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

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

ALTANDÖRR

Nr 9 – 2022
PÅ KÖPET! *
18 september – 15 oktober
Årg 21. Upplaga
18.700
ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *

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

Fönst
svenska fö

Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan
8D i Linköping.
Besök
gärna vår utställning
på

Roxviksgatan
8D i Linköping.
Boka ett gratis
hembesök

020-78 00 00 | www.morups.se

Boka*Läsett
gratis hembesök
mer om kampanjen på vår hemsida.
020-78 00 00 | www.morups.se
*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

viktig idag som då. Våra medarbetar
generationers erfarenhet till sig och
hög kvalitet. Utrustat med lågt u-vär
skyddat glas som standard. Fönster
Morups egna skickliga hantverkare i
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.

Boka ett gratis hembesök
00•00
| www.morups.se
Mystiska proﬁlen • Barndiabetes • MC-pastor • Kultur & Nöje020-78
• Recept
Korsord
*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Vi förenklar din vardag,
• Veckostädning
i hus, hem och trädgård

V i hjälper
er
at t få
höst f int i
bå d e he m
och
t rädgård !

• Storstädning
•• FVöencskteorsptuätdsn i n g
•• TSrat o
ppr sstäd n i n g
•• BFyögngssttäedrputs
•• FTlryat tpspt äsdtäd

• Byggstäd
• Flyttstäd

g

vår personal013-130020,
Tel:All0120-12020,
omfattas av
kollektivavtal

www.stadfast.se

Tel: 0120 - 120 20, 013 - 13 00 20, www.stadfast.se
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Tel: 0120-12020, 013-130020,

www.stadfast.se

Roynes Däck o Motor
Den 1 september tog jag,
Royne Petersson, över
35:ans Däck & Service
och jag hälsar nya och
gamla kunder välkomna!
UNDER DÄCKBYTARSÄSONG
1 okt - 15 dec har jag öppet

Måndag - fredag 7 - 18
Lördagar 9 - 14
Resterande dagar under året
är det bara att ringa 070 - 531 95 79.
Under höst och vår kommer ny
kundmottagning och butik att byggas.
Jag köper även SKROT och
SKROTBILAR för recycling
av ädelmetaller.
Roynes Däck o Motor
Transporttjänst

Jag kan också erbjuda
TRANSPORT av bilar.
OBS! Innehar transporttillstånd.

KÖPER SKROTBILAR

Roynes
070-531 95
79 Däck o Motor

070 - 531 95 79

Högloftet 1, 585 93 Linköping
3

r
e
t
e
h
Ny
från

d
e
t
s
n
a
M

Välkomna!
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
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BJ´s mode

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

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan
och gör kostnadsfria platsbesök.
platsbesök.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.
Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.

KAMPANJ BARNFOTO
Välkomna till
vår studio
strax utanför
Hjulsbro!

499:-

3 - 14 oktober
30 min fotografering
3 digitala bilder
Fina erbjudanden
på förstoringar

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

BOKA DIN TID REDAN IDAG!
info@celestialart.se | 0709 - 44 29 59
För mer information:

fotografcelestialart.se
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BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga 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

Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

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

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88
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Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Linköping 013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49

www.elinstallationer.net

info@elinstallationer.net

oc

Kapten Bille’s

Café & Vandrarhem

Tel. 073 - 552 65 68 • www.kaptenbille.se
Vinterförvaring av HUSBILAR
Har du ont om plats för
din husbil? Kontakta oss.
Vi erbjuder förvaring över
vintern på våra ställplatser.

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Följ oss
på
Facebook

Schnitzelhelg
23-25 sept
Välkomna!

Höstens nya
ÖPPETTIDER

hittar du på vår hemsida
www.kaptenbille.se

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

• Grovfoder för häst

• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Entreprenad inom grävning

• Renovering och nybyggnation

• Upptagning av gödsel i

• Renovering av hagar

och grönyteskötsel

rastfållor maskinellt.

Fållan behöver vara hyfsat
plan samt ha ett grindhål
med ca 2.30 m bredd.

av ridbanor

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning.

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!

20 - 70 %

på utomhu
sbelysning!

070 - 299 81 42
Carl Cederströms gata 11 • Linköping
Öppettider: Må, To, Fr 12 - 18 • Lö 11 - 14
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Allt inom solskydd


Nu ﬁnns vi nära dig
Välkommen till oss
på JJ Markis!

Terrassmarkiser

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av terrassmarkiser och du väljer själv vilka mått, material och färger
som passar dig bäst.

Vi är specialister på
markiser och solskydd.
Som återförsäljare för
RivieraTM och SomfyTM
kan vi erbjuda ett brett
utbud av högkvalitativa
produkter.

HÖSTKAMPANJ

Passa på att utnyttja
vårt erbjudande!
Vi ger 15 % rabatt på allt
i vårt breda sortiment
av markiser, persienner
och gardiner.
(OBS Ej el-installationer)

Fönstermarkiser

Visst är det härligt när solen ﬂödar in genom fönstret?
Åtminstone en kort stund, innan det bländar tv-skärmen
eller förvandlar sovrummet till en bastu. Lösningen är
en fönstermarkis som eﬀektivt bländar av solen, ger ett
svalare rum och samtidigt låter dig behålla utsikten.

GRATIS HEMBESÖK
Tveka inte att boka
ett kostnadsfritt
hembesök med oss.

Vi erbjuder även vertikalmarkiser, fristående markiser,
korgmarkiser, sidelines och pergola. Se mera på jjmarkis.se

010 - 265 70 50 | info@jjmarkis.se | www jjmarkis.se
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för inom- & utomhusbruk

15%
R AB
ATT

Vi ger 15 %
på
hela sortim
entet!

Persienner

Välj persienner efter dina
behov, mått och smak.
Vi ser till att du får ett härligt
och behagligt ljusinsläpp
där det behövs.

Eﬀektgardiner

En modern typ av rullgardin med dubbla vävar där du kan
anpassa ljusinsläpp och insynsskydd genom att ställa vävarna
i rätt position för ditt önskemål.

Plissé/Duettegardiner
Riviera Plissé- / Duettegardiner kan
beställas med mjukt transparenta
eller mörkläggande vävar.

Spar energi och var klimatsmart:

Dra för dina solskydd helt om natten
när det är kallt ute så slipper du kallras.

Vi erbjuder även rullgardiner och lamellgardiner. Se mera på jjmarkis.se

Roxviksgatan 8D, 582 73 Linköping
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil är väldigt känd. Det har skrivits mycket om henne i tidningarna. Där
berättar hon gärna om sin barndom och
sina uppväxtår. De var till att börja med
ganska besvärliga. Hennes föräldrar var
fattiga.
Men det skulle vara spännande att få
reda på lite mer om henne. Vår Profil
pratar gärna politik. Det är inte något problem för henne. Hon har mycket
bestämda åsikter. Men hon är mycket förtegen om sitt privatliv.
Man kan förstå henne. Inga offentliga personer tycker om att få sitt privatliv
blottat i massmedia. Men några enkla
fakta brukar de flesta ändå bjuda på.
Vår Profil måste få ett namn. Låt oss
kalla henne för Girl. Hon har en sambo
och en liten dotter.
När Girl blir intervjuad pratar hon
gärna om sin mamma eller sin pappa.
Men hon talar aldrig om sin sambo. Vem
är han?
Det finns ett par bilder på nätet, som
kan lösa gåtan. På dem syns vår Profil tillsammans med den som förmodligen är
hennes sambo. Det är en lång, rödhårig
kille med glasögon. Girl själv är 168 cm
lång. Hennes sambo är minst en decimeter längre. De verkar vara jämngamla.
Är det han som är far till barnet? Vad
har han för utbildning? Vad jobbar han
med? När träffades de?
Man kan förstå att Girl vill hålla de här
uppgifterna för sig själv. Men hon har
10

gjort en fantastik karriär. Många vill veta
mer om henne. Därför kunde hon kosta
på sig att berätta åtminstone någonting
om sin sambo.
Vår Profils föräldrar har kommit till
Sverige som flyktingar. De tvingades lämna sitt hemland i början på 1980-talet.
Efter diverse turer hamnade de i Sverige. Där föddes sedan vår Profil på en
flyktingförläggning i Perstorp i Skåne på
sommaren 1985.
Så småningom fick de en annan bostad. Men den första tiden blev kärv. Girls
föräldrar hade ont om pengar.
– Vi hade max fem möbler, har vår
Profil sagt i en intervju.
Trots det fick Girl en mycket trygg
uppväxt. Hon hamnade på en bra förskola. I Sverige blir alla omhändertagna. Vår
Profil är mycket förtjust i det svenska välfärdsystemet.
Efter en tid lämnade de Skåne och flyttade till Norrköping. Därifrån fortsatte
de vidare till Göteborg. Där växte Girl
upp. Båda hennes föräldrar skaffade sig
en utbildning och började jobba. Hennes
mamma blev sjuksköterska och pappan
ingenjör.
Den första fattiga tiden tog slut. Det
gick så bra för familjen att Girls föräldrar
fick råd att köpa en villa på Hisingen.
Vi känner till en del om vår Profils
skolgång i Göteborg. Först gick hon på
en montessoriskola i stadens centrum.
Det är en icke vinstdrivande friskola med

elever från hela stan.
Sedan gick hon på Schillerska gymnasiet. Där läste hon naturligtvis det
samhällsvetenskapliga programmet. Enligt tidningen Expressen fick hon nästan
bara MVG i alla ämnen.
Så kom yrkesvalet. Det blev juridik.
Vår Profil flyttade till Stockholm för att
börja läsa juridik på universitetet. En tid
studerade hon också i England.
Men hon blev aldrig färdig. Hon avlade aldrig någon examen. Någonting
annat kom emellan.
Vår Profil är politiskt intresserad. Hon
har sysslat med politik sedan hon var 14.
Redan då blev hon medlem i ett parti
som låg henne varmt om hjärtat. Där har
hon sedan gjort en kometkarriär.
Vår Profil gillar att läsa. Hon har läst
en tjock biografi om Tage Elander. Om
hon skall ut och resa, så åker hon gärna
till Spanien eller Göteborg.
Blir det fest så vill Girl gärna ha thaimat. Hon verkar inte särskilt intresserad
av öl eller vin, utan dricker helst Klassisk
Fanta Apelsin till måltiden.
Girl verkar allvarligt lagd. Men förmodligen har hon humor. När hon skall
titta på tv väljer hon gärna Seinfeld – en
amerikansk serie med situationskomedi.

Så har hon en sträng till på sin lyra.
Vår Profil är fruktansvärt duktig på att
simma! Det är en sport som hon gärna
ägnade sig åt under ungdomsåren.
Girl gillar klorlukten inne i simhallen.
Hon tycker om kylan när man dyker ner i
vattnet. Det var frisim som gällde.
Vår Profil kan alltså simma som en säl.
Det finns en annan känd svensk politiker
som också har den egenskapen. Hon heter Magdalena.
Nu för tiden simmar vår Profil helst i
sjöar eller i havet. Men tävlingsinstinkten finns kvar. Den kan hon komma att få
nytta av under den närmaste framtiden.
Vem är hon?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,
till info@akerbo.nu eller skriv samma uppgifter på ett
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret
"Mystiska Profilen". Senast den 3 oktober vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgifter, 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 24.

Välkommen
hälsar vi
dig till
Skärblacka

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

Kristina Nyman Johansson
Dipl. Medicinsk fotterapeut

070 - 623 03 36
Följ mig på Facebook och Instagram.
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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Personspår
Valpkurs
Följ oss på
Facebook
och
Instagram

Vardagslydnad
Nosework
Specialsök

MOTORMANUELL













RENSNING OCH
BETNING
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0706 - 76 42 59
www.hundvardaglkpg.se • info@hundvardaglkpg.se

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004
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Gistad • 585 63 Linghem

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.
Ring oss!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

HÖSTK AMPANtt Jp!å alla
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hör)

(Gäller ej motorer och tillbe

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån 13 -16 och Tors 14-18

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68
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Äger du oss?
Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till
konsumentföreningar och pensionärsorganisationer.
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara med och
påverka och ta del av förmåner.

MEDLEMSFÖRMÅNER

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

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

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

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

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi säljer
makadam, väggrus,
jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

Vi

hjälper dig med:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd
(skylift/klättring)

 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Arbeten med 25-meters teleskoplastare
 Nu med RUT-avdrag

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Vi transporterar
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

www.dakonsult.se

Vi tar hand om
din trädgård
Ring för offert
RUT-avdrag 50%
• Skötsel av
gräsmattor

• Höst- och vårstädning
 av trädgården

• Beskärning
av fruktträd

• Häckklippning
• Ogräsrensning
• Plantering av växter

• Dammanläggning
• Staket
• Plattsättning
• Snöröjning
och sandning

Cicci 076 - 943 46 09 • Leif 070 - 374 13 78
info@vangatradgardstjanst.se
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DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

VI HAR DÄCKEN

FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA

Vi fixar däcket
efter ert behov.

Tveka inte att höra av er!

DÄCKHOTELL
fr 600 kr

Inkl. skifte, tvätt
och förvaring.

www.tottes.se
Vi servar de flesta bilmärken – med lång erfarenhet.

TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
16

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12

013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

NYA DÄCK?

Det är brist på bildäck
just nu, så tänk på att göra
DIN BESTÄLLNING I GOD TID!

Snart dags för VINTERDÄCK!
DÄCK-

Vi har

FÖRVARING

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

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

Välkommen till

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

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem
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Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

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

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.
TELEFONTID: Må nd - Fred 8 - 16.

its med
i har fun2n009!
V
För mer info se hemsidan.
sedan
Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se
(Maila eller SMS:a helst.)

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se
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Yoga med
Marie-Christine

Yogastudio i Skärblacka
Yoga online
Reikibehandlingar
NY HEMSIDA: www.yogamedmc.se

073 - 095 79 87

yogamedmc@gmail.com
Facebook: Yoga med Marie-Christine

Spökvandringar
på Ekenäs slott
7 oktober - 5 november
När höstmörkret sveper sin tunga dimma
runt tornen, då börjar spökvandringarna
på Ekenäs slott. Du får följa med på tur i de
ruvande korridorerna, får höra berättelser
från flydda dagar och får pröva ditt mod!
För bokning, datum, priser och tider,
vänligen besök www.ekenasslott.se

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Känn Dig VÄLKOMMEN!
En del av

Skördefesten
i Salfvedal 1 Okt 11.00 - 15.00
Raggmunk och Stekt fläsk
Kroppkakor
I Kaffestugan Kaffe och Ostkaka
Yxnerums hembygdsförening

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 • info@hundkattshopen.se

www.hundkattshopen.se
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Slottshelg i Östergötland 24-25/9

Den sista helgen i september slår de östgötska slotten upp sina portar för besök.
Ta chansen att besöka några av Sveriges bäst bevarade slott under en och samma helg!
Arrangörer av helgen är nätverket Slott i Östergötland bestående av Charlottenborgs, Vadstena,
Ljungs, Linköpings, Ekenäs, Nya slottet Bjärka-Säby och Löfstad slott. Här finns gamla Vasaborgar
i Vadstena och Linköping, Fersenpalats på Ljung och Löfstad, sagoslottet Ekenäs, det vackra nya
slottet Bjärka-Säby i nybarock och Lewenhaupts Charlottenborgs slott. Varje slott erbjuder visningar
både under lördagen och söndagen, se nedan för specifika tider.
VISNINGSTIDER: Lördag & söndag
Charlottenborg 11:30, 15:00 • Vadstena 11:00, 14:00, 16:00 • Ljung 14:00, 15:30 • Nya slottet Bjärka-Säby 14:00, 15:00
Linköpings slott 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (endast lördag) • Ekenäs 11:00, 13:00 • Löfstad 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Se respektive hemsida för entréavgifter och övriga öppettider.

Välkommen till Lördagsträffen
1 okt

De omtyckta och duktiga trubadurerna

kl. 1300 -17 00 Janne Karlsson och Christer Trubadur.
1300 -1500 Janne Karlsson
1500 -1700 Christer Trubadur och

Torbjörn Thell, dragspel
SERVERING: Skogsbärstårta, kaffe
PLATS: Grannskapshuset, Sparvsångsvägen 65, Linghem

8 okt

Denna gång får vi glädjas och njuta av

kl. 1400 -17 00 Svärmorsdrömmarna från Söderköping
som rockar loss.

SERVERING: Våfflor, grädde och sylt, kaffe samt
Skogsbärstårta för den som önskar.
PLATS: Linghemskyrkan, Himnavägen 151, Linghem

PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

VÄLKOMNA! hälsar Helene och Doren Andersson
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SKÄRBLACKA
September
19 månd 13.00

Sopplunch 80 + i Mariehult / Anmälan

21 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Cirrus orkester
22 torsd 13.30

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Underhållning av Kristoffer Ernst,
monologteater i ”En sorts gröt”

28 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Samzons ork.

Oktober
5 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bosse Franks ork.
12 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bejaz ork.
19 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Junix ork.
21 fred 13.30

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Janne Frisk underhåller

26 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Kenneth Hertz
29 lörd 18.00 -22.00 PRO Skärblackas 75-årsjubileum
i Skärblacka Folkets Hus / Anmälan

Se även: www.pro.se/skarblacka

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

Tisdagar kl. 19.00 och
BÖN i kapellet
Onsdagar kl. 10.00

Söndag 18 september

Gudstjänst kl. 10.00 med servering.

Tisdag 20 september kl. 14.00

Dagledigträff med Lilian Kikuchi och
Ibert Johansson i kapellet.

Söndag 25 september

Gudstjänst kl. 10.00, Nattvard och servering.

Lördag 1 - söndag 2 oktober
Församlingshelg i Östgötagården
med Maria Johansson.

Söndag 2 oktober

Ingen gudstjänst i kapellet.

Söndag 9 oktober

Vårdsbergs
Hembygdsförening

Välkomna till

Närmare Gud kl. 17.00 i kapellet.

Söndag 16 oktober

Gudstjänst kl. 10.00 med servering.

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

HÖSTMÖTE

Söndagen den 23 oktober 2022
kl. 14.00
i Sockenstugan Vårdsberg

Välkommen
till Gospelshopen!

Sångens betydelse för glädje i livet
Birgitta Andersson
Musikterapeut

Kaffe med dopp
Paketlotteri
Kostnad 100:-/person
Betalning på plats, kontant
eller via Swish 123 40 6 44 32

Gamla som nya medlemmar
är varmt välkomna!

Den lilla
butiken med
det stora
innehållet.

Välsorterad kristen bokhandel.
Stort urval av böcker, biblar
samt CD-skivor.
Egen avdelning med barnböcker
och barnbiblar.
Willow Tree-figurer.

Gospelshopen

Öppettider:

Snickaregatan 38, Linköping
Tel. 013 - 31 04 25

Tis - Fre 11 - 16
Lör 11 - 14
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Ring oss - 013-23 66 50
FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

TACKSÄGELSEDAGEN

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Konfirmandmedverkan och kakbuffé.

Mässa med bibelutdelning
10.00 Törnevalla kyrka
Bibelutdelning för församlingens 4-åringar.
Barnkören Pärlorna medverkar. Kakbuffé efteråt.

söndag 18 september

Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 25 september

söndag 9 oktober

Församlingshögtid
14.00 Gistads kyrka
Föreläsning
17.00 Törnevalla kyrka
Kan Gud verkligen älska mig?

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Kakbuffé efteråt.

Tacksägelsegudstjänst
18.00 Vårdsbergs kyrka
Kristin Stenberg spelar på Wisteniusorgeln.
Sofiakören medverkar.

Musik i Lillkyrka
18.00 Lillkyrka kyrka
Skördegudstjänst, Sofiakören medverkar.

Veckomässa
18.00 Linghems församlingsgård

onsdag 12 oktober

onsdag 28 september

torsdag 13 oktober

Veckomässa
18.00 Linghems församlingsgård

En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen

torsdag 29 september

lördag 15 oktober

En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen

Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
Karl-Magnus Fredriksson, baryton och
Magnus Svensson, piano bjuder på musik och
urval från romanskonserter, orkesterstycken och
sakrala verk. Evenemanget är gratis.

DEN HELIGE MIKAELS DAG

söndag 2 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Kakbuffé efteråt.
Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka
Hösthögtid
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Anders Krantz spelar på Schiörlinorgeln. Trio
Östangård musicerar. Röda Korset bjuder in till
kyrkkaffe.

måndag 3 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
Uppdaterade uppgifter om
gudstjänster och evenemang finns i

Kyrkguiden!
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Du hittar den där appar finns.

ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 16 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Kakbuffé efteråt.
Familjemässa
14.00 S:t Martin, Ekängen
Barnkören Diamanterna medverkar.
Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.

måndag 17 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo
Välkommen till en musikalisk resa som berör
in på djupet där vi söker svaret på frågan:
kan Gud verkligen älska mig för den jag är?
Främst för unga, men även vuxna. Evenemanget är gratis.
Andreas Jonsson föreläser och Ebba Knutsson sjunger. Andreas är en
av landets mest anlitade föreläsare, över 150 000 besökare har redan
lyssnat på honom live. Hans förmåga att på ett mycket personligt sätt
dela med sig av sin livsresa lämnar ingen oberörd. Hans berättelse
varvas med sång av Ebba Knutsson.

Kulturkyrka
foto Mats Lundqvist

foto Jan Lindblad Jr.

foto Peter Knutson

foto Frankie Fouganthin

Bankekind

Karl-Magnus Fredriksson
& Magnus Svensson

Marie Macleod & Martin Sturfält

lördag 15 oktober - 18.00 Bankekinds kyrka

Cellisten Marie Macleod och pianisten Martin
Sturfält bjuder på musik från flera framstående
kompositörer. De har ett mångårigt samarbete
bakom sig, bland annat har de tillsammans släppt
albumet Mendelssohn: Complete Works for Cello

Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson och
pianisten Magnus Svensson bjuder på musik och
urval från romanskonserter, orkesterstycken och
sakrala verk.

lördag 22 oktober - 18.00 Bankekinds kyrka

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo/kulturkyrka

Veckovis!
Onsdag 08.15
Morgonmässa i
Linghems församlingsgård

Lördag 17.30
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda.
Ledd av ideella

Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka.
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Ledd av ideella

smått & gott
Björsäters seniorer

PRO Åkerbo
HÖSTMÖTE

Oppositionsrådet Tommy Aarna: Efter valet.
Fredag den 30 september kl. 14.00
Alla välkomna till Träffpunkten.

onsdag 12 oktober kl. 14.00

Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151
Daniella Lind från Brottsofferjouren informerar.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”!
Alla välkomna – även icke medlemmar!

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

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med 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
3 oktober. (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:-

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER
kommer ut den 16 oktober.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 3 oktober.
Lösning till augustikrysset

Lösning till
Mystiska Profilen, augusti
Profilen var:
Ursula von der Leyen.
Föddes den 8 oktober 1958 i Ixelles nära
Bryssel i Belgien. Tysk politiker. Tillhör CDU.
Sedan 2019 är hon europakommissionens
ordförande.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Hanna Dyhlén, Mantorp.
Vinsten kommer med posten.
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MÅNADENS JANNE!

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.

Gökboet av Hanna Strömberg

Hela människan Secondhand

Vi ﬁnns på Järngatan 21 på Ingelsta i Norrköping
Öppettider:
Tisd 10 - 18 • Onsd 10 -15 • Torsd 10 -18 • Lörd 10 -15

VARMT VÄLKOMNA
TILL OSS!

Butiken: 011- 366 100 • Enhetschef: 0702 - 006 003
Handledare/Volontärsamordnare: 0735 - 012 431
secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

Vill du skänka gåvor?
Skicka bild samt kontaktuppgifter till 0708-696 150 för bedömning så hör vi av oss.
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Månadens profil:

							

Yrke MC-pastor. Ulf Mannebäck är engagerad i organisationen Church on Wheels.

Ulf – MC-pastor
Han var riktigt illa ute i ungdomen men med
Guds hjälp lyckades Ulf Mannebäck styra
upp sitt liv. Han blev pastor och arbetade
inom missbruksvård, men har också intresserat sig för den kristna motorcykelkulturen där han engagerat sig i organisationen
Chuch on Wheels.
Det är två rejäla motorcyklar som står hemma i garaget i Linghem. En Harley-Davidson
och en V8 som han byggde själv 1996. Motorintresset är gammalt och själv skaffade Ulf sin
första båge 1978. Han är MC-pastor i Church
on Wheels som är en slags paraplyorganisation för kristna MC-klubbar. Och bredden är
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stor, från västbärande bikerklubbar, till crossåkare och de som föredrar sporthojar. Church
on Wheels uppdrag är att serva motorkollektivet med andliga tjänster. Bland annat skapar
de evenemang ihop med församlingar och
klubbar, trycker biblar ihop med klubbar och
ansvarar för montrar på stora mässor. Klubbarna har sin egen verksamhet men Church
on Wheels är ett samlande organ vid vissa
tillfällen. Målet är att sprida bibeln till Europas MC- och motorfolk, att finnas på plats där
det motorburna folket träffas, att förmedla
kontakt mellan motorburet folk och kristna
MC- och motorklubbar samt att hjälpa till i
mötet mellan kyrkor och MC- och motorklubbar.

							

Ulf Mannebäck

Trivs ypperligt i Linghem
Ulf berättar att han träffade sin fru i en kristen
MC-klubb och sedan 2001 bor de i Linghem
där de har trivts bra. Det är en bra plats för
barn att växa upp på, nära till naturen, litet men ändå med ett stort utbud av service.
Men egentligen ser han sig själv som västkustbo, och den som lyssnar kan säkert höra den
göteborgskt klingande “rikssvenskan” som
strömmar ut ur hans mun. Frun är från
Alingsås och själv har han bott i både Göteborg
och Kungälv. Fast han föddes i Stockholm, och
numera är Linghem den plats där han bott
längst i sitt liv. Jobbet har tagit Ulf till många
platser och det var det som tog honom till
Östergötland.
– Jag fick en kallelse av pingstförsamlingen här att arbeta med missbruksvård och som
MC-pastor i det som heter Biker Church, förklarar Ulf.
Hemlös som tonåring
Idag har han ett toppenliv, men han kommer
från en mycket stökig bakgrund.
– Det var så illa att jag var både utslängd
hemifrån och på rymmen när jag var femton år. Jag var sprutnarkoman och bodde på
Hötorget, och där hamnar man inte som femtonåring om det inte hänt saker innan.
Ulf berättar om sin uppväxt i Nödinge där
han sågs som en udda fågel, blev mobbad och
började skolka redan som sjuåring. Hemma
var familjelivet struligt, föräldrarna skiljde
sig och Ulf flyttade med sin pappa till Stockholm. Där hamnade han direkt mitt bland
alkohol och knarkaffärer. När pappan var ute
och jagade damer var det föräldrafritt hemma
och mycket fester. Det var en ohållbar situation som slutade med att Ulf blev utslängd och
samtidigt rymde.
– När man blir mobbad, har problem hemma och börjar med droger, det skadar en
väldigt i den åldern. Så jag mådde fruktansvärt
dåligt.

Räddades av Jesus
Ulf blev slutligen tagen av polisen, hamnade
på fosterhem och flyttade sedan till sin mamma. Där fortsatte han det vilda livet med full
fart framåt, men som 20-åring började saker
och ting ta en annan riktning för då blev han
kristen.
– Det var naturligtvis en våldsam omställning, en frontalkrock både mentalt och
ideologiskt. Men jag var med om väldigt starka
gudsupplevelser som gjorde att jag blev motiverad. Det var flera olika tillfällen för det är
en process, det är det alltid. Sen kan det vara
vissa avgörande punkter som man betonar lite
extra när man vittnar om det. Det är flera vägskäl som man hamnar i.
Ett sådant var när han supit två månader
konstant och hamnade på puben Sven Dufva vid Järntorget där han satt och funderade
på livet. Ulf hade mött kristna som han inte
begrep sig på men bestämde sig ändå för att
prova.
En kraft som tippade rummet
– Jag drack inte ens upp ölen. Jag vinglade
Linnégatan upp och ropade från mitt hjärta:
Gud, finns du så rädda mig! Och precis så står
det i Bibeln att man ska göra men det visste
inte jag. Jag stövlade rätt in, sög tag i första
bästa person och det råkade vara föreståndaren och sa: nu förklarar du det här för mig.
Och han började berätta och sen bad han för
mig och då fick jag en våldsam upplevelse, en
energiform som jag inte kunde begripa. Jag
hade drogat mycket så jag var van vid hallucinationer men det fanns inget av ångest eller
något destruktivt utan bara ett flöde av kärlek
och energi. Det kändes som att det fanns en
stor, stor kraft i rummet och så började han berätta saker som han inte kunde veta om mitt
liv. Och jag blev spiknykter direkt. Och sen
dess kunde jag inte säga att: Gud finns inte. Så
det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig.

forts. på nästa sida
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Månadens profil:

							

I garaget står de två bågarna, en V8 och en HD.
Fått stabilitet i livet
Förändringen går dock inte från natt till dag
på en gång. Livsstil, ångest och vanemönster
tar tid att ändra, men Ulf valde att söka sig tillbaka och ta olika beslut som sakta men säkert
ledde in på rätt väg. Andra viktiga vägskäl har
exempelvis varit när han döptes i pingstkyrkan i Kungälv. Då upplevde han att han kapade
banden till det gamla livet och återuppstod
som människa.
– Det gav mig en helt annan stabilitet. För
vart jag än gick i Kungälv så hade jag dåliga
minnen och gamla kompisar som gärna ville
ha mig tillbaka. Det kunde göra fruktansvärt
ont att bara se en byggnad och minnas saker,
för det är förnedring i missbruk. Man är sårad,
man är skadad. Men där fick jag fast mark under fötterna.
Han nämner även ett tältmöte med tungotal
som en viktig milstolpe.
– Det är ingen från min bakgrund som bara
“tjong” - blir härligt frälst och allt funkar. Det
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är en mognad- och överlåtelseprocess och det
tar tid att läka inifrån. Jag har jobbat 20 år
inom missbruksvård och har sett många trasiga människor där ögonen bara är två svarta
hål, och det avspeglar vad som är innanför.
Men så kommer den där Jesus och plötsligt
börjar det glittra ljus i ögonen, det är häftigt.
Jag har sett många såna, men jag har även sett
många som tyvärr dog i missbruket och inte
gick att rädda.
Tacksam för livet
Under många år var Ulf engagerad i missbruksvård men på senare tid har han växlat
över till att bli MC-pastor. Först på heltid en
period och sen halvtid, i kombination med att
jobba som busschaufför. Med åren har även
hans Gudsbild mognat. Han har upplevt konkreta under och fått vägledning som vänt hans
liv från mörker till ljus.
– Jag har haft ett oerhört spännande liv.
Jag har vänner som dog när jag var ung i

							

Ulf Mannebäck

Efter en strulig uppväxt
fann Ulf Jesus och tillvaron tog en annan vändning, och nu vill han ge
andra samma möjlighet
att få hjälp i livet.

Stockholm, jag har familj och sex barnbarn.
Jag har rest i en massa länder och vittnat om
Jesus, jag har levt i ett äventyr. Jag har mot
alla odds byggt en V8-motorcykel som står
ute i garaget och som periodvis varit den mest
omtalade motorcykeln i Östergötland, den är
extrem. Jag har rest runt i Europa och USA
och vittnat om Jesus, det har varit ett ofantligt
roligt liv. Istället för att jag dog som vissa av
mina vänner, så kontrasten är ganska stor.
Har du något livsråd att ge?
– I pastorsrollen så vill jag säga: att närma
sig Gud genom Jesus – det farligaste som kan
hända är att du blir välsignad. Sen när man är
i min ålder så förstår man att livet är kort, så ta
vara på det.
Hur ser planerna ut framöver?
– Det rullar på hela tiden, vi ägnar mycket
tid åt barnen och barnbarnen just nu.
Sen handlar det mest om att leva livet och
må bra. 

FAKTA Ulf Mannebäck
Bor: Linghem
Ålder: 66
Familj: Fru, tre barn, sex barnbarn
Yrke: Pastor och busschaufför
Favoritmusik: Lyssnar på jättemycket
musik, både Sabaton och country
Bästa film: Forrest Gump
Ser på tv: Nyheter och sport
Bästa bok: Bibeln
Godaste mat: Älgstek med
trattkantarellsås
Godaste dryck: Vatten som är riktigt kallt
Favoritgodis: Äter inte godis
Favoritbilmärke: Mercedes
Intresse: Jakt
Drömresa: Jorden runt
Om jag vann en miljon: Då skulle jag
satsa mycket på mission

Text och foto: Tobias Pettersson
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JJ Markis ...

Hos JJ Markis på Tornby hittar man det mesta inom
markiser och solskydd.

I somras startade JJ Markis sin verksamhet på Roxviksgatan i Tornby. Där hittar
man alla sorters solskydd för både inneoch utebruk. Och företaget fokuserar på
att ha ett extra stort engagemang gentemot kunden.
Den soliga sommaren gjorde att JJ Markis
fick en bra start på verksamheten. Nu kommer hösten som normalt sett är en lugnare
period men det ger även JJ Markis tillfälle
att förfina sig och fortsätta utvecklingen
framåt.
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JJ Markis är specialister på markiser och
solskydd och kan erbjuda ett brett och kvalitativt sortiment av produkter som passar
både ute och inne. Utomhus finns både
terrassmarkiser och fönstermarkiser som
skyddar mot såväl regn som sol samtidigt
som de kan skapa myskänsla och är designade för att ge karaktär och personlighet
till sin omgivning. Samtidigt är de slitstarka, pålitliga och konstruerade för att stå
emot naturens krafter varje dag, året runt.
Inomhus satsar man på persienner och
effektgardiner som kan fungera som insynsskydd, solavskärmning eller mörkläggning.

har alla sorters solskydd
Kolla in hemsidan jjmarkis.se och ring sedan och boka ett kostnadsfritt hembesök,
rekommenderar Josef Moussally som tillsammans med Josef El Jardali och David El
Jardali sköter verksamheten på JJ Markis.
JJ Markis använder sig av den välrenommerade leverantören Riviera som har erfarenhet som går tillbaka till 50-talet och
levererar premiumprodukter. Förutom
markiser och persienner erbjuder man även
rullgardiner, myggnät, sidelines, pergola och en del annat. Man samarbetar även
med Morups fönster, vilket förhoppningsvis kan bidra till diverse synergieffekter.
– Vi vill våra kunders bästa, vara med i
deras projekt och förverkliga deras visioner.
Så säger säkert många av mina kollegor i
branschen men jag tror och hoppas att vårt
engagemang gentemot kunden är snäppet
bättre, förklarar Josef.
Kunderna är både företag och privatkunder och JJ Markis kan hjälpa till från start
till mål.
– Vi säljer, monterar, underhåller och reparerar. Vi hjälper kunden med allt från idé
till färdigmonterad produkt. Vi vill hålla
skäliga priser men levererar samtidigt en
premiumprodukt. Det vi har är inte sånt
man beställer själv på nätet utan vi erbjuder en kvalitativ fackmannaprodukt, säger
Josef.
Nu blickar JJ Markis framåt mot att
serva ännu fler kunder i Linköping med
omnejd.
– Vi har de bästa produkterna och den
bästa servicen och ser alltid till att våra
kunder blir nöjda. Vi ser gärna att JJ Markis

Vertikalmarkiser löper vertikalt längs utsidan
av fönstret och ger ett enhetligt uttryck tillsammans med fasaden. En av många kvalitativa
produkter hos JJ Markis.

kommer att vara det självklara valet när
man vill ha nån form av solskydd. Vi vet
att vi inte är ensamma på marknaden men
vi vill vara det första som kunderna tänker
på när de tänker på markiser, eller skugga
överhuvudtaget, det är vår ambition.
– Vi känner att vi har ett bra produktsortiment som håller hög kvalitet och som vi
kan stå för. Vi har inga planer på att utöka
vårt sortiment utan väljer att specialisera oss på det vi har, och är det någon som
efterfrågar nånting annat, till exempel inglasningar, så väljer vi att ta hjälp av någon
istället, säger Josef som tror på en ljus framtid för JJ Markis. 
Text och foto: Tobias Pettersson

(Se även annons på sidan 8.)
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Om barndiabetes
I augusti 2014 hade vi besök i Linköping av min ”syster” Maria med familj. Deras då fyraåriga dotter
Wilma var så otroligt trött. När de återkommit till sitt hem i Malung anade mamma Maria att något
inte stod rätt till med Wilma. Hon kissade mycket, var trött och orkeslös. Maria befarade diabetes
och åkte in till vårdcentralen. Personalen trodde det var fel på mätaren när man mätte blodsockret, så man gjorde om proceduren. Det var inget fel på mätaren, men värdet var så högt att det var
omätbart och mätaren gick i taket. Wilma, mamma Maria och pappa Björn fick åka i ilfart till Falun
och intensivvårdsavdelningen. Där konstaterade man att Wilma hade typ 1-diabetes (T1D) och var
kraftigt syraförgiftad av sin sjukdom. Läkarna vågade inte lova att hon skulle överleva.
När familjen satt på IVA i ovisshet om de
skulle få behålla Wilma eller inte, lovade Maria
sig själv att om Wilma överlevde, så skulle de
göra något som gör skillnad för diabetessjuka.
Första tiden efter sjukdomsbeskedet är luddig
i Marias minne. Det var så mycket nytt att ta in
och lära sig. Hon hade, liksom de flesta av oss
gör än idag, levt i okunskap om hur allvarlig
denna sjukdom är. Ett av få tydliga minnen är
när Maria blev oerhört arg på sin väninna, vars
barn också lever med typ 1-diabetes.
– Jag var så arg, så arg på Kristin och nästan
skrek åt henne i förtvivlan: Varför har du inte
berättat hur det är?! Hon tog mina händer, såg
mig i ögonen och sa:
– Maria, även om jag hade gjort det, så hade
du inte förstått.
– Och hon hade helt rätt, för så är det. Det
går inte att förstå förrän man själv upplevt det.
Det går inte att enkelt förklara vad det innebär
att drabbas av denna sjukdom, hur den fungerar och hur det är att leva med den. Det är så
komplext så inte ens forskarna har alla svaren
och kan förklara. Ingen vet ens hur sjukdomen
uppstår!

Det är just därför vi måste hjälpa till med att
sprida det vi lärt oss för att öka kunskapen och
att samla in medel till mer forskning! Vårt sätt
blev att starta olika insamlingar och köra Barndiabetesgalan i Malung genom den ideella
föreningen Wilmas Vänner, som för sitt arbete
belönats med Maximus Prize 2020.
Efter två lyckade galor på Orrskogen i
Malung 2018 och 2019, så bestämde vi att ta
galan på turné. Pandemin ville annat ett par
år, men nu 2022 blir det äntligen av! Gala,
glamour och röda mattan kommer till Linköping som första turnéstopp. Det finns
två anledningar till att vi valde Linköping,
dels bor vi här och kan hjälpa till lokalt, och
dels försiggår mycket forskning på området i Linköping genom bl a professor Johnny
Ludvigsson som startade barndiabetesfonden i slutet på 80-talet. Vill du lära dig
mer om T1D, bidra till forskning, ha roligt,
äta gott och få en helkväll, kom på galan!
För Wilmas Vänner,
Per Jonsson & Gunilla Dahlqvist Jonsson,
Linköping

www.wilmasvanner.se

(Se även annons på sista sidan.)

Ett sätt för Wilmas Vänner att dra in pengar
till forskning är att sälja den specialdesignade
diabeteshästen som tillverkas av Nils Olsson
i Nusnäs.
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Bilden är ett montage som visar hur många
insulinsprutor ett barn behöver varje månad .
Vad innebär typ 1-diabetes?
När vi äter kolhydrater, det vill säga vanlig mat, omvandlas kolhydraterna till glukos
(socker). Det är kroppens bränsle. Sockret
åker runt i kroppen via blodet. En typ 1-diabetiker saknar insulinproduktion. Det är
insulinet som öppnar cellerna så att sockret
åker dit det ska. Utan insulin dör du tämligen fort då sockerhalten i blodet blir högt,
du blir syraförgiftad. Utan insulin kan alltså ingen leva. Därför behövs också en viss
mängd kolhydrater varje dag för att kroppen
ska få en minimimängd av insulin. För ett
barn med typ 1-diabetes innebär det att man
måste äta vare sig man är mätt eller inte. Oavsett om man har magsjuka, eller inte. För hög
dos av insulin å andra sidan, tömmer blodet
på socker – man får lågt blodsocker, vilket för
en diabetiker utgör akut fara för kramp, medvetslöshet, hjärnskada eller död. Men det är,
som sagt, otroligt komplext. Vi pratar om extremt små mängder insulin att laborera med
på ett litet barn. Det finns inget facit att följa kring vad som är lagom mycket insulin.
Blodsockret påverkas dessutom av ytterligare faktorer, som stress, tillväxt, aktivitet,
väder, infektioner m.m. Ingen dag är den andra lik. Ingen kropp mår gott, varken fysiskt
eller psykiskt, av ett svängande blodsocker.

FAKTA OM BARNDIABETES TYP 1

• Varje dag insjuknar nära 3 barn i typ 1-diabetes.
•
•
•
•
•
•
•

Det är tre gånger fler än antalet som insjuknar i
barncancer.
Det finns ca 8 000 barn i Sverige med typ
1-diabetes. Om man räknar med även vuxna är
det ca 50 000 svenskar som har T1D.
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom. Kroppen tar död på sina egna insulinproducerande celler,
ingen vet varför.
Typ 1-diabetes är den vanligaste, kroniska och livshotande sjukdomen för barn och ungdomar i
Sverige. Den ökar och kan drabba vem som helst.
Sverige har näst flest insjuknade barn per dag i hela
världen, bara Finland har fler.
Om blodsockret ligger över 9 börjar det skada
kroppens inre organ och risken för följdsjukdomar
är stor. Ett normalt blodsocker är 4-7 mmol/l.
Om blodsockret ligger under 4 riskerar kroppen att
krampa, bli medvetslös, hjärnskador kan uppstå,
man kan dö.
40 % av alla mammor till barn med typ 1-diabetes
är sjukskrivna p.g.a. utbrändhet. Motsvarande siffra
för papporna är 26 %.

Idag finns bra
hjälpmedel som
kan mäta blodsockernivån och
skicka data till en
app i telefonen.
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Hälsa på hela
människan
Vi kan alla snabbt skapa oss en uppfattning
om hur de som finns runt omkring oss mår
fysiskt. Efter ögonkontakten hälsar vi på varandra och läser varandras fysiska status som
öppna böcker. Men vi tar inte i hand längre.
Risken för att sprida virus är alldeles för stor.
En bugning, en nickning, en knyten näve som
möter en annans eller två nuddande armbågar
får duga gott i stället.
Jag har reflekterat över att det inte är lika
enkelt att tolka våra medmänniskors psykiska
mående. Vi människor är självklart olika, men
min upplevelse är att många håller den mentala hälsan för sig själva. Vad kan det bero på?
När vi var små styrdes vi av grundläggande
behov och drivkraften av att överleva: vi skrek
när vi inte fick mat eller när vi lärde oss att det
gör ont att lägga handflatan på en het spisplatta. Just då hade vi inte lärt oss att prata och
kunde inte säga ifrån på något annat sätt.
Även när vi senare kunde formulera ord och
meningar saknades förmågan att beskriva hur
vi kände oss djupt inne i själen. Referenspunkter och ordförråd saknades. Vi fortsatte tjuta
när vi både hade fysiskt och psykiskt ont, eller
när våra föräldrar ignorerade våra försök att
manipulera dem till att bjuda på en glass till.
I skolan låg stort fokus på att passa in i
gruppen och försöka lära sig nya saker. Klasskompisarna försökte vara några andra än de
egentligen var: tuffa och osårbara utan svagheter. I klassrummet fick till slut de som
hördes högst mest uppmärksamhet.
I samvaro med andra, i föreningen eller
kompisgänget, ville man inte vara den som
drog ner humöret för de andra. Grubblarna
fick hålla sig för sig själva. Normen i de flesta grupperna har alltid varit att sprida glädje.
Men om man inte är glad, vem ska man umgås
med då?
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Det är likadant på arbetsplatsen. Turligt nog
finns det en mängd olika yrken som passar
olika människotyper och kan utföras även om
man är introvert och inte skrattar efter varannan mening. Som vuxen kan man välja vad
man vill ägna sig åt och vilka man vill umgås
med, men det förefaller fortfarande vara tabu
att prata om hur vi egentligen mår längst inne
i själen.
Jag tror att vi håller den mentala hälsan för
oss själva eftersom vi inte lärde oss att prata om det från första början, när vi var små.
Sedan, när vi väl fått förmågan som vuxna,
verkar gemene man vara handfallna och inte
veta hur det ska hanteras. Det vinner ingen på.
Psykisk ohälsa ökar enligt all möjlig statistik
i vår tid, inte minst bland unga, och det kommer få långtgående konsekvenser. Sjukvård
och sjukskrivningar kostar, men det värsta är
att människor inte förmår att leva sina liv så
som de egentligen skulle önska.
Jag var själv i en liknande situation för flera decennier sedan och bearbetade då mina
tankar genom att skriva. Något år tillbaka hittade jag anteckningarna igen i en kartong i
förrådet. Jag läste med bedrövelse igenom dokumentet. Det slog mig att jag borde skriva en
bok med mina upplevelser som utgångspunkt
för att belysa mental ohälsa från en persons
perspektiv.

Det resulterade i min andra roman, Monstret bakom spegeln, utgiven i maj 2022.
Romanen handlar om en människa i kris som skriver om
samhällets innersta väsen och sina undertryckta minnen i
form av personliga resonemang i dagboksform. Skrivandet
utvecklar sig snart till en gripande berg- och dalbana av
existentiella frågor. Alla tankegångar visar sig till slut
handla om att hitta en väg framåt för fortsatt överlevnad.
Med den här boken vill jag bryta mot normen och visa på
den ensamma människans utmaningar när det dåliga,
mentala måendet nöter ner livsgnistan.
Visst kan vi skrämmas av monstret bakom spegeln men
vi behöver bekämpa det tillsammans. Förhoppningvis ökar
då medvetenheten om problematiken, vi kan säga hej då
till den psykiska ohälsan och i fortsättningen förhoppningvis hälsa på hela människan.
ANDERS GRÉEN
andersgreen.eu

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
24/9			Lions höstmarknad Borggården Linköping
					kl. 10-15. Hantverk, korv/kaffe, modevisning
					Arr. Lions club Linköping Valla
24-25/9 Slottshelg i Östergötland. Sju östgötska
					 slott öppna för visning lörd - sönd. Slotten är
					Charlottenborg, Vadstena, Ljungs, Linköpings,
					Ekenäs, Bjärka-Säby, Löfstad.
					 Visningstider se annons på sidan 20.
					Arr. Slott i Östergötland
1/10		 Skördefest i Salfvedal, Yxnerum, kl. 11-15.
					Raggmunk & fläsk, Kroppkakor,
					Kaffe och ostkaka
					Arr. Yxnerums hembygdsförening
					Lördagsträff i Linghem kl. 13 - 17.
					Janne Karlsson, Christer Trubadur och
					Torbjörn Thell underhåller.
					Grannskapshuset Sparvsångsvägen 65.
					Info 0769-413394.
					Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson

					Barndiabetesgalan på Konsert & Kongress
					 i Linköping, kl. 16 - 24.
					Biljetter via Ticketmaster
					Arr. Wilmas Vänner till förmån för
					Barndiabetesfonden

8/10		 Lördagsträff i Linghem kl. 14 - 17
					Svärmorsdrömmarna underhåller.
					Linghemskyrkan Himnavägen 151.
					Info 0769-413394.
					Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
7/10 - 5/11 Spökvandringar på Ekenäs slott.
							Bokning och info se ekenasslott.se
15/10		 Kulturkyrka i Bankekinds kyrka, kl. 18.
					Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson och
					 pianisten Magnus Svensson bjuder på musik
					och urval från romanskonserter, orkester					stycken och sakrala verk.
					Arr. Svenska kyrkan
23/10		 Höstmöte i Sockenstugan Vårdsberg, kl. 14.
					Birgitta Andersson talar om sångens
					 betydelse för glädje i livet. Kaffe med dopp,
					Paketlotteri.
					Arr. Vårdsbergs hembygdsförening
Onsdagar		 Dans i Skärblacka Folkets hus, kl. 17-20.
							Arr. PRO Skärblacka
Torsdagar Bakluckeloppis i Vibjörnsparken
							Finspång, kl. 09.00 -15.00 t.o.m. 13/10.
							Arr. Sonstorps IK
För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.
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KULTUR & NÖJE		

Nya mästare
tävlar

Nytt hundprogram i SVT

BILD: PRIVAT

BILD: MAGNUS LIAM KARLSSON

Jens Byggmark, alpint, och Klara
Svensson, boxning, kommer att tävla
i 2023 års upplaga av Mästarnas mästare. De ersätter Rickard Nordstrand
och Anja Pärson som hoppat av på
grund av skada.
– Det känns otroligt tråkigt att så
nära inpå Mästarnas mästare behöva
avstå på grund av en skada, säger Anja
Pärson. Jag hade verkligen sett fram
emot att tävla i programmet och mäta
mig med alla fantastiska idrottare som
deltar. Men som alla vet är jag bra på
att komma igen, och det kommer jag
att göra även denna gång. Jag önskar
alla deltagare all lycka till och jag kommer att sitta bänkad på första parkett.
Om inget annat inträffar deltar följande i programmet 2023: Elina Öhman,
Anders Holmertz, Jonna Adlerteg,
Andreas Bergwall, Klara Svensson,
Maria Gretzer, Nils van der Poel, Jens
Byggmark, Charlotte Kalla och Johan
Wissman.
FREDRIK POLBACK

Just nu pågår inspelningen av Sveriges Televisions nya hundprogram
Underdogs, ett underhållningsprogram för hela familjen som sänds
under 2023. Sju kändisar tävlar i agility: Anders Bagge, Nicole Falciani,
Dogge Doggelito, Theoz, Johanna Lind
Bagge, Klara Doktorow och Christian
”Kicken” Lundqvist och deras hundar.
– När man hör agility så är det
lätt att sålla bort om man inte är intresserad av hundar, men jag kan
lova er att jag inte har skrattat så
här mycket på länge, säger programledaren Anis Don Demina.
– Agility får äntligen sin plats på
bästa sändningstid, säger SVT:s Anton Glanzelius. Även om våra kända
svenskar kanske inte kommer bli så bra
att de kan delta när Sverige arrangerar
VM år 2025, så kommer de få hjälp av
landets främsta experter för att kunna
bli de bästa ledarna för sina hundar.
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FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Tänk att något så enkelt
kan vara så gott!

Crêpes
med kräftfyllning
4 portioner
Ugn 225 grader

6 dl mjölk
3 dl mjöl
3 ägg
1 tsk salt
Ca 50 gram smält smör
Vispa ihop mjölk, mjöl och salt i
en bunke.
Tillsätt äggen och vispa till en
jämn smet.
Vispa ner det smälta smöret.
Stek tunna pannkakor (crêpes).
Fyllning
1 dl tunt skivad purjolök
eller salladslök
2-3 msk mjöl
3 dl grädde
1 dl mjölk
Dill
Salt & peppar
Citroncest (rivet skal av citron)
1 burk kräftstjärtar i lag (avrunna)
Smör
Ost

Fräs purjolök i smör i en kastrull.
Vispa ihop mjölk, grädde och mjöl och
häll ner i kastrullen.
Låt stuvningen koka upp och tjockna
under omrörning.
Tillsätt dill och smaka av med salt och
peppar.
Krama lagen från kräftorna och rör ner
i stuvningen.
Fördela fyllningen på pannkakorna,
rulla ihop och lägg i en ugnsform.
Strö på ost och gratinera i ugn
ca 10 minuter.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti 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.
Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl. 09.00 -15.00
t.o.m. 13/10. Insläpp från kl. åtta.
För info och ev. förbokning ring
070-546 01 75 eller 070-2 94 99 49.

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.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter
300 m höger. Ring för övrig tid
tel. 0703-6769 80.

KISA

Hjärta till Hjärta Second Hand
Sjögatan 11. Ti 15-18, Fr 10-13 samt
sista lördagen i månaden 10-13.
Under juli ej öppet tisdagar.
Tel. 0494 - 100 04.
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LINGHEM

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

LINKÖPING
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 Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
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.
För öppettider och mer info - se vår
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15,
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18.
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 11 -18, On 11-16, 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 - Hela människan
Järngatan 21, Ingelsta
Ti 10-18, On 10-15, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelsta
Ti 10-18, On 10-16, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våﬄor och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten
(Idrottsparken). Sö 12-15.
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69,
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

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

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
Ditt o Datt Musik i Butik
Västra Kyrkogatan 2, vid Torget.
To 11-17, Lö 10-14. Tel. 070-6575573.
Följ oss på FB.

SKÄRBLACKA

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden i Skärblacka vid
Kullerstad kyrka. Öppet under
sommaren. On 13 -18, Lö-Sö 10-14.

SÖDERKÖPING

Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
Röda korsets second handbutik
Skönbergagatan 6. Ti-Fr 13-17,
Lö 11-14. Tel. 0121-21083 eller
070-829 26 83.
"En till fest" Second handbutik för
Allt till bröllop och fest.
Hagatorget/Prästgatan 2D
On-To 12-18, Lö 10-14.

TALLBODA

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

VRETA KLOSTER

Skattkammaren. Antikt, kuriosa,
återbruk & egen design. Stjärnorpsv 21,
Bergs slussar. Lö-Sö 12-16. Högsäsong
mera öppet. Ring gärna 0708-34 89 91
så att vi är på plats.

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
To 12 -18, Lö 9 -14.
Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti och To 13 - 16, Lö 10 -13. (Hiss)
Kenyaföreningens Second Hand
Getinggallerian, Tilasvägen 2.
On, To, Fr 12 - 16, Lö 10 -13.

VÅNGA

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 13-17,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

ÅBY

Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss finns).
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16.
(v25-35 Må-To 9-16).
Tel. 0703-583 168.

Vånga Loppis. Öppet alla dagar
under maj t.o.m. september.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km, skyltat.
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15.
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen.
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-14.
Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1.
To 14 -18, Lö 10-13. Tel. 0120-124 40.

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".

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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Åkerbokrysset - september 2022
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Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2022

Här kommer ett nytt tillfälle att genomföra ett litet hjärngympapass genom att lösa månadens
Åkerbokryss. När du har löst korsordet kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna,
samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma
uppgifter till info@akerbo.nu Senast den 3 oktober 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 augustikrysset var ”Har intagit soffläge" och "Stentuff intrig". Lösning se sidan 24.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ivo Riiga, Linköping, 2:a pris – Jöran Johansson, Åtvidaberg
samt 3:e pris – Ingalill Lundberg, Linköping. Vinsterna översändes med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.700 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
Björsäter: Tempo
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: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand,
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand,
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, ICA
Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vreta kloster: Skattkammaren
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2022
Nr
10
11
12

Manusstopp
Mån 3/10
Mån 31/10
Mån 28/11

Utdeln.dag
Sön 16/10
Sön 13/11
Sön 11/12

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se
Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

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

Tält för en familj, 12 m2
Tältaktiviteten Bring Quality to Life (BQtL)
arbetar tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 2004 genom att förse katastrofdrabbade
människor med tält och filtar. Inom kort kommer det gå 300 tält med fem filtar per tält till
de översvämningsdrabbade områdena i Pakistan. Lions Pakistan kommer att fördela tälten
inom de områden som bäst behöver hjälpen.
Lions Clubs International Foundation (LCIF)
matchar vår insats med 300 000 USD för inköp

av förnödenheter på plats. Med MSB:s hjälp
kommer tält, filtar och personal fraktas till Islamabad för vidare transporter till de aktuella
områdena.
Sedan 2004 har BQtL köpt in över 6 000
tält och 30 000 filtar för ca 43 miljoner kronor. Detta är möjligt på grund av intensivt
insamlingsarbete av lionsklubbarna och lionsmedlemmarna men framför allt tack vare en
generös allmänhet. 

Om Lions
Lions Sverige med ca 9 000 medlemmar är
en del av Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men
fördömer våld och förtryck i alla dess former.
Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s
ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är
bland annat med i Svenska FN-förbundet.

Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi,
vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser
hjälpa andra människor, bygga broar mellan
människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och
vid återuppbyggnad.

Lions organisation och administration
betalas helt av medlemsavgifter.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions
Quest - Tillsammans.

Lions Sveriges motto är:
För samhällsansvar och livskvalitet.

Lions ger människor med funktionshinder
olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte
och stipendier.
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www.lions.se

Lyfthöjd - 3,5 meter
Lyftkapacitet - 1900 kg
Maximal styrka kombinerat
med fantastisk smidighet!

Cat302

2 ton
med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC

TILLGÄNGLIGA REDSKAP
Tillval:
Stubbfräs
Gödselgrip
Timmergrip
Grävarm
Jordborr
Kedjegrävare
Hydraulhammare

800
800
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Avant528
1100 kr
Avant635
1200 kr
AvantE6
1400 kr
Avant 860i
1700 kr
Cat 1 ton
1200 kr
Cat 2 ton
1400 kr
Vibroplatta 90 kg 120 kr
Bränsle ingår ej i priset.
Moms tillkommer på samtliga

skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
3 skopor
3 skopor

priser.

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland.
0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se
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VI SKÄNKER ALLT OCH JOBBAR HELT IDEELLT

WWW..WILMASVANNER..SE
– STOLT PLATINASPONSOR: FRIMURARNAS BARNHUSSTIFTELSE –
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