommelse.

P.g.a. Coronarestriktionerna är butiken STÄNGD tillsvidare 
men du kan ringa och boka egentid i butiken. 

Se även FB/Instagram. Utlämning efter överenskommelse.

Emma G:s Saker o Ting emma_g_sakero� ng

Säljer det mesta för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Jag säljer 
skärmar till 

Bersbolampan
17 cm breda, 
endast vita.

God JulGod Jul 
ochoch 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

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.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.
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Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

God Jul God Jul 
och Gott Nytt Åroch Gott Nytt År

önskarönskar
Jimmy och Martin!Jimmy och Martin!

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20
www.falerummotorservice.se • info@falerummotorservice.se

Däckförsäljning • Bilreparationer • Uthyrning av trädgårdsmaskiner
Snöslungor • Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare m.m.

ÖPPET:  
Månd - Fred  8 -17
samt 23/12   8-13

STÄNGT
24/12 - 10/1

Åter månd  11/1

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

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

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

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

Stora Bjärby Ägg AB •0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

God JulGod Jul
och och 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Inredning med tema återbruk
Hackefors, Linköping

Möbler
Inredning

Lampor, ljus
Möbelrenovering

Presentkort

reloveme.se    @relovemelinkoping 

Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75
Rågången 73, Eneby 011-10 75 75, ljusets.se

Begravningsbyrå

Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75
Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75

Rågången 73, Eneby 011-10 75 75, ljusets.se

BegravningsbyråRespekt   Värdighet
Omtanke

Butik - HundkurserButik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!
Årets första kursutbud nu på hemsidan. Välkomna!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  LinghemVill du handla ensam i butiken p.g.a. Corona, så ordnar vi det.
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God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

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

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

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

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom 
  grävning och  
  grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
   för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
   vid ditt stall

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

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

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

GOD JULGOD JUL
ochoch

GOTTGOTT
NYTT ÅR NYTT ÅR 

önskarönskar
Trädgårdstjänsten Trädgårdstjänsten 

hos GT’shos GT’s
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VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

MILJÖSMARTAMILJÖSMARTA
   JULKLAPPAR

Trots denna annorlunda tid 
önskar vi att ni alla får en

GOD JUL GOD JUL 
och ettoch ett 

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
STÄNGT 23/12, 26/12 och 6/1

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 

0122 - 300  04  •  0706 - 892 372

Mattias 070  -  636 42 56
Örtomta, Hageby, LINGHEM

God Jul & 
Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar
Gunnar och Calle Hemmingsson

God Jul  
Gott Nytt År

önskar

Björn Honkanen
0706 - 58 81 44

Välkomna! Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 

God Jul & Gott Nytt År! 
önskas alla kunder.

Tel. 011 - 542 77

Vi önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt År

Mb: 070 - 535 90 08 • 070 - 888 25 80
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Det här händer i jul
I år ser julen annorlunda ut, men tillsammans kan vi hitta 
tröst och glädje i julens budskap. Läs mer om våra digitala 
konserter, gudstjänster och julinsamlingar på:

www.svenskakyrkan.se/norrkoping/det-har-hander-i-jul
www.facebook.se/svenskakyrkannorrkoping

Det här händer i jul

Ni som brukar besöka ”Lördagsträffen”  
samt Medverkande tillönskas 
God Jul & Gott Nytt År!

Helene och Doren Andersson 
Det blir ett bättre år 2021.  

Är du ensam, äldre och känner oro i dessa Coronatider, så finns jag  
här och tillsammans ska vi ta oss igenom det svåra och tunga.  

Tillsammans är vi starka. Ring så pratar vi bort en stund! 
Helene Andersson  0769 -413394
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Slipp göra som Josef och Maria 
– upplev julen hemifrån!

Julen är en tid då vi tänker lite extra på våra medmänniskor, 
och i år är definitivt inget undantag. Vi kan inte ses som vanligt 

i kyrkan under jul, men du kan följa hela julberättelsen ändå. 

Under hela advent och jul lägger vi upp inspelat material på
svenskakyrkan.se/akerbo/digitala-andakter

Håll utkik i vår kalender, eller via Kyrkguiden, efter ”Digitala gudstjänster” 
- så kan du vara lite förberedd på när de dyker upp!
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Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

Ring oss
013-23 66 50

När jag skriver det här är det första 
advent. I fönstren börjar adventsstjärna 
efter adventsstjärna lysa, på radion hörs 
julsånger, i trappuppgången doftar det 
av nybakade lussebullar. På ett sätt är 
allt som vanligt, på ett annat är inget sig 
likt. Det här är den dag då människor 
brukar strömma till kyrkan för att 
sjunga Hosianna och Bered en väg för 
Herren men idag är det lugnt utanför 
kyrkportarna. Ljusen brinner och någon 
sitter där och ber men de flesta av oss 
är hemma, vi håller avstånd. 

För några blir de rekommendationerna en 
hjälp att komma ner i varv, det blir en tid för 
reflektion och gemenskap i det lilla, en tid när 
familjen får den tid man längtat efter. I mitt 
sociala medier ser jag bilder av familjer som 
tagit med adventsljusstaken till skogen och 
lagar saffranspinnbröd över öppen eld. Det 
ser mysigt ut, jag tänker att kanske, kanske 
kan det komma något gott ur det här.

Men det finns också något som skaver. 
Flödet har liksom blivit tunnare, det är som 
att de som drabbats av isoleringens baksida, 
inte längre syns. Några få modiga berättar 
om psykisk hälsa och ensamhet men i stort 
ses lidandet bara som ett tomrum. Här visar 
vi upp verkligheten så som vi önskar att 
den var. Här finns inte plats för bilder som 
berättar om eskalerande konflikter, eller 
ensamhet. Det sköra i livet får inte plats här. 
När livet blir svårt kan de forum som varit en 
stor del i vårt sociala liv, istället bli en 
påminnelse om det som inte får finnas. 

I kyrkan är ett av målen att hela livet ska få
plats, det festliga och glada men också det
sköra och bräckliga. Adventstiden kan få
vara en påminnelse om just det. Vi förbe-
reder oss för julen, för Guds ankomst till 
världen. Vi sjunger hosianna med änglarna i
himlen för att krubban i Betlehem berättar
att vi inte är ensamma. Gud är med oss.
Gud väljer att födas in i världen för att vara
del av allt det som är våra liv, de mysiga
skogsutflykterna, stunder med de vi älskar,
sjukdom och ensamhet. I kyrkan brukar
detta manifesteras i gudstjänster, kyrkkaffe
och öppna mötesplatser där vi hoppas och
vill att alla ska känna sig hemma, där vår
bön är att allt det som det innebär att vara
människa ska få plats.

Just nu kan vi inte träffas i kyrkan som vi 
brukar göra men vi finns fortfarande här. När 
det skulle ha firats en vanlig gudstjänst finns 
någon på plats i kyrkan för att be, också du 
är välkommen att tända ett ljus och kanske 
prata några ord. Präster och diakoner finns 
också tillgängliga för enskilda samtal. Om det 
inte går att träffas inomhus kan vi höras på 
telefon, digitalt eller kanske ta en promenad. 

Så om du känner dig ensam eller behöver 
någon att prata med, tveka inte att höra av 
dig, du behöver inte gå ensam mot årets 
mörkaste dag, du behöver inte möta julens 
mysterium själv. 

Elin Dapo
präst och terapeut 

i åkerbo församling
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AutoMat – uppskattad matbutik i Askeby

AutoMat är ett koncept med obemannade 
självbetjäningsbutiker som snabbt håller på 
att sprida sig över landet. Butiken i Askeby 
sköts av Emma Falk, och den har på kort tid 
blivit väldigt populär hos kunderna.

Det var den unga Linköpingskillen 
Edvin Johansson som öppnade den för-
sta AutoMat-butiken i Ekängen 2018 
och sedan dess har konceptet med de 
obemannade butikerna vuxit snabbt. I 
dagsläget finns tre stycken butiker i Lin-
köping och ytterligare ett antal runt om 
i Sverige, och de blir hela tiden fler och 
fler. Butiken i Askeby startades i april i år 
och där är Emma Falk från Örtomta fran-
chisetagare.

 – Det är en ny bransch för mig. Men 
jag tyckte det kändes klockrent, det ligger 
så i tiden. Här ute på landsbygden där vi 

bor är det en och en halv mil till närmsta 
butik och det kändes verkligen som att 
det behövdes en matbutik här. Det här 
är ett jättebra koncept, säger Emma som 
lärde känna Edvin när han jobbade på 
hennes familjs gård för några år sedan.

AutoMat-butikerna har ett väldigt en-
kelt och smidigt koncept. Som kund tar 
man sig in med sitt bank-ID och därefter 
väljer man de varor man vill ha, scannar 
och betalar. Det behövs ingen registre-
ring eller liknande utan alla med vanligt 
bank-ID kan handla.

– Kunderna är supernöjda. Det har 
inte funnits en butik på tio år i Askeby så 
det har verkligen varit efterlängtat, säger 
Emma och berättar att det kommer folk 
från Örtomta, Bankekind och en hel del 
som stannar till på vägen till Björsäter.

AutoMat är en självbetjänande matbutik i Askeby.  
Ansvarig är Emma Falk från Örtomta.
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– Vi har till och med 
haft kunder från Åtvida-
berg och Söderköping. Sen 
är det många som går Bir-
gittaleden som kommer in 
hit, jag tror vi haft 50 per-
soner här i år som vandrat 
Birgittaleden. Under som-
marhalvåret är det många 
som har sommarstugor 
som kommer hit och så 
har vi cyklister från Ekäng-
en som brukar cykla hit 
för att köpa glass, så vi har 
kunder från alla håll och 
kanter.

Mejeriprodukter, bröd, 
chips och godis är va-
ror som säljer bra. Emma 
försöker ta till sig av kun-
dernas önskemål när det 
gäller sortimentet och hon 
försöker även hålla nere 
priserna så mycket som 
möjligt. Det är också vik-
tigt att stötta de lokala 
producenter som finns i 
området.

– Vi har ägg från vår 
gård, te från Temarknaden 
här i Askeby och så har vi 
Monika Hallberg som gör 
fantastisk god mat här ute, 
så hennes matlådor tyckte 
jag var en självklarhet att 
plocka in i butiken. Och 
de är väldigt populära. Vi 
har produkter från Börs-
lycke gård, vi brukar ta in 
lokal honung och på som-
marhalvåret har vi lokala 
tomater. Vi har Linds från 

Hackefors som kommer 
tre gånger i veckan och 
fyller på vår brödhylla, 
och de tar även med lite 
bakverk till helgerna. Jag 
är jättenyfiken på alla lo-
kala producenter och vill 
gärna ha in dem i butiken. 
En storsäljare är Bjursund 
som har fått pris för sina 
fina köttbitar. Och det lyf-
ter verkligen butiken att vi 
kan ha lite finare kött här. 
På sikt kommer vi även att 
ta in fisk från GK-feskarn. 
Så vi håller på att utveckla 
butiken hela tiden, säger 

Emma som vill uppmunt-
ra alla att besöka butiken i 
Askeby. 

– Det är snabbt och 
smidigt att handla hos Au-
toMat. Vi löser det mesta 
och är det något vi inte 
har så är det bara att säga 
till så löser vi det. Och är 
man äldre och behöver 
hjälp är det bara att höra 
av sig så kommer jag och 
hjälper till. 

Text och foto:  
Tobias Pettersson

För Emma är det viktigt att sortimentet matchar kundernas 
önskemål. Dessutom satsar hon mycket på lokala produkter.
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Pepparkvarnens Livs  
i Grebo har fått nya ägare

Mataffären i Grebo har sedan en månad till-
baka nya ägare. Butikschefen Victoria Eriks-
son tar över tillsammans med kompanjonen 
Patrik Ackerhus, en ägarkonstellation som 
verkar populär hos ortsborna.

Att Greboaffären skulle säljas var i sig 
ingen jättestor överraskning. Den tidiga-
re ägaren Fredrik Ebbestad hade redan 
gjort sig av med butiken i Skeda Udde 
och hade skrivit på sociala medier att 
han planerade att sälja även Pepparkvar-
nens Livs i Grebo. Han hade dock ingen 
brådska utan det viktigaste var att hitta 
rätt köpare, och det visade sig att den nya 
ägaren redan fanns i butiken.

Victoria Eriksson bor i Grebo sedan 
många år och har varit butikschef i åtta 
år. Hon har fått frågan att ta över många 

gånger men hela tiden tackat nej. I affä-
ren arbetar även Charlotte Ackerhus och 
Victoria pratade med hennes man Patrik, 
och så småningom växte beslutet fram 
att gå in som nya ägare av butiken. Och 
det var en ägarduo som Fredrik Ebbestad 
kände sig helt nöjd med att lämna över 
nycklarna till.

– Det är på tiden att Victoria Eriksson 
som arbetat som butikschef de senaste 
åren nu får chansen att prova vingar-
na på riktigt, som ägare ihop med sin 
kompanjon Patrik Ackerhus. De kom-
mer fortsätta i samma anda, och utveckla 
allt ifrån kundrelationer till kontakter 
med personal och leverantörer. Det kan 
knappast bli ett bättre övertagande, helt 
enkelt, säger Fredrik.

Efter elva år går ägaren Fredrik Ebbestad vidare i livet.  
Nu har Greboaffären fått två nya Grebobor som tar över..
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På mindre orter är affären mer än bara 
en matbutik. Det är en samlingsplats och 
något som håller ihop byn. Och bland 
Greboborna tycks man vara enig om att 
den nya ägarkonstellationen är en bra 
lösning för att få Greboaffären att leva vi-
dare. “Figge, vi kommer att sakna dig i 
affären. Victoria och Patrik blir utmärkta 
ägare. Vi kommer att stötta dem i framti-
den!” och “Tack för allt, du har varit helt 
fantastisk och lyft hela samhället med 
ditt engagemang. Blev glad när jag läste 
att Viktoria o Patrik tar över, blir jätte-
bra” är två typiska kommentarer som går 
att läsa på Grebos facebooksida.

– Det är många som kommit in och 
önskat oss lycka till. Vi har fått blom-
mor och bubbel och många har skrivit på 
facebook. Så responsen har varit överväl-
digande, berättar Victoria.

Tidpunkten för övertagandet har både 
för- och nackdelar. Coronapandemin 
har tagit fart igen med allt vad det inne-
bär, men samtidigt står årets stora högtid 
för dörren, vilket alltid är en bra försälj-
ningsperiod.

– Vi tar över i rätt tid känns det som. 
Det börjar med en kickstart med jul och 
där tänker vi att vi kör på med det gam-
la. Vi kommer ha kvar julbladet och folk 
får beställa sin julmat här. Och det är väl 
extra viktigt i dessa tider, tänker jag. Vi 
har väldigt många som ringer eller mej-
lar in och beställer mat och det kommer 
man kunna göra precis som vid tidigare 
jular. Så det kommer komma ut ett jul-
blad med lite bättre priser och en lista 
som man får skicka in, säger Victoria som 
ser ljust på framtiden för affären de kom-
mande åren.

– Det känns jättespännande att Grebo 
kommer bli större när Norrbyområdet 

byggs. Och även innan allt står klart så 
kommer det vara mycket folk i omlopp 
här i form av arbetare som bygger vä-
gar, hus, el och avlopp och allt sånt där. 
Så det kommer nog bli mycket liv och rö-
relse i Grebo och det gäller att ta tillvara 
på det.

– Jag vill tacka Fredrik Ebbestad som 
tog in mig som butikschef fast jag inte 
hade någon erfarenhet av livsmedel el-
ler butiksdrift. Jag har lärt mig så otroligt 
mycket inom väldigt många områden. 
Jag tror och hoppas att vi kan axla an-
svaret att driva vidare butiken i sann 
Greboanda, samt utvecklas och förnya oss 
i takt med framtiden, säger Victoria. 

Text och foto: Tobias Pettersson

Victoria Eriksson har varit butikschef i åtta 
år. Nu tar hon över affären tillsammans med 

kompanjonen Patrik Ackerhus.
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smått & gott

LOKSELAR
Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard. 

Alla körklara. Restaurerade! 
Pris: 1500 - 2000 kr eller bud. 

073 - 84 30 807

GOD JUL  
&  

GOTT NYTT ÅR  
önskar 

PRO Åkerbo

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA 
HEMBYGDSFÖRENING

önskar alla sina medlemmar
En riktigt GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR!

Åkerbobladet tackar läsare och Åkerbobladet tackar läsare och 
annonsörer för det gångna året annonsörer för det gångna året 

och önskar alla en och önskar alla en 
God Jul God Jul 

och och 
Ett Gott Nytt År!Ett Gott Nytt År!

Ingrid och Nils-Erik

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

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

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

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

Nästa 
Åkerboblad 
delas ut den 
31 januari.

Välkommen med din annons!  
Boka den gärna i god tid och senast 

tisdag den 19 januari.
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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. 

MÅNADENS JANNE!

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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        Månadens profil:          Jimmy Uller        Månadens profil:          Jimmy Uller

Jimmy Uller 
– en mångsysslande 
kulturprofil

Han kallar sig en pajas i blueskostym och det 
finns något talande i den dualiteten. Jimmy 
Uller är en mångfacetterad person som kan 
gå från virrig bonnläpp till cool rocktrummis 
på en sekund. Han drar fräckisar och spe-
lar för hemlösa med samma engagemang och 
han är beviset på att steget mellan Åtvida-
berg och Hollywood inte behöver vara sär-
skilt långt.

För drygt 30 år sedan flyttade Jimmy 
Uller till Åtvidaberg och blev en krea-
tiv kraft i ortens kulturliv. Där har han 
bland annat arrangerat musikkvällar, 
spelat revy under tio år och satt upp som-
marteatrar. Under många år turnerade 
han med Riksteatern och Folkteatern 
med Åtvidaberg som bas. Han var tidig 
att hänga på stå upp-trenden på 90-talet 
och han har arbetat med världsstjärnor 
som Nicole Kidman i Lars von Triers film 
"Dogville". Ibland har han varvat med att 
göra informationsfilmer eller jobba för 
studieförbund, men han har hela tiden 
försörjt sig som någon form av kulturar-
betare, på senare år genom ett fast jobb 
som musiklärare i Linköping.

Jimmy är engagerad i kultur i olika 
former, och både som arrangör och utö-
vare. På senare tid har det främst varit 
musiken som gällt med spelningar un-
gefär en gång i månaden (även om just 
2020 varit lite tunnsådd med den varan 
av uppenbara skäl). Hans grupp Jim-
my Ullers Rockbluesband kompar kända 
profiler som Mats Ronander, Lennart Ek-
dal och Bill Öhrström, och spelar runt 
om i landet och ibland även utomlands. 

Funkar att vara kulturarbetare på landet
– När jag var yngre ville jag iväg 

och bo i Stockholm, men inte nu. Jag 
trivs bra på landet, det är billigt boen-
de och lättsamt folk. Och världen har 

Jimmy Uller – en mångsysslande kulturper-
sonlighet från Åtvidaberg.  FOTO: JIMMY ULLER
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krympt, idag kan man kan lika gärna 
bo i Boxholm, Kisa eller var som helst. 
Landsbygden har nån slags stämpel att 
kulturen är lite "bonnig", men det behö-
ver inte vara sämre än i städerna utan är 
oftast lika hög kvalitet, säger Jimmy och 
delar med sig av sina bästa tips till kul-
turintresserade ungdomar i Åtvidaberg.

– Börja med att sätta upp egna 
uppsättningar lokalt, spela teater i Hem-
bygdsgården och upptäck hur mycket 
jobb det är. Då börjar man i rätt ände 
och sen kan man gå vidare efter det. Sen 
måste man nog komma in på Scensko-
lan eller Östgötateatern eller liknande 
och skaffa sig kontakter, för det får man 
kanske inte i Åtvidaberg. När man har 
etablerat sig kan man flytta tillbaka igen 
och ha Åtvidaberg som bas.

Rock vid Bysjön
Ett lokalt arrangemang som Jimmy va-
rit engagerad i genom åren är Bysjörock. 
Det började på Bysjökrogen i mitten av 
00-talet och flyttade efter åtta år till Golf-
restaurangen.

Arrangemanget hålls under försomma-
ren och har varit en succé genom åren. 
Förutom Jimmy Ullers band har en lång 
rad andra lokala musiker fått chansen att 
spela på tillställningen, och publiken har 
gillat att det tillkommit nya artister var-
je år.

– Det är bra musik och blir en trevlig 
kväll i en trevlig miljö. Det är så himla 
vackert vid golfbanan och ger en fin in-
ramning. Och framför allt stödjer man 
kulturen i Åtvidaberg. Vill man att det 
ska hända saker måste man gå på det 
som arrangeras. Vid bra väder spelar 
vi under kastanjeträdet, och är det lite 

sämre väder spelar vi inomhus.

Finns även i bokform
För tre år sedan gav Jimmy ut sin bok 
"En får inte roligare än en gör sig", som 
var den sjätte egna boken och den åt-
tonde totalt som Jimmy medverkat i. 
Den förra kom 2008 och hette "En pajas 
i blueskostym", och Jimmy beskriver den 
nya boken som något av en bättre, upp-
daterad version av den. I boken lät han 
läsaren ta del av hans spännande liv fyllt 
av musik, teater och spännande möten.

– Det skulle vara nedslag i tillvaron, 
lite pyttipanna. Jag hade kunnat foku-
sera på enbart turnéminnen eller enbart 

Jimmy Uller har många järn i elden, men just 
nu är det framförallt musiken som gäller. 

FOTO: SATU KNAPE

forts. på nästa sida
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på teatern men jag tycker det var roliga-
re med lite gott och blandat. Allt ska jämt 
vara så Stockholmsfixerat och jag tänkte 
det kunde vara kul att läsa om en bonn-
läpp från Östergötland. Boken är gjord 
med glimten i ögat och tanken var att 
man ska bläddra i den och garva lite.

De 150 sidorna är fyllda av tidningsur-
klipp, dikter, konsertaffischer, anekdoter, 
foton och lite allt möjligt.

– Jag har travar av bilder och urklipp 
hemma. Många slänger sånt men jag spa-
rar det mesta. Jag skulle kunna ge ut fem 
likadana böcker till, säger Jimmy.

Ny skiva på gång
Hösten 2018 spelade Jimmy Ullers Blues-
band på Palatset i Linköping. Konserten 
spelades in och släpptes ett halvår senare 
som livealbum på vinyl. Det var gruppens 
andra liveinspelning. Den första plattan 

kom för två år sedan, men då var det 
blueslegendaren Bill Öhström som kom-
pades. 

– Det var då jag fick lite blodad tand 
för det där med att släppa en LP. För den 
gick ganska bra och sålde slut. Det roli-
ga med skivan är att det låter som vi gör 
live. Det kan vara så ibland att man tyck-
er att ett band låter bra på skiva och sen 
går man och ser dem live och då låter det 
inget vidare. Jag tycker det är kul när det 
låter ungefär likadant, så man inte blir 
besviken

Lagom till jul kommer Jimmy även att 
ha en ny platta ute. Den heter “The gol-
den years” och är hans tredje vinylskiva. 
På den medverkar Thomas Görans-
son som är pappa till Linköpingskillen 
Ludwig som på senare år blivit en världs-
stjärna framförallt genom sin filmmusik i 
stora Hollywoodproduktioner.

Jimmy Uller och hans bluesband har satsat på vinylskivor de senaste åren.  
Nummer tre finns ute nu.  FOTO: TOBIAS PETTERSSON
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FAKTA JIMMY ULLER
Bor: Åtvidaberg
Födelseort: Motala
Ålder: I sina bästa år
Familj: Fru och barn
Yrke: Musiker, skådespelare, kulturar-
betare
Längd: 188 cm
Största merit: Medverkade i Lars von 
Triers film “Dogville” 2003
Aktuell: Med nya skivan “The golden 
years” och en spelning på Stadsmissio-
nen i Linköping 23/12

Text: Tobias Pettersson

55 år i branschen
Under det senaste året har Jimmy även 
hunnit med att sätta upp en utsåld jubi-
leumsshow i Kulturhuset i Åtvidaberg för 
att fira 55 år på scenen. Föreställning-
en var en slags rockstandupmusikal där 
han berättade sin historia från att han 
var en liten pojke fram till dags dato, 
ackompanjerad av musik som speglar 
tidsandan. Med sig på scenen hade han 
en lång rad musiker som han spelat med 
genom åren och på repertoaren stod mu-
sik av bland annat The Beatles, Rolling 
Stones, Eric Clapton och BB King.

I början av året spelade han ihop med 
Ebbot Lundberg på Palatset i Linköping, 
och nästa projekt på listan är den årliga 
julrocklunchen på Stadsmissionens kon-
taktcentrum i Linköping. Under många 
år brukade Louise Hoffsten och hennes 
pappa Gunnar spela på Stadsmissionen 
varje jul, men när de började dra sig till-
baka blev Jimmy Uller tillfrågad att ta 
över, och sedan dess har det rullat på.  
I jul är det artonde året som han och 
hans medmusiker lirar på Stadsmissio-
nens kontaktcentrum.

Sedan till våren väntar spelningar i 
både Grekland och Danmark.

Ständigt full fart. Borde inte du  
börja trappa ner? 

– Nä nä, det gör ju inte Paul McCart-
ney, det gjorde inte David Bowie och 
det gör inte Rolling Stones. Jag gör som 
dem. Så länge de håller på så kör jag 
också vidare. 

Alltid på gång, alltid på språng. Jimmy Uller 
har alltid nya kulturella projekt som väntar.

FOTO: JIMMY ULLER
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Lösning till rebus, omkastade bokstä-
ver och labyrinten hittar du på sidan 43. 
Krysslösningen publiceras i nästa  
Åkerboblad.
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Varm getost med  
färska fikon
Ugn 225 grader

4 färska fikon
4 skivor getost (1-2 cm tjocka)
1 dl rödvin
1 dl socker
1 msk balsamvinäger
(färsk rosmarin)
20 g pinjenötter

Dela fikonen i 2 delar.
Koka upp vin, socker och vinäger och  
reducera tills den blir krämig.
Smaksätt med färsk rosmarin om så önskas.
Vänd ner fikonen.
Gratinera osten några minuter tills den  
smält något.
Rosta pinjenötterna i en torr panna.
Lägg fikonen på den bakade osten och ring-
la över lite sås och strö över pinjenötterna.
Servera direkt.

Ärtsås/kräm
1 schalottenlök
2 dl tinade gröna ärtor
1 dl vitt vin
2 dl grädde

Hacka löken och stek i smör, tillsätt vin och  
låt koka tills hälften av vätskan kokat bort.
Tillsätt grädde och ärtor smaka av med  
salt och peppar.
Mixa såsen slät, sila bort ärtskalen.

Stekt gös med ansjovissmör 
och ärtkräm
Ca 600-800 gram gös
½-1 dl mjöl
Smör/olja
Salt
Peppar

Vänd gösen i mjöl, stek i smör/olja,  
krydda med salt och peppar.

MAT & DRYCK

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År med en trerätters  
Nyårsmeny för fyra personer!



39

Ansjovissmör
100 gram smör
1 hackad schalottenlök
4-5 ansjovisfiléer
Salt, peppar
Citron

Stek löken mjuk i smör, hacka ansjovisen.
Blanda ihop smör med lök och ansjovis.
Smaka av med salt, peppar och pressad  
citron.

Forma ansjovissmöret till en rulle.  
Alternativt lägg smöret i en skål och låt det 
stelna samt lägg sedan upp små ägg med 
en eller två skedar.

Servera gösen med potatismos eller  
pressad potatis.

Mjölkchokladpannacotta 
med hallonsås och smul
2 gelatinblad
4 dl vispgrädde
0,5 dl strösocker
200 g mjölkchoklad

Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. 
Koka upp grädde och socker och dra  
av det från plattan.
Hacka mjölkchoklad, krama ur vattnet 
från gelatinbladen och rör ner i grädden.
Häll upp i portionsformar och ställ dem i 
kylen ett par timmar, tills de stelnat.

Hallonsås
500 gram frysta hallon
1-1,5 dl socker

Mosa hallonen med socker.
Koka upp så att sockret löser sig och rör 
sönder hallonen.
Passera hallonen genom en sil.
Låt hallonsåsen svalna.

Smul
Ugn 200 grader
50 gram vetemjöl
50 gram havregryn
50 gram socker
50 gram smör

Arbeta ihop alla ingredienser till en  
smulig massa.
Häll ut smulorna på en plåt med  
bakplåtspapper.
Grädda ca 5-7 minuter, (håll koll,  
bränns lätt).

Servering 
Färska hallon
Toppa pannacottan med hallonsås,  
färska hallon och smul.

MAT & DRYCKMAT & DRYCK
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De leder 
Musik- 
hjälpen

Nu är det klart att årets upplaga 
av Musikhjälpen kommer att ledas 
av trion Brita Zackari, Farah Aba-
di och Felix Sandman. Den 14–20 
december sänder de 144 timmar. 
Programmet är ett samarbete mel-
lan Sveriges Television, Sveriges 
Radio och Radiohjälpen. Årets 
tema är ”Ingen människa ska läm-
nas utan vård”. 

– Jag är otroligt peppad och 
hedrad över att få detta uppdrag 
särskilt ett år som detta, när vårt 
behov av gemenskap och samhö-
righet är större än någonsin, säger 
Brita Zackari. Musikhjälpen är 
ju det trygga skepp som varje år 
ger en hoppet om mänskligheten 

tillbaka, med massor av engagemang 
som verkar samla nästan hela landet 
kring ett och samma mål.  

– Jag ser fram emot intressanta mö-
ten och att få ta del av allas personliga 
resor och bidra till att stärka enga-
gemanget hos människor för årets 
viktiga tema, säger Felix Sandman. 

FREDRIK POLBACK 

Brita Zackari, Farah Abadi och Felix Sandman.

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE

BILD: MATTIAS AHLM
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Årets direktsända nyårsfirande på Skan-
sen leds av Parisa Amiri och  
Anders Lundin. Skådespelaren Sofia He-
lin läser Lord Tennysons Nyårsklockan. 

– Jag tror att dikten rymmer mycket 
av det som vi alla funderar på i den här 
svåra tiden, säger Sofia Helin. Hur ska 
det gå? Vad kan vi göra? Den talar om 
en ljus framtid då vi kommer lämna det 
mörka som varit bakom oss. Då vi kom-
mer kunna gå vidare trots allt. Kanske 
lite klokare, kanske med större omsorg 
om varandra. 

– Det brukar ju alltid vara en knivig 
fråga: Med vem och var ska man fira 
nyår? Skönt att redan nu benat ut att det 
blir jag, Parisa, Sofia och svenska folket, 
säger Anders Lundin. Just i år kommer 
programmet nog att betyda ovanligt 
mycket för ovanligt många. 

Tolvslaget på Skansen direktsänds i SVT1 
med start 23.00. 

FREDRIK POLBACK

På grund av ökad smittspridning och 
begränsningar för allmänna samman-
komster stänger Linköping Konsert & 
Kongress för allmänheten resten av året. 

– Det är vårt ansvar att göra vad vi kan 
för att minska smittspridningen, säger 
Johan Rustan på Visit Linköping & Co. 
Då vi under rådande omständigheter 
dessutom har begränsade möjligheter 
att bedriva verksamhet känns det som 
ett naturligt och ansvarsfullt beslut att 
stänga Konsert & Kongress för allmän-
heten.  

Detta innebär att inga evenemang 
kommer att genomföras. Undantag är 
bokade konferenser i slutna sällskap. 
Just nu pågår för övrigt förberedel-
serna inför Kickstart Linköping, där 
förhoppningen är att ge en injektion till 
besöksnäringen när pandemin avtar. 

FREDRIK POLBACK 

Ring, 
klocka, ring

Stängt 
året ut

BILD: VISIT LINKÖPING & CO

Anders Lundin, Sofia Helin och Parisa Amiri.

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE

BILD: JANNE DANIELSSON/SVT
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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 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

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

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

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Stängt för säsongen. Du är välkommen 
att ringa under höst, vinter och vår och 
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink 
och fotbollsplan, efter 300 m höger. 
Tel. 0703-6769 80.

GREBO
Norrby Hantverk & Loppis
I Grebo, ta av mot Norrby och fortsätt i 
2 km. Lö-Sö 12-16. Tel. 0761-75 31 08.

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.

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

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

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet t.o.m. november 
Lö-Sö 11-16. December stängt. 
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.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
Ti-Fr 14-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se

Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

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

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

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

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

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

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

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

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

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

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

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

Ria Second Hand
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. 

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Profilen var: Sean Connery. 
Föddes i Edinburgh den 25 augusti 1930. 
Blev världsberömd som James Bond i agent-
filmen Dr No år 1962. Medverkade sedan i 
ytterligare sex Bondfilmer. Han dog på Baha-
mas i Västindien den 31 oktober 2020.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en 
vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Lars Pihl, Sturefors.
Vinsten skickas med posten.

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

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

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. 
To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

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

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

LÖSNING TILL JULPYSSEL PÅ SIDORNA 36-37:
REBUSEN: Hoppas alla vill ha kul  Sjunga sånger nu till jul. SKYLTAR: Avesta, Piteå, Västerås, Strömstad, 
Varberg, Borgholm, Norrtälje och Sölvesborg. LABYRINT: Skidåkaren ska ta väg C för att nå målet.

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

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

 FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med ytterligare information, utöver 
detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen

 – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till novemberkryssetLösning till 
Mystiska Profilen, november

OBS att vissa loppisar kan ha ändrade 
öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.
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Så var det dags för ett nytt hjärngympapass med Åkerbokrysset. 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 19 januari 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 novemberkrysset var ”Mellangrädde" och "Inleder på toppnivå".  
Lösning se sidan 43.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Monica Bergman, Åtvidaberg, 2:a pris – Håkan Ericsson,  
Åtvidaberg samt 3:e pris – Anita Israelsson, Kimstad. Vinsterna kommer med posten. 

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

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

Åkerbokrysset - december 2020

Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.500 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
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,  
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
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 Stads-
mission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning*) 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

1 Tis 19/1 Sön 31/1

2 Tis 16/2 Sön 28/2

3 Tis 16/3 Sön 28/3

4 Tis 13/4 Sön 25/4

5 Tis 11/5 Sön 23/5

6-7 Tis   8/6 Sön 20/6
*) Preliminära datum

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa affärer och 
tidningsställ i  denna förteckning vara inställd. 
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Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

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

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

 God Jul &God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

 önskar önskar 
Jens & NickeJens & Nicke

DÄCKFÖRVARING

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

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

Vi är nu NTF-certifi erade

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPETTIDER:
må-to 8-18, fre 8-12

HELGSTÄNGT: 23/12  - 10/1

www.gummiverkstan.se

tfn: 013 - 510 60

VI TAR HAND OM DIN BIL 400:-400:- 

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Endast tidsbokning under December och Januari

rabatt på alla

SOLSKYDD

 VINTERKAMPANJ!

15 %

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

(Gäller ej tillbehör)
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Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36 
månader
räntefritt

*

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika 
viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare 
generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket 
hög kvalitet.

PÅ KÖPET!


