Åkerbobladet
Ö s tra Li nkö p i n g m e d o m n e jd
Nr 2 – 2011
20 februari  –  19 mars
Årg 10. Upplaga 9.400

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

s essa s alon g
P rinDrop
in & tidsbeställning
Halva priset

på den 6:e klippningen

klippning

Barn (0-10 år)
pensionär & Herr
Dam

Pizzeria
Rhodos
i Linghem
Tel. 013 - 791 87

190:200:från 240:-

Behandlingar

permanent, utan klippning
från 480:från 430:Färgning, utan klippning
Slingor, med hätta, utan klippn. från 380:Slingor, med folie, utan klippn. från 480:Färgning & Slingor, utan klippn. från 630:Uppsättning
400:- – 600:Bröllopsuppsättning & makeup 1 500:plockning av ögonbryn
180:- – 200:Färgning fransar eller bryn
70:Tvätt & fön
200:- - 250:från 250:Tvätt & läggning

Tel. 013 - 790 31 • 0708 - 34 53 01

Öppettider:
Mån - Fre 1000 - 1800
Lördag vid beställning

KONTANT eller KORT-betalning

Öppettider:
Mån -Tor 1100 - 2000
Fre
1100 - 2100
Lör - Sön 1300 - 2100
Klipp här

Köp

3Vecka
- betala för 2
8, 2011

 Ordinarie Pizzor
Ord. pris 180:- kr • Betala

120:-

 Super ordinarie Pizzor
Ord. pris 195:- kr • Betala

130:-

Gäller under vecka 8, 2011.
OBS! Lämna kupongen i kassan.
GäLLer vid hämtninG.
(Gäller ej under lunchtid, kl. 11- 14.)
Välkommen åter!

Varmt välkomna till oss på Tulpanvägen 3 i Linghem!
Fri parkering.
Med hantverk i blodet - se sidan 21.



TRÄNA
GRATIS
SÄSONGEN UT!
Gäller alla åldrar
Bra träningstider
Välkommen till oss
i Skärblacka!

Intresserad?
Kontakta Ungdomsansvarig / Ordförande
Pia Andersson

073 - 848 61 81

Göran Åberg

0708 - 67 63 73

Varmt Välkomna till
SKÄRBLACKA IF HOCKEY
www.skarblackahockey.se
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Lär dej måla akvarell

Galleri Lindhamra i Fillinge
Välkommen på besök till
mitt galleri söder om Linköping!

under handledning av AnnMari Löf, konstnär från Fillinge.

Ring gärna före.

Kväll och helgkurser i Linköping och Vårdsberg.

Det går också bra att köpa
en akvarell av mej via nätet.
Titta in på
www.svenskakonstnarer.se

Längre kurser Öland och Borghamn, Vadstena.

www.annmarilof.se • 070 - 491 77 15

Mys hos KaPTEn BillE´s

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

Våffla med varm
dryck

39:-

Månadsspecial
i mars

Tfn: 011 - 545 50

Fläskfilé “Café de Paris”

119:-

Österrikisk
Glühwein 49:-

ÖPPET:

Onsdag - Torsdag 10- 21
Fredag - Lördag 10 - 22 • Söndagar 11-18
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Bouppteckningar
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

Välkommen till Högloftet!

Öppet: Vard 10 -16
Fr.o.m. mars även öppet

Lö 10 -15

Vill ni handla andra tider
- ring oss så öppnar vi.

013 - 510 10
070 - 870 59 29
www.svenskafamilyaid.se

Nya figurer
i butiken!
Välkommen in
och titta.

Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90

www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Bli Vårfin!

Modekläder från Friendtex, GreenHouse,
Capri Collection & Ze-Ze concept

Varmt Välkomna!

Öppettider i butiken:

Vardagar 11.00 - 14.00
Månd/Tisd/Fred 16.00 - 18.00

För veckans extratider se hemsidan!

Modevisning

i Åkerbogården, Linghem
10 mars kl 19-21
Boka biljett! 0705 - 15 78 70

ME Studio Mariette

Modekläder – Skor – Smycken - ME hudvård – Färganalys - Makeup
Ordnar
tjejkvällar!
I min butik
eller hos dig.

Mariette Eskilson, Dipl. Färgkonsult, 0705 - 15 78 70

www.MEStudioMariette.vpsite.se
Butik: Eklundsgatan 1 (Majelden), Linköping

Nu släpper vi in
våre N
på Lanthem!
Nya tyger och
ting!

Hör av dig
om du vill ha
klädkatalog!

Lanthem

Inredning Present Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Hos Lanthem hittar Ni!

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

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

Öppettider:
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

Vägbeskr: Gamla E:4an mellan
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka

Välkommen till vår

Äggbod
på Stora bjärby!
Vb: Följ skyltar mot
Stora Bjärby från bron
vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och
ytterligare 200 m
ner till äggboden.

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

en bra start på dagen!

Frukosten anses vara dagens viktigaste mål.
Med en bra frukost lägger du grunden för resten
av dagen och orkar mer.

Stora Bjärby Ägg AB • 013 - 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90
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Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.
Går Ni i

Plattsättningar

Bygg- eller
renoveringstankar?

som bokas före sista april 2011

Kontakta oss!

15% rabatt

på materialkostnaden!

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Kontaktperson Christopher Isaksson,

Månestad, Lindsberg, 585 93 Linköping • Tel: 013-16 32 71 • Mob: 0708-67 85 63

www.hjulsbroallservice.com

Fågelfors
Pellets

Göran Karlssons
VVS & El

från 2400:- per pall
Kan levereras med kranbil

013 - 682 64

Peter Klintberg AB

www.pkmaskin.se

Innehar F-skatt

Där vatten
och el
förenas!

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

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77

Ring oss - det lönar sig!

070-535 99 74 (Björn)
070-535 99 75 (Robert)
013-14 40 14

Allt inom tAk!
013-14 40 14
6

Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

Modebutiken

Wivis Butik
tidigare i Jägarvallen

Öppnar nu i Tallboda
Hägerhällsvägen 12 (torpet)

Öppet:

jacka

445:-

byxor

345:-

Gråmelerad
Gråmelerade

T-shirT 299:-

med krage, flera färger

Fria ändringar • Fri Parkering

Måndagar 16 -20
Lörd - sönd (jämna veckor) 10 -16
Inför nystarten extraÖppet:
Tisd 22 feb & onsd 23 feb
kl 16 -20
Flera Fina erbjudanden!
Även lite presentartiklar.

Varmt Välkommen!

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

Johannelunds Centrum, Linköping

Unika väskor, accessoarer,
kort, broderat med mera

önskar

Wivi-Ann Heurlin-Krantz
Tel. 0704 -33 56 87

Lasse Rörmokare är ett företag i VVSbranschen vars affärsidé är att sälja varor
och tjänster till villaägare, lantbrukare och
företag som behöver hjälp med vatten,
värme och sanitetsinstallationer.
Ambitionen är att utföra fackmannamässigt
arbete till ett bra pris. Numera är vi två som
jobbar i företaget sedan Kim Strand började
som lärling i augusti 2010.

Vi kan hjälpa till med det mesta inom V VS, t.ex:
öVärmepumparöOljepannoröRadiatorsystemö

öTappvattensystemöKöks- o. badrumsrenoveringö

Jag kan även utföra arbete med elektriska installationer när dessa ingår i installation eller reparation av VVS-system. (Innehar el-behörighet).

Utnyttja ROT-avdraget!
Lars CarlssonöUllälva 5ö58 5 63 Linghem
013-741 14 ö070-731 35 10öE-post:lasse@lasse-rormokare.se
www.lasse-rormokare.se

Hospitalsgränd 2
www.jenkarlsson.se

NÄR DU BEHÖVER
Glasögon • Kontaktlinser
Synintyg • Kikare
Förstoringsglas
Batteribyte
Vi ger Dig service och kvalitet.
Välkommen till Tannefors Optik!

Ewa Wallgren

Leg. optiker
Bra parkering!
Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet: Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt
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Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

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

Öppettider
Mån -Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D
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Utöver städning o. dyl.
kan vi också hjälpa dig med
• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Platt- och stensättning
• Trädgårdsdesign
• Trädfällning
• Trädbeskärning
• Transporter (BE- & CE-kort)

Hushållsnära
tjänster m.m.
Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

Pris: 300 kr/tim, inkl. moms

0703 - 53 10 96

(Gäller hushållsnära tjänster.)

Referenser finnes.

Ombud för

www.marlenesalltjanst.se

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

• Grovfoder för häst
• Stallplatser för uthyrning
• Bredbandsgrävning
• Sandupptagning
• Gräsklippning

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter
SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller
0708- 498 112 för besök.
Välkommen!

info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se
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Jernbergs Bilservice

Service & reparationer
Oljebehandling

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?
specialitet

stubborttagning!

Jag

utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Hög tid att boka

DIKESRENSNING
Fasta meterpriser

Daniel Gustafsson

www.dakonsult.se

SLÄDTURER
Vid tjänlig väderlek.
Även kvällsturer
samt slädar till
försäljning.
Tel. 0120 - 611 33
10

14 m räckvidd
Horsab service AB
Tel 0702 - 14 16 21
Mail: horsab@gmail.com
Klas Bergkvist

Utnyttja

ROT
avdraget!

• Traditionellt måleri
• Fönsterrenoveringar
• Dekorativt måleri
• Fasadmålning,
även plåtfasader

• Tapetsering
• Målning med härdplaster (epoxi)
• Våtrumsmålning
• Färgsättning

ROTARBETEN MED K VALITET

013 -13 04 80

Christer Pettersson 0705 - 46 27 40
Magnus Otterström 0733 - 75 94 83

Vi utför även snickeri- och kaklingsjobb
E-post:
info@malerientreprenorerna.se

i samarbete med Ekonomibyggarna.

Kontaktperson: Richard Gunnarsson, 0733 -18 44 00
Fax 013-13 04 81 • Westmansgatan 45, 582 16 Linköping

Behöver ni hjälp med om / tillbyggnad eller monteringshjälp
med kök, golv och inredning.
Skicka gärna e-post och beskriv ditt önskemål eller ring så får
vi diskutera hur vi kan hjälpa er.
Arbetar tillsammans med andra yrkesgrenar.
Använd ROT-avdraget. Innehar F-skattsedel och försäkringar.
Mobil: 0768- 66 55 53 • E-post: rolf@hantverkspartner.se
www.hantverkspartner.se
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Vi boostar din kropp inför
nya utmaningar i vår!
Zonterapi 60 min NU 480:- (första besöket)
(ord. 580:-)

Zonterapi är en inflammationsläkande behandling som kan ge
dig hjälp vid smärta och kronisk värk. En skelett-, muskelskada
eller annan nedsatt funktion i kroppen svarar inom reflexologin
med ökad smärta inom motsvarande område på foten. Med Zonterapi och strykningsterapi byggs grundenergierna och livskraften upp och du får lindring och ökad energi i det dagliga livet.

Kiropraktor’n

Ryggkoll (ej behandling!) 150:av Leg. Kiropraktor John Harrysson

För Dig som vill veta mer och få råd om din rygg, men kanske
inte känner Dig redo för behandling!

NYHET!

Thaimassage 60 min NU 380:- (ord. 520:-)
Djupverkande helkroppsmassage, där massören använder sina
händer, armar och knän till att frigöra spänningar i kroppen.

Gäller tom 2011-03-25
och kan ej kombineras
med andra rabatter.

Välkommen!
hälsar

Ann-Sofie, John, Linda och Sombut

Tel. 013 - 13 10 25

Ågatan 25 1 tr • 582 22 Linköping
www.halsogalleriet.se
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Gymmet med det

STORA
hjärtat!

Massa
Samta ge
coach lsing

Fysisk aktivitet
på recept

Ny kuNd:
150:- för en månad!
ätskeVikt-fett-vroll
kont
0:35
r
10 gg

Utan bindningstid.

Kan passa dig som
• vill ha lite x:a hjälp i en lugn miljö
• vill kunna träna mellan 04.00 - 24.00

Vi finns på Bangårdsgatan 6a, Linköping • Tel. 013 - 10 10 76
Se hela utbudet på www.friskushalsan.se • e-post: info@friskushalsan.se

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

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

Norsholms IF

Vi söker barn och ungdomar till vår lilla men aktiva förening.

Här erbjuder vi fotbollsträning från boll och lek, ca 4 år, till juniorlag. Både tjejer och killar.
Vårt motto är att det ska vara kul att vara med och alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet.
Vi har även bordtennisträning en gång per vecka för intresserade från 7 år.
Om ni vill komma och prova, så hör av er till:
Stefan Nilsson • 0705- 94 24 66 • stefan@nilsson@hydroscand.se
eller Janne Askenbom • 0708 - 85 84 73 • jan.askenbom@temagruppen.se
Eller kom bara upp till Munkebodavallen och snacka med någon i grön träningsjacka!

Dansaheladagenmedworkshop
Lördag 12/3, kl 12 - 21 i Landerydsgården.

Pain & Gain

Söndag 22/5, kl 13 - 19 i Landerydsgården.
Utlärning av 5 heta danser (gamla och nya).

LINEDANCE!
AfterWork fredagsdanser

kl 18-21 i Landerydsgården:
4/3, 25/3, 15/4, 29/4, 27/5, 10/6

 Klipp ur och spara annonsen!

Kom och dansa

Välkomna till:
Landerydsgården, Bokhagsv 10 i Hjulsbro, Linköping.

Läs mer på: www.linkopinglinedancers.se • linkopinglinedancers@hotmail.com • 0738 - 40 89 11
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Välkomna Till sVenska kyrkan!
Åkerbo församling • Linghems församlingsgård

herrmiddag
Fredag 4 mars kl. 19.00

VÅrPyssel

Tisdag 8 mars kl. 18.00

Njut av god mat och dryck!

Vi börjar med att äta tillsammans

Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll med
god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att
få njuta av en smakrik trerätters middag
under kvällen för en kostnad av 70:-/pers.
Anmälan till Mona Wahlström

sedan pysslar vi inför våren och påsken.

senast 2 mars. Tfn: 013- 23 66 59

Pris 60:- inkl. mat & visst material.
Ingen anmälan.

Välkomna!

vy n
Succére
av Hasse & Tage

Med anledning av den
stora publiktillströmningen
kör vi TRE EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR!

Ringstorp Folkets Hus
www.ringstorp.net

Musik, Sång,
Skratt,Trivsel

Lördag den 19 mars

GLOBENTEATERN

kl. 18.00

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

H emsida
Mer information om dessa och alla våra andra
aktiviteter samt uthyrningsinformation m.m.
finns på vår hemsida: www.ringstorp.net
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E
Bo XT
ka R A
nu !
!

R ingstoRp F olkets H us
Å Rsmöte

i Linköping

• Fre 4 mars, kl. 19.00
• Lör 5 mars, kl. 16.00
• Sön 6 mars, kl. 16.00

0767- 95 04 45
www.globengruppen.se

Nästa Åkerboblad kommer ut
den 20 mars 2011.

Februari
20
25
26
27

Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

10.00
19.00
18.00
10.00

Gudstjänst i Salem Rystad. Ove Thornell, kaffe
Tonår åker till Verkstan, Askeby
Gemenskapskväll i Salem
Missionsgudstjänst i Salem
Andreas Dagernäs, kaffe

1
3
4
8
13

Tisdag
Torsdag
Fredag
Tisdag
Söndag

18.00
19.00
19.00
18.30
10.00

UK-Scout i Högliden, Bankekind
Bön i Kapellet, Vårdsberg
Tonår i Högliden
UK-Scout i Högliden
Gudstjänst i Kapellet
Gideoniterna, Marie Rosén, nattvard, kaffe
Tanzaniagruppen i Högliden
UK-Scout i Högliden
Bibelsamtal och bön i Högliden
Tonår i Högliden
Gudstjänst i Salem. Christina Törnberg.
Avtackning Stefan Axelsson, kaffe

Mars

15 Tisdag 14.00
18.30
17 Torsdag 19.00
18 Fredag 18.30
20 Söndag 10.00

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

Vill du vara med i

BARNMUSIK
eller på

BABYMASSAGE?
Start vecka 9

Frågor och anmälan till 0700 - 90 96 59
Christina Törnberg

•Sönd 6 mars kl 16.00
CAFÉGUDSTJÄNST

Tema: ”Kan man lita på Gud?”

Förköp: Magasinet,
Linghem, tel 0702-98 10 30
Förköp:
onsd kl 16.00 - 19.00 och lörd kl 10.00 - 14.00

Magasinet, Linghem. Tel. 0702 - 98 10 30
ons Medarrangör:
16 - 19 och lör 10 - 14.

•Sönd 20 mars kl 16.00
MUSIKCAFÉ med våfflor

Medarrangör:

Fredagen den 4 mars kl 19.00
i Linghemskyrkan
Biljettpris:
kr,inkl
inkl.
Biljettpris:100
100 kr
fika fika

Alla samlingarna är i Ekängsskolan
Arrangeras av:
Svenska Missionskyrkan i Ekängen

samt
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ÖPPETTIDER:
Må, Fr 9 -18
Ti, On, To 9 - 20
Lö 10 -15

Tid att
”pyssla om sig”
Jag kan varmt rekommendera våra
underbart härliga kroppsbehandlingar
och Phytomers kurbad med inledningsfas
samt avslutande relaxfas. Superskööönt ...
Varma hälsningar
Anette Hambalek

Yoga
Nu kör vi igång med YOGA!

Torsdagar:
morgon 8.30 - 9.30 och
kväll 18.30 -19.30
För info och anmälan ring Nettans
013-16 38 02.

Tattoo & fillers
Vi utför kosmetisk tatuering samt
fyller ut linjer, rynkor och läppar
med fillers.

10-årsjubileum!
25 - 26 mars

Håll utkik efter allt som kommer att ske
under helgen med erbjudanden och
aktiviteter!

Nygatan 37 B • Linköping • 013 -16 38 02

www.nettans.se
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KÖTTLÅDOR

Antikt & kuriosa

med kött från Angus.
Ekologiskt uppfödda,
enbart på gräs.

Noga utvalt
sortiment av

Levereras benfritt, styckat
samt med malet kött,
ca 25 - 30 kg/låda.

Möbler • Porslin
Glas • Nysilver & silver
Tenn • Ljus & servetter
Presentartiklar m.m.

Ring i god tid och beställ!
073 - 066 45 59

Alla dagar från kl. 11:00

Öppet:

Vägbeskrivning: Från Finspång väg 51 mot Örebro. Ta av vid Missionskyrkan i Sonstorp och kör mot Klintorp i 3 km. Skyltat från väg 51.

www.bergsgard.eu • 073 - 066 45 59 • lena.r@live.se • www.antikboden.eu
ut
tib
t
y
N

i ke

n:

Himalaya saltstenslampor
Från

249:-/st

Finns i 3 storlekar.

2 - 3 kg, 22 x 13 cm

4,5 - 6 kg, 28 x 16 cm

12 - 15 kg, 36 x 23 cm

Välkommen att besöka mig även på
Bomässan i Norrköping, 25-27 feb.
Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com
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Vi ökar värdet på Er bostad
- Dränering
- Avloppsanläggningar
- Sten- och plattsättningar
- Kabelgrävning
- Trädgård (design och genomförande)
Kontakta oss för prisuppgift
Glenn Thorman 070 - 699 75 60
glenn@thormans.se

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Enligt gammal tradition ...
Fortsätt året
i februari och mars med

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Fruktträdsbeskärning
äpplen och Päron

Handla räntefritt smartare än kontant!
Besök w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

G.T.’s Trädgårdstjänst

070 - 160 06 17

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

öppeTTider:
Feb: mån - tor 8 -18, fre 8 -12
Mars: mån-fre 8-18, lör 10-14

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

Intill
Linghems
station

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring 013-731 96

Våra öppettider för inlämning och försäljning:
Onsdag 16 - 19 • Lördag 10 - 14

Tfntid: kväll eller morgon
kl. 7.00-8.00

www.magasinetlinghem.se • 0702 - 98 10 30

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

LITE

EXTRA FÖR DIG ...

SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!
Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118
Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.
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Önskas hyra

MÅNADENS JANNE

Lägenhet i Linghem, 4-5 rum och kök.
Vi är en familj med två barn och två innekatter.
Fredrik och Sara Svanberg • 013 - 39 21 91

Litet hus eller lägenhet
sökes mellan Linköping och Norsholm
till ung man med fast tjänst inom skogsbruk.
Anton • Tel. 073 - 089 50 07

Resepresentkort köpes
Fritidsresor, Solresor, Apollo, Ving, Ticket eller Resia.
Även kort datum. Ring: 0760 - 20 54 54

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

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

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

Annonsmanus och betalning skall
vara Åkerbobladet tillhanda senast
på tisdagen i veckan före utgivningsveckan. Dvs. för nästa nummer senast
den 8 mars.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

MED HANTVERK I BLODET

Christopher har allt med sig i bilen. Nästan.

I slutet av en liten isig väg strax intill
Rystad Folkets hus ligger en villa som
byggts om under vintern. Christopher
Isaksson på Hjulsbro Allservice har fått
totalentreprenaden för bygget men det
innebär förstås inte att han gör allt själv.
– Jag hyr in andra när det behövs, till
exempel rörmokare, elektriker och behöriga våtrumsinstallatörer.
När vi pratat en stund förstår jag att
det är så det går till i hantverkarkretsar.
Det är många en- eller fåmansföretag
som sedan samarbetar i nätverk vid större uppdrag. Christopher går själv in som
underleverantör ibland. Hans bror, som
är plåtslagare, har till exempel haft fullt

upp med snöskottningsjobb de två senaste vintrarna.
– Vi skottade på universitetet för ett tag
sedan. Det är platta tak så det var lugnt.
Förra vintern hade jag snöjour åt Befab,
via Arbetslaget i Linghem. Då halkade
jag och bröt tummen när jag höll på med
halkbekämpning. Jag trodde först att jag
stukat den men när jag sedan gick upp
till min fru, som jobbar med handskador på US, för att hämta en bilnyckel så
släppte de inte hem mig. Istället blev jag
inlagd för operation. Jag var sjukskriven två och en halv månad. Det går som
bekant inte att vara särskilt händig utan
tumme …
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				Månadens profil:							

Ett projekt utanför Rystad, där en villa byggts om,
ska nu få en ny ingång.

Rätt och rakt ska det bli. Christopher ger sig inte
förrän kunden är nöjd.

Händighet i arv
Yrkesvalet ligger i släkten. Förutom brodern så var även Christophers pappa plåtslagare och hans morfar snickare. Christopher växte upp i Vårdsberg och gick, efter grundskola i Bankekind, Vårdsberg och
Linghem, bygglinjen på Ljunkan.
– Jag gillar inte att sitta still utan jobbar
hellre med kroppen. Man sover så gott också, efter en tuff dag på ett bygge.
Christopher startade egen firma 2003
efter några år som anställd på sin pappas
plåtslageri.
– Han höll på en del med smide också.
Både jag och brorsan jobbade där ett tag.
Själv tycker Christopher bäst om att

snickra och att göra stensättningar. Pappersarbetet är däremot ett nödvändigt ont.
– Bokföringen har jag lagt ut på en revisionsbyrå, men jag fakturerar och skriver
offerter själv. Ibland hjälper min fru till.
Hon tycker att jag ska köpa en bättre almanacka, för att bli ännu bättre på att planera.
Just planering är A och O i verksamheten och den tyngsta administrativa delen
i Christophers arbete. Det gäller att se till
att rätt person är på rätt ställe vid rätt tidpunkt, och att allt material som behövs
finns på plats.
– Det är inte så lyckat när både rörmokare, elektriker och snickare vill jobba i samma rum samtidigt. Det är lättare på större
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							 Christopher Isaksson
byggen, då kan man dela upp sig, men planeringen är ändå viktig.
Idéer blir verklighet
Christopher försöker undvika förseningar
men medger att det kan vara svårt ibland.
– Oftast beror det på sena leveranser av
material. En gång när vi skulle byta ett tak
fick jag vänta nästan två veckor längre än
det var sagt på de nya takpannorna. Och
eftersom jag inte ville börja riva bort det
gamla taket innan jag hade ett nytt att lägga på, så blev alltihop försenat.
För att underlätta planeringen så har
Christopher aldrig mer än två projekt
igång samtidigt och ser alltid till att skriva
tydliga kontrakt med sina kunder så att
båda parter vet vad som gäller.
– Det finns bra förtryckta avtal som jag
brukar använda.
Det bästa med att ha egen firma tycker
Christopher är att kunna bestämma själv
över sitt arbete. Han uppskattar också den
nära kontakten med kunderna.
– De kan komma med en idé på ett papper som jag kan hjälpa dem att förverkliga.
Det är roligt när de blir nöjda och tipsar
andra om att kontakta mig. Så var det ju
inte i början, jag hade inga kunder med
mig när jag startade utan började på noll.
De flesta av Christophers kunder är privatpersoner som behöver hjälp med ett eller annat i eller omkring sin bostad. ROTavdraget som infördes under finanskrisen
2008 har gett verksamheten en extra skjuts.
– Det tog ett par månader innan det
märktes, men sedan dess är det full fart.

Hockey och dans
Christophers arbetsdagar är ofta långa, i
genomsnitt tio timmar gissar han, men sedan en tid tillbaka så slipper han i alla fall
bygga när han kommer hem också.
– Vi bor i mormor och morfars gamla
hus. När vi flyttade hit för tio år sedan var
det bara 45 kvadratmeter, nu är det 170, så
det har varit mycket byggande …
Nu ägnar Christopher istället kvällar och
helger åt familjen och de två döttrarna.
– De släpar med mig till stallet och så läser vi, och leker. Yngsta dottern och jag är
ganska showiga, så vi brukar både sjunga
och dansa, trots att frugan och den äldre
dottern tycker att det är pinsamt …
Sin egen tid lägger Christopher gärna på
en hockeymatch, eller på något bra TV-program där svenska kriminalserier ligger bra
till men favoriten just nu heter Solsidan.

Fakta
Namn: Christopher Isaksson
Ålder: 31
Bor: strax utanför Hjulsbro
Familj: fru, två döttrar, två katter och en
hund
Intressen: huset, familjen, se på film och
hockey
Dold talang: bra på att komma ihåg
vitsar, sångtexter och citat
Favoritplats i Åkerbo: mammas kök i
Vårdsberg
Hemsida: www.hjulsbroallservice.com

Text och bild: Titti Knutsson
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Centrumkliniken i nya lokaler

Glada miner på Centrumklinikens nya vårdcentral. Från vänster: Sara, Anette, Berit och Helen

Den första september 2010 återinvigdes
Centrumkliniken i nya lokaler precis vid
Trädgårdstorget i centrala Linköping, men
redan i maj samma år såldes kliniken till
Praktikertjänst. Ulf Andersson, som ägde
kliniken innan, är nu i stället anställd som
platschef och delar ansvaret för verksamheten med den klinikens medicinska chef
Darek Chabiuk.
– Nu är vi en riktig, stor vårdcentral med
allt från akutmottagning och vaccinationsmottagning till företagshälsovård och barnavårdscentral med egen BVC-överläkare,
berättar Ulf som tror att det centrala läget
varit avgörande för dem som hittills listat
sig här.
Annat som Ulf hoppas ska bidra till ett
ökat antal användare är att Centrumkliniken är öppen på kvällar och helger, att man
har den senaste tekniska utrustningen och
att det inte är en maskin som svarar när
man ringer utan en människa.
– Det tar tid att etablera sig men nu mär24

ker vi att de som varit här rekommenderar
oss. Antalet listade ökar för varje dag.
En del av dem som provat Centrumkliniken är människor som halkat och slagit sig
på stan.
– Jo, vi har haft en hel del olycksfall på
grund av snön och halkan. De flesta har vi
tagit hand om här men en del har vi varit
tvungna att skicka vidare till sjukhuset.
De 500 kvadratmeter som kliniken flyttat
in i användes tidigare av kommunens ekonomiavdelning. För att passa den nya verksamheten har de byggts om helt och hållet.
– Vi har själva kunnat vara med och påverka så vi har fått det som vi vill ha det, berättar Ulf som gärna visar runt.
Den kritik som ofta riktas mot privatiseringar av vård och omsorg tar Ulf med ro.
– Vi är knutna till Landstinget och vår
ägare Praktikertjänst är ett kooperativ som,
till skillnad från en del andra aktörer, inte
har några aktieägare som kräver ständigt
ökande vinster.

Ulf Andersson i väntrummet för barn där en färgglad fondvägg piggar upp.

Fakta Centrumkliniken
Adress: Trädgårdstorget,
Stora Badstugatan1, Linköping
Platschef: Ulf Andersson

Antal anställda: 22, varav 6 läkare
Huvudman: Landstinget
Ägare: Praktikertjänst
Hemsida: www.centrumkliniken.nu
Text och bild: Titti Knutsson

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Norsholm, Hackefors och
Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen på sidan 31.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR (Svensk
Direktreklam) telefon 011 - 19 72 50,
Klipp ut och spara.
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På spaning i Kåkerbo

Fillinge tingshus är unikt i Sverige tack vare att tingssalens inredning har fått stå orörd
sedan huset byggdes år 1792.

Dolt bakom en trädridå, endast några hundra
meter från väg 35 mot Åtvidaberg, ligger ett anmärkningsvärt hus. En avtagsväg leder uppför
en backe och när man kommit upp på krönet
syns husets röda trägavel på den vänstra sidan.
Fillinge tingshus har sett många anklagade häradsbor i missmod masa sig uppför gången till
gårdsplanen. Här i huset avhandlades nämligen
brottmål mellan åren 1795 och 1889.

Behov av nytt tingshus
Mot slutet av 1780-talet hade de boende
inom Bankekinds härad tröttnat på att resa
till Åtvidaberg när det skulle hållas ting.
Man flyttade verksamheten till Starrgården
i Fillinge och började planera byggnationen
av ett nytt tingshus. Tidigare hade det funnits ett tingshus i området men 1776 utbröt
en eldsvåda som förvandlade den timmerbyggnaden till kol. En byggmästare anlitades och 1792 började arbetet med det nya
huset. Häradet skulle bekosta byggmaterialet men även hålla hantverkarna med mat
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och logi. Bildhuggaren och möbelfabrikören Johan Magnus Beurling från Norrköping åtog sig att tillverka tingssalens inredning. Ett arbete som han bevisligen utförde
med ypperlig kvalitet, eftersom en stor del
av möblerna fortfarande finns att beskåda i
lokalen.
Samtidigt med tingshuset uppfördes en
vagnsbod och en arrestlokal. Det hela stod
färdigt 1795 och häradshövdingen Christian Brandt kunde med stolta steg kliva över
tröskeln till sin nya arbetsplats. Som kronan
på verket införskaffade Brandt en magnifik
tavla, målad av den välrenommerade Per
Hörberg. Motivet var väl valt att passa i en
tingssal och föreställde den bibliska berättelsen om Salomos dom, hämtad från Gamla Testamentet.
Tingsdagar
Vid den här tiden var tinget något som engagerade alla i byn. Folk från hela domsagan samlades under tingsdagarna, och man

ordnade marknader där det såldes varor
från trakten. Många sov över i byn och reste inte hem förrän tinget var över.
1889 förflyttades verksamheten till det
nybyggda tingshuset på Barnhemsgatan i
Linköping och Bankekinds Härads Sparbank, som hade startat 1867, övertog lokalerna. Ett par år senare köpte banken fastigheten med tillhörande inventarier, och
några rum som inte utnyttjades hyrdes ut
till bostäder åt privatpersoner. Vid tiden inrättades även en telefonstation med en liten hytt där sockenborna kunde ringa.
Hembygdsföreningen griper in
1950 flyttade Bankekinds Härads Sparbank sina lokaler till Åtvidaberg. Fillinge
Tingshus var i behov av renovering och det
fördes diskussioner om vad som skulle ske
med den gamla byggnaden.
Föreningen Fillinge Tingshus bildades
1960 och man beslutade sig för att köpa
huset. Medlemmarna startade renoveringsarbetet med hjälp av statsbidrag och gåvor.
Året efter förklarade Riksantikvarieämbetet
Fillinge Tingshus för byggnadsminne.
Husets framtid var nu säkrad och man
upplöste Föreningen Fillinge Tingshus
1969. Ägandeskapet överläts till Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, som
1983 bytte namn till Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum. När Bankekinds Hembygdsförening bildades 1982 började medlemmarna arbeta för att få disponera Fillinge Tingshus. Ett avtal skrevs under 1985
och hembygdsföreningen kunde nu använda byggnaden i sin verksamhet, under
förutsättning att de kulturhistoriska riktlinjerna upprätthölls.

Tingshuset har fortfarande utedass.

Fasansfulla känslor
Det är idag lätt att glömma den känsla av
skräck Fillinge Tingshus frammanade hos
de människor som anklagats för brott. Vad
väntade när man hade klivit de sex trappstegen upp till entrén? Vilket straff skulle
utdömas? Många av de åtalade var fattiga
och kunde inte betala böter. Av den anledningen var det vanligt att utdela kroppsstraff. Med så många människor samlade
i byn under tingsdagarna, går det att föreställa sig hur de anklagade också fick utstå
spott och spe på vägen mot sin dom.
För oss moderna människor är Fillinge
Tingshus ett stycke bevarad svensk historia
som vi kan resa tillbaka till när andan faller på, men som vi också lika snabbt kan
återvända från om det skulle kännas obehagligt.

FAKTA
Månadens kåk: Fillinge Tingshus
Plats: På Fillingeåsen
Byggår: 1792
Har använts till: Tingshus för Bankekinds härad
Används till idag: Hembygdsgård för
Bankekinds Hembygdsförening
Ägare: Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum

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

FILLINGE

SKÄRBLACKA

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

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

HACKEFORS

TALLBODA

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

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

Linghem

åtvidaberg

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

Gåvan Second Hand. Sunnebotorget 1, Åtvidaberg.
Tisdag och Torsdag 14 -18. Tel. 0120-124 40.

Linköping

östra ryd

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90 (Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14. Tel. 013-10 19 90.

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

norsholm
Bondromantik. Slussvägen 1, (vid kanalbron)
To 14 -19 • Lö 11-15. Tel. 0705 - 89 68 56.

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

Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

4/3	 				After Work, fredagsdans, kl 18-21,

8/3	 				Vårpysselkväll i Linghems försam							lingsgård. Start kl. 18.00.
							Arr. Svenska kyrkan. Se annons sid 14.

4/3	 				Konsert. Lena Maria Klingvall.

Tisdagar Bok- & Stickcaféet "Byxfickan"
							Björsäter. Öppet 15.00 -18.30.

							Landerydsgården, Hjulsbro.
							Arr. Linköping LineDancers.

							Linghemskyrkan, Linghem, kl. 19.00
							Biljettpris 100:- inkl. fika. Förköp
							Magasinet, Linghem. Se annons sid 15.

							Info: 0120 - 611 33.

Nästa Åkerboblad kommer ut den 20 mars.
Boka annons i god tid och senast den 8 mars.
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Visste du att ...

… om snö
…den genomsnittliga snöflingan har
en topphastighet på 1,7 meter per sekund? Den största noterade snöflingan
var 38 x 20 centimeter och föll i Montana, USA, 1887.
…chionofobi är den medicinska termen för snöfobi?
…världens största snögubbe var en
snökvinna? Hon var drygt 37 meter hög
och byggdes i Maine, USA, 2008.
…12 procent av världens yta är permanent täckt av snö eller is?
…10 procent av årsnederbörden i södra Sverige består av snöfall? I Norrlands
inland står snön för hälften av årsnederbörden.
…största snödjupet som rapporterats
från en av Sveriges 32 väderstationer var
265 cm? Mätningen gjordes i Katterjåkk
i mars 1993.
…världsrekordet för kraftigaste snöfall under en dag innehas av Silver Lake
i Colorado, USA. Under dygnet 14/15
april 1921 föll 192 centimeter snö. Rekordet för mest snö under ett år går till
Mount Rainier i Washington, USA, där
det föll 31 meter snö från februari 1971
till februari 1972.
…snön i långfilmen Trollkarlen från
Oz (1939) gjordes av asbest?
…det aldrig är för kallt för snöfall?
För stora mängder krävs dock oftast att
temperaturen är högre än -10C. Antarktis är jordens torraste kontinent, trots

Lagom är bäst! Foto: CanStockPhoto

den extrema kylan.
…med reservation för migranter och
turister har nästan hälften av världens
befolkning aldrig sett snöfall? Det gäller
framför allt befolkningen i Indien, Afrika, Sydöstasien och Sydamerika.
…vinter-OS utan snö är som pingis
utan bord? OS i Lake Placid 1932, fick
uppleva just detta bekymmer och skidlöparna fick förbereda sig genom att staka
sig fram på den frusna sjön. Snöbrist hade
även Innsbruck 1964, där den österrikiska
armén fick transportera 40 000 kvadratmeter snö till backarna. Konstgjord snö
gjorde debut 1980 i Lake Placid.
Text: Simon Phillips
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Åkerbokrysset - februari 2011
SCANDI- GÅR PÅ
ARM
NAVIAN
MASTERS STRYKFÖRE -91 FÅGELN

EXTREMA VINTEROVÄDER
TURK
ROMETT
ATT
AVOG
KORTORD
VILA PÅ

DE
HEM
SAKRALA
FÖR
BLOM- EREMIT?
MORNA

GRILLRESTAURANG

SOM
KOLOSSER
RYKTBARA
DAMER

SOM EJ
LIGGER
LÅGT
SINNE

VID
PASS

UTGÖR
LAVEN
PÅBUDEN

UDDLÖST
FADERMÖRDARE

NIFORM

SNOKAR

LÄRLJUNGE
ÄR MAN
PÅ REPET

KOMMER
FEMMA
DRYCK

KAVALKAD
SEDELN
GRAM
SOM
GREPEN

YASIR

SPETSBÅGESTIL

LADALADA

NYHETSFLÖDE I
DATORN
HASTAR
VANLIGT
KRYSSKRYP

VILL VI
SÄKERT
INTE HA
SÄTERJÄNTA

GITARREED
VÄG
SOM Ö

GAMMAL
SKINKA
PÅ
FLAKET

TIMAR

SYFTATS
PÅ
REST

ÄR UTSLAGSGIVANDE

BÖR MAN
KNÄVELBORRAR

TILLSATSBOKSTAV
YTMÅTT

KUBB OCH
STORM SOM
VELAR

Dags för februarikrysset. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de
skuggade rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller
maila samma uppgifter till info@akerbo.nu Senast den 8 mars vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i januarikrysset var ”Redo för snögubbsracet" och "Vinterkul".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Birgitta Fredriksson, Ljungsbro,
2:a pris – Anna-Stina Nilsson, Linköping samt 3:e pris – Benny Schultz, Linköping.
Vi gratulerar också Lennart Larsson, Mjölby som vann trisslotten i ORDJAKTEN januari.
Lotterna kommer med posten.
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Konstruktör: Nils-Erik Öhlund

FOGSVANS
KÖRS
I GRYT

SVAVEL
EGYPTISK
GUD

Åkerbobladet
Upplaga 9.400 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm
dvs. dessa orter med omnejd:
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna,
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen,
Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.
Drygt 1.900 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes
Skärblacka: Biblioteket, ICA Supermarket, Konsum,
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Tempo
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand
Östra Ryd: Östhjälpen Second Hand

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2011
Nr
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 8/3
Tis 5/4
Tis 10/5
Ons 8/6
Tis 2/8
Tis 6/9
Tis 11/10
Tis 8/11
Tis 6/12

Utdeln.dag
Sön 20/3
Sön 17/4
Sön 22/5
Sön 19/6
Sön 14/8
Sön 18/9
Sön 23/10
Sön 20/11
Sön 18/12

Den här rutan läses av
cirka 20 000 personer
och kostar endast
250:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?

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

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

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.
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VÄLKOMMEN till

Centrumkliniken
VårdcENtraLEN

för HELA FAMILJEN!
Lätt att komma till doktorn
Nu är det ännu enklare att boka tid hos doktorn.
Vi på Centrumkliniken har generösa öppettider
och hög tillgänglighet. Redan nu har vi öppet
vardagskvällar samt lördagar. Inom kort kommer
vi att utöka helgtiderna ytterligare.
Tidsbokning kan du enkelt göra via vår hemsida
www.centrumkliniken.nu eller genom att ringa
013 - 482 05 02.

Våra öppettider är:
Må - To
Fr
Lö

08.00 - 19.00
08.00 - 17.00
10.00 - 12.00.

Barnavårdscentral
Vi satsar hårt på barnavård och har nu en egen
BVC-överläkare kopplad till Vårdcentralen.

Lista dig hos Centrumklinken
Vi är en vanlig vårdcentral som jobbar på uppdrag
av Landstinget. Du som bor i Östergötland är
välkommen att lista dig hos oss. Blanketter finns
på Centrumklinikens hemsida.
www.centrumkliniken.nu

Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Stora Badstugatan 1, 582 23 Linköping

www.centrumkliniken.nu • info@ centrumkliniken.nu
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