
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Nr 3 – 4, 2022
10  april  –  14 maj
Årg 21. Upplaga 18.700

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44 • Åtvidaberg  0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

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

Vårsolen är här!
Vårsolen är här!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.

Mystiska profi len • Skärblackaloppet • Jimmy och Maria • Öppna dörrar • Korsord

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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ÅKERBOGÅRDEN
Samlingslokal i Linghem, Gällstadsvägen 14

Åkerbogården är en samlingslokal i Linghem. Den kan hyras av alla och 
framförallt av Linghemsborna för t.ex. kalas, bröllop eller andra arrange-
mang. Dessutom har vi terminsuthyrning (mån-tors): SPF (bridge,  
sittgympa), Lsk-gymnastik, Bordtennis för Oldboys, Kulturskolan m.fl.

Bokning och förfrågan: telefon 070- 397 22 99

Lite historia: 
Åkerbogården drivs av en ideell förening (BFIF), som har till uppgift 
att förvalta lokalen (drift/underhåll) och svara för uthyrning.
Föreningen bildades 1948. Orsaken var att när Linghems Sport-
klubb ville bygga ut föreningens idrottsplats “Lingheden”så krävdes 
en säkerhet för det lån som behövdes. Delar av styrelsen i LSK 
bildade då denna förening som köpte Åkerbogården för 8.000kr 
och använde den som säkerhet för detta lån. Fastigheten började 
byggas 1932 och har sedan dess byggts till och moderniserats.

Vi behöver föryngra “personalen” i denna förening för att säkerställa 
Åkerbogårdens fortlevnad. Skulle du vara intresserad att hjälpa till 
så hör av dig till: Lars Ljungberg (ordf.), tel 070-7939205.
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21/4
Kl 17.00-19.30
 på Bildningen

Årets program
• Träffa elever och lärare
• Få information om våra olika program under 

programpassen
• Rektor presenterar skolan på Bergska-passen
• Träffa SYV och elevhälsan
• Vi bjuder på tilltugg och fika
• Tävlingar och aktiviteter

Välkommen 
till oss på 
Öppet hus

Mer info och anmälan

www.ekenasslott.se

Välkomna till Riddarspelen på Ekenäs slott

14  -15 maj 2022
Historisk Marknad • Tornerspel 
Musik & gyckel • Medeltidsby

Aktiviteter • Slottsvisning m.m.

 Marknaden är öppen
    lördag 10 -18, söndag 10 -16
 Tornerspel 
     lördag kl. 12 och kl. 16, söndag kl. 14
 Mat, glass och dryck 
    finns till försäljning
    på området
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• Buskröjning med kättingröjare,  
    10,5 m räckvidd
• Slåtter/buskröjning av väg- 
    samfälligheter och skogsbilvägar
• Klippning/Sågning av buskar  
    och stammar runt åkerkanter  
    och i beten med kombiaggregat
• Skotning av ris & virke  
    med 15 tons vagn

• Nedplockning av träd,    
    Sektionsfällning med gripsåg

• Dikesrensning med kranskopa
• Manuell huggning av skog  
    med motorsåg 
• Hyvling av grusvägar
• Sandsopning av belagda vägar

Gör ditt vårklipp!

VI UTFÖR:

Gustaf Norman | Goltea AB | 0738 - 232 318
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Våffla med 
varm dryck

65:-

Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
Vi har varmt och skönt på terrassen med gasol- & infravärme.

NJUT AV VÅREN HOS KAPTEN BILLENJUT AV VÅREN HOS KAPTEN BILLÉ́ SS

Kapten Billé s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen Gamla hamnmagasinet • 617 92 Norsholm

Tel. 070 - 467 11 03 www.kaptenbille.se

Öppettider köket: Onsd - Torsd 11 - 17  •  Fred - Lörd 11 - 20  •  Sönd 11 - 17

För privata sammankomster och fester, mindre konferen-
ser samt tillfälligt boende för anställda på företag. 
Vi har 12 rum med 44 bäddar samt ett ljust och trevligt 
gästkök som passar utmärkt att samlas och umgås i.

Vi serverar en 
TRERÄTTERS PÅSKMIDDAGTRERÄTTERS PÅSKMIDDAG

Toast Skagen
Grillad ox� lé

med pepparsås & pommes

Kladdkaka med grädde

PÅSKMIDDAG
PÅSKMIDDAG

350 kr350 kr
vid beställningvid beställning

KÖKET ÖPPET I PÅSKKÖKET ÖPPET I PÅSK
Fre - Lör 10 -17 Sön - Mån 11-17

Till våren 
utökar vi 
vårt glass-
sortiment.

kulglass 
samt mjuk-
glass.

Till våren Till våren 
utökar vi utökar vi 
vårt glass-vårt glass-
sortiment.sortiment.

kulglass kulglass 
samt mjuk-samt mjuk-
glass.glass.

Välkommen 
till vårt 
VANDRARHEM!

• Beskärning
• Anläggning
• Design/rådgivning
• Skötsel

Välkommen att höra av dig!
Lina och Fredrik med personal

50 % på arbetskostnaden för RUT-tjänster

Tel 0709 - 643 536
www.alsatterstradgardar.se
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DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Dags att boka in Dags att boka in 
VÅRENS & SOMMARENS PROJEKTVÅRENS & SOMMARENS PROJEKT

Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.

Vi har många år i branschen, hög kompetens och 
100% nöjda kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

Exempel på arbeten vi utför:
- Villa/Garagegrunder
- Betong/trä/glasfi berpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp 
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

- Rivningar och brandsanering
- Sten/Bergspräckning
- Garageuppfarter
- Gräsmatta
- Altan och trädäck
- m.m.

Hör av dig om du är intresserad av en 
kostnadsfri o� ert på ett arbete som 
du vill ha utfört!

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

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
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All vår personal 
omfattas av 
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

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

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

GLADGLAD
PÅSK!PÅSK!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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Tingetorps IslandshästarTingetorps Islandshästar
Upplev naturen från hästryggen på våra härliga islandshästarUpplev naturen från hästryggen på våra härliga islandshästar

Jonna Hemmingsson • Falerum Hästkullen • 597 97 Åtvidaberg
0706-843288 • 0706-843288 • www.tingetorpsislandshastar.sewww.tingetorpsislandshastar.se •  • stalltingetorp@hotmail.comstalltingetorp@hotmail.com

* Turridningar
* Ridlektioner
* Ridläger
* Knatteridning

Vi skräddarsyr 
aktiviteter efter era 

önskemål

Jonna Hemmingsson • Falerum Hästkullen • 597 97 ÅtvidabergJonna Hemmingsson • Falerum Hästkullen • 597 97 Åtvidaberg

Instagram: tingetorp_islandshastar
Facebook: Tingetorps islandshästar

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Upptagning av gödsel i 
  rastfållor maskinellt.

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

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

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

• Trädfällning samt slåtter  
  av busk och sly samt betesputsning.

 

Vi önskar Vi önskar 
alla en alla en 

Glad Påsk!Glad Påsk!

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net
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Då finns möjlighet till hjälp hos mig 
i samtalsterapi och psykoterapi

krisutvecklandesamtal.se
070 - 558 61 86

Livskris?

KRISUTVECKLANDE SAMTAL

Skärblacka

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. Medicinsk fotterapeut

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

Välkommen 
hälsar vi 
dig till

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

En insamlingsstiftelse  
för samhällsnytta.

Vi erbjuder platser för personer som 
drabbats av psykisk ohälsa t ex stress,

oro och ångest.

För mer info på vår hemsida
www.stiftelsenmanskenet.se

Tel. 0709-541453

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

 göra matlådor 
 skapa struktur i din vardag 
 städa hemmet
 göra ärenden 
 fi xa i din trädgård 
 egna förslag utifrån DITT behov 

AlltidNära • Pia Ekstrand • Norrbergavägen 58, 589 61 Sturefors
pia.ekstrand@alltidnara.nu • Telefon: 0709-816974

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 

- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans

- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

AlltidNära erbjuder fl exibla tjänster utifrån DITT behov. 
Jag kommer fortsätta använda munskydd ett tag till 
för er säkerhet.

... för dig som önskar personlig hjälp

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar  

samt CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker  

och barnbiblar. 
Willow Tree-figurer.

Den lilla 
butiken med  

det stora 
innehållet.

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25 
pingstlinkoping.se/gospelshopen
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Nästa Åkerboblad delas ut 12 - 15 maj. 
Välkommen att boka din annons senast den 2 maj.

Jag heter Jill. Jag har ha	  
min verksamhet i 5 år i år. 
Jag trivs jä� ebra! 
Min drivkra	  är hälsa, 
friskvård och välmående. 
A�  hjälpa andra a�  
må bä� re är så otroligt 
givande!
Välkommen hit du också!

Bokar gör du enklast via 

Boka Direkt eller på jilloco.se
Jill Ryberg

0704-323027 • jill@jilloco.se • www.jilloco.se
Magasinet Stureforsvägen, 589 61 Sturefors

Här i magasinet i Sturefors, 
inte alls långt från inner-
staden, kan du i en lugn och 
avkopplande miljö boka: 
massage, lymfmassage, 
hotstone-massage, kinesisk 
koppning, Reiki healing m.m.
Fri parkering.

MASSAGE FRISKVÅRD HÄLSA

Jill & co

GladGlad
påsk!påsk!

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

TELEFONTID:  Må nd  - Fred 8  - 16. 
(Maila eller SMS:a helst.)
För mer info se hemsidan.

Referenser finnes.

Vi har funnits med

sedan 2009!

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

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

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil är död. Han dog 1987. Det är 
inte särskilt länge sedan. Han var myck-
et känd. Nästan alla visste vem han var.  
Men nu har vi börjat glömma honom. 
Det är synd. För vår Profil var mycket en-
gagerad i miljöproblemet, som ju blivit 
en av vår tids stora ödesfrågor.

Han hette Victor och föddes i Örebro, 
men växte upp i Stockholm. 

Yrkesinriktningen var inte helt glas-
klar. Som liten pys funderade han på att 
bli balettdansör. I flera år gick han också 
på Dramatens balettskola.

Men intresset för baletten svalnade. 
Victor tog studenten och började läsa på 
Stockholms högskola, fortfarande utan 
någon speciell yrkesinriktning. 

Det blev inte någon examen. Den be-
hövdes inte. Vår Profil skulle komma att 
klara sig utmärkt bra i livet tack vare sin 
mångsidiga begåvning. Han blev artist, 
musiker, filmare, regissör och författare.

Musiken hade han säkert fått med sig 
hemifrån. Både hans pappa Frey och 
hans mamma Irma var sångpedagoger. 
Men i övrigt var han nog självlärd. Dock 
med ett mycket gott resultat. Vår Profil 
fick vara med och visa sina färdigheter i 
Hylands hörna. Och en del av hans sena-
re projekt fick stora löpsedelsrubriker.

Victor var gift. Hans fru hette Camil-
la. De gifte sig 1957. Då var båda 25 år 
gamla. De fick sonen Bobo tillsammans. 
Äktenskapet varade fram till 1979. Då 
gick de skilda vägar.

Vår Profil var mycket musikalisk och 
hade stora framgångar i underhållnings-
branschen. Men han var inte sångare, 
utan ”visselkonstnär”. Han var feno-
menalt duktig på att härma fåglar och 
kunde också vissla olika, vackra melodier. 
Några av dem hamnade till och med på 
svensktoppen.

Och inte nog med detta. Victor hade 
flera strängar på sin lyra. Han var en 
mycket duktig jonglör. Och så kunde han 
gå på lina.

Det här låter ju bra. Vår Profil var en 
entertainer som alla kände till. Speciellt 
hans visslande gick hem i stugorna.

Men det är något annat som gjort 
honom verkligt känd. Det är hans sto-
ra intresse för djur och natur. Och hans 
kommande yrkesinriktning som filmare 
och regissör. 

Victor tyckte om att resa. Färden gick 
ofta till några av världens mest avlägs-
na hörn. Där mötte han både djur och 
människor.

Vid ett tillfälle brottades han med en 
anaconda i en sydamerikansk flod. Det 
blev en mer dramatisk tillställning än vad 
han hade tänkt sig. Anacondans muskler 
kändes som en fast massa. Vår Profil fick 
svårt att andas. Han hade tur som klara-
de sig utan skador.

Efter skilsmässan fick vår Profil en ny 
flickvän. Hon hette Pia. De reste till In-
dien. Där fick de reda på att landets 
tigrar levde farligt. De hotades av inavel, 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 2 maj vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgif-
ter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare 
och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 51.

eftersom de var för få.
Victor beslöt sig genast för att göra 

någonting åt saken. Han återvände till 
Sverige. Där fanns det två små tigerungar 
i Kolmårdens djurpark. Om man kun-
de föda upp dem på något sätt, skulle de 
kunna bli en välkommen förstärkning till 
Indiens hotade tigerpopulation.

Vår Profil bestämde sig. Han och Pia 
blev tigrarnas pappa och mamma. De 
var två honor som döptes till Lillan och 
Rani.

Hela ”familjen” flyttade till ön Stensö 
i sjön Valdemaren nära Flen i Sörmland. 
Där hade vår Profils föräldrar en som-
marstuga, den enda som fanns på ön. 
Den kom väl till pass som ett skyddat 
hem åt Lillan och Rani.

Tigrarna växte till sig. Victor filmade 
deras framsteg. När det blev matdags 
ringde han med en koskälla. Familjeidyl-
len tycktes fullständig.

Men till slut blev tigrarna för stora. 
Lillan ramlade i vattnet från ett berg och 
kunde inte komma upp. Då simmade 
hon bort till fastlandet. Där ställde hon 
till en stor kalabalik när hon oväntat dök 
upp hos en gammal dam i en sommar-
stuga.

Pia åkte och hämtade Lillan. Men alla 
förstod att tigrarnas barndom var slut. 

När också Rani började försöka ge sig 
iväg bort förstod vår Profil att han måste 
sätta punkt för sitt projekt.

Filmen ”Våra tigrar” blev en stor suc-
cé. Den sändes i tv i tre 50 minuter långa 
avsnitt 1983. Victor gav också ut boken 
”Tigrarna, vårt största äventyr”.

Vår Profil fick många belöningar för 
sina insatser inom djurens och naturens 
värld. År 1980 utsågs han exempelvis till 
hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Men Lillan och Rani kom aldrig till 
Indien. De administrativa problemen vi-
sade sig vara för stora. De återsändes till 
Kolmårdens djurpark. Det var kanske 
inte så lyckat. Men vår Profil hade i alla 
fall gjort ett ordentligt försök att hjälpa 
dem.

Vem var han? 

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten
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Öppet: 
Vardag 10 -18 
Lördag 10 -15

Vårnyheter!Vårnyheter!
Gerry WeberGerry Weber

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Väl-Väl-
komna!komna!



15

Beställ dina

LOUNGE-
DYNOR
hos oss!hos oss!

CarL CederstrÖMs gata 11
KG-LAMPAN

-TRÄDGÅRDSDYNOR

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

070 - 299 81 42 • CARL CEDERSTRÖMS GATA 11
Öppet: Månd , torsd,  fred 12 -18 • Lörd 11-14

V 15  ÖPPET Må, Ti, On, To 12-18
Påskhelgen STÄNGT

SLUTA LETA!  Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!

KampanjpriserTusentals dynor10 - 30 %10 - 30 %

hos oss!hos oss!

 ÖPPET Må, Ti, On, To 12-18 ÖPPET Må, Ti, On, To 12-18

Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

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

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

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

Ring och BOKA TID för en visning!
(Viktigt att du bokar tid eftersom vi inte alltid fi nns på plats.)

LADDA BILEN HEMMA!LADDA BILEN HEMMA!

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 i Norrköping!

Besök vår laddbutik i Norrköping och provladda bilen, 
drick en kopp kaffe och låt oss demonstrera olika laddare. 

Vi har ett flertal laddboxar av många olika fabrikat att välja mellan.

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

ABB Terra AC 
laddbox

LADDBOX INSTALLERAD OCH KLARLADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

Utnyttja
GRÖN TEKNIK-avdraget!

Skattereduktion 
på 50 %
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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• �Dammanläggning
• �Staket
• �Plattsättning
• �Snöröjning 
   och sandning

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

• �Skötsel av 
   gräsmattor
• �Beskärning 
   av fruktträd

• �Höst- och �vårstädning 
  � av trädgården
•� Häckklippning
• �Ogräsrensning
• �Plantering av växter

Vi tar hand om
din trädgård
Ring för offert 
RUT-avdrag 50%

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

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

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontorFör hem, � ytt, fönster och kontor..

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

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

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

 GLAD GLAD 
PÅSK!PÅSK!
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LAUFENNHANKOOK
K125

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

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOK

Fälgar från

Jens Niklas

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPET: Må - To 8 - 18, Fr 8 - 12
UTÖKADE ÖPPETTIDER 1 - 14 APRIL: Vardag 8-18, Lördag 10-14

013 - 510 60 gummiverkstan.se

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

SOMMARDÄCKSOMMARDÄCK

MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • CONTINENTAL • PIRELLI • TOYO • GOODYEAR m.fl.

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

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
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BOKA TID! Ring 0702 - 95 33 90
 Även lördagsöppet enligt överenskommelse.

Däck och fälg med bra kvalitet till rätt pris

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!   Vi skiftar däck,
byter hjul och 
utför reparationer 
och service.

  Däckhotell 
400:-/säsong

  Hjultvätt 
100:-/4 hjul

Bankekind 585 93 Linköping • 070 2 - 95 33 90 • hhidefix@gmail.com

Vi gör en visuell koll av bromsarna 
i samband med hjulbytet.

Vi erbjuder hjulbyte för 200 kr.
Däck och fälg säljes av de 
� esta storlekar och fabrikat.

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

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

Ring 0708- 498 112 för besök.

barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se

Välkommen till oss på Säby Gård 
för inköp av våra skinnprodukter!

Vita och grå

Tovade figurer

Skinnprodukter m.m.
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LIN
är ett fantastiskt naturmaterial!

Följ linets utvecklingsskeden i Föreningen Naturalums 
kurser sommaren 2022

NÄR: 5 juni
VAD: Linberedning
(sista anmälan: 3 juni)

NÄR: 12 juni
VAD: Spinna Lin med slända
(sista anmälan: 10 juni)

NÄR: 14 augusti
VAD: Gratis Lingille
(sista anmälan: 12 augusti)

NÄR: 28 augusti
VAD: Rycka Lin
(sista anmälan: 26 augusti)

NÄR: 11 september
VAD: Frörepa Lin
(sista anmälan: 9 september)

PLATS: Linghem, ca 2 mil öster om Linköping.
En detaljerad platsbeskrivning mailas efter anmälan.

Kursledare: Katia och Idun

TID: 10 – 17 •  KOSTNAD: 250:- per kurs.

Välkommen att fröjdas i linets tecken!
Frågor och info: hej@naturalum.se    

är ett fantastiskt naturmaterial!

i samarbete med

ANMÄLAN
via naturalum.se eller sensus.se

Stationsvägen 5, Skärblacka,  011 - 575 75
Rågången 73, Eneby, Norrköping,  011 - 10 75 75

www.ljusets.se

Med stor omtanke och respekt skapar vi tillsammans 
minnesvärda begravningar för era anhöriga

Hämta eller beställ 
”Min sista vilja”

Hos oss får du hjälp med allt Du behöver
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Vi i Träffpunkten Björsäter, som är en  
ideell förening samlar nu in, och tar tacksamt emot, 
saker till vår sommarauktion och loppis som äger rum

Lördagen den 2 juli, kl. 10.00
Vi tar emot heminredning, cyklar, verktyg, leksaker,  

tyger & ting, möbler, köksartiklar, trädgårdsredskap m.m.  
Ja, i stort sett allt som är i gott och fräscht skick.

Så snälla ni! Släng inget!
Vinsten vi får in går till drift och underhåll av 

”gamla Folkets Hus” i Björsäter.
Ta kontakt med   

Cathrine 0706 -17 12 81, 0120 - 600 47, 
traffpunktenbjorsater@gmail.com

Det går också bra att lämna in direkt till Träffpunktens 
lokaler enligt överenskommelse, det skulle underlätta 

vårt arbete enormt.

Auktion & LoppisAuktion & Loppis
sommaren 2022sommaren 2022

Arrangör: Träffpunkten Björsäter • www.traffpunktenbjorsater.se

OBS! De två sista veckorna (20 juni – 1 juli) har vi 
ingen möjlighet att hämta några saker, så se till att vara 

ute i god tid om ni vill ha hjälp med transporten.

Hela människan Secondhand
Vi fi nns på Järngatan 21 på Ingelsta i Norrköping

Öppettider: 
Tisd 10 - 18 • Onsd 10 -15 • Torsd 10 -18 •  Lörd 10 -15

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

VARMT VÄLKOMNA 
TILL OSS! 

Butiken: 011- 366 100 • Enhetschef: 0702 - 006 003
Handledare/Volontärsamordnare: 0735 - 012 431

secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

Välkomna!
Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17 
617 92 Norsholm 

GLAD GLAD 
PÅSKPÅSK  

önskas alla önskas alla 
kunder!kunder!

Tel. 0703 - 473 122
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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Hjärtligt välkommen till 
slussfiken i Norsholm!

Korv & Hoj
varje tisdag 16.30 -19.30 i Norsholm (3 maj - 13 sept)

Allsång 
vid Brådtom torsdagar kl. 18.00 i juli samt den 4 aug.

Nu finns det inte mindre än två slusscaféer att välja 
på, ett inne i Norsholm och ett vid Brådtom sluss.

Norsholm öppnar för säsongen den 15 april 
och Brådtom den 30 april.

Här kan du som är fikasugen eller småhungrig slå 
dig ned vid ett av trädgårdsborden och avnjuta 

en god kopp kaffe med bulle, matig smörgås eller 
lättare lunch precis intill vackra Göta Kanal.

Här kan du dessutom köpa god lokaltillverkad glass 
från Sänkdalen, svalkande dricka, vår egen senap 

och teblandning samt lokalt hantverk.
Önskas något annat så slå en pling och förbeställ.

Norsholms slusscafé
15 april - 12 juni:

Helger & helgdagar 10 - 16 
13 juni - 14 aug:  
Alla dagar 10 - 18
15 aug - 18 sep:   

Helger 10 - 16

Brådtom slusscafé
30 april - 12 juni:

Helger & helgdagar 11 - 16 
13 juni - 14 aug:  
Alla dagar 11 - 18
15 aug - 4 sep:   

Helger 11 - 16

Norsholms Slusscafé
Norsholmsvägen 22, 

Norsholm
0723 - 31 71 00

Brådtom Sluss
Följ skyltar mot Västerby 

i Norsholm
076 - 019 63 00

För ytterligare information se
www.bradtomsluss.se samt Facebook.

PÅSKMARKNAD
i Norsholm 15 - 16 april

ÖSTERGÖTLAND SPIRAR
”Vårmarknad” 14 - 15 maj i Norsholm & Brådtom

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Vi ger  50 % på 
utvalda varor vecka 14 - 21

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

Vi önskar alla våra Vi önskar alla våra 
kunder en riktigtkunder en riktigt

GLAD PÅSK !GLAD PÅSK !

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

PÅSKGUDSTJÄNSTER
• Torsd�g �4 �pril, kl. �9

Getsemanekväll i Kapellet Vårdsberg

• Sönd�g �7 �pril, kl. �0
Ekumenisk Påskdagsgudstjänst
i Linghemskyrkan, tillsammans med 
Elim Askeby, Linghemskyrkan och 
Åkerbo Frikyrkoförsamling.

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Tisd�g �9 �pril, kl �4
DAGLEDIGSAMLING

med Ingv�r Holmberg
i K�pellet V�rdsberg

Ka� eservering. Välkomna!

BÖNEMÖTE
onsdagar kl. 10 

OBS! Ändring av plats till Kapellet i Vårdsberg.

GUDSTJÄNST
kl. �0 i k�pellet v�rje sönd�g,

ta med fi kakorg.

Välkomna!
Arr. Vånga-alliansen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vårandakt kl. 20.00
Körsång av Vånga kyrkokör 

och SMU Barnkör
Vårtal  Försäljning av korv och ka� e
Lotterier Fyrverkeri utan smällare

VALBORGSMÄSSO-
FIRANDE

vid Vånga Hembygdsgårdrd
den 30 april från kl. 18.00den 30 april från kl. 18.00

Kontanter eller SWISH

Woman in Red 
Linköping 19 april

Välkommen till en dag som bjuder på information, 
inspiration och mycket glädje, där insamlingen till 

forskningen på kvinnohjärtat står i fokus.

NÄR:  19 april, kl 15.00 – ca 19.00
VAR:   Konsert & Kongress - Musikalen, Konsistoriegatan 7 
PRIS:  400 kr medlem, 450 kr icke medlem

Läs mer och anmäl dig på www.1.6miljonerklubben.com

Den 19 april bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben in till Woman in Red. 
Det blir hjärtföreläsningar, underhållning, modevisning, utställare, 
lotteri, mingeldryck och jordärtskockssoppa med bröd serveras. 

SKÄRBLACKA
April
13 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons ork.

15 fred 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Norlingz ork. 
20 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Norlingz ork.

21 torsd 13.30   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Underhållning av Mikael Leonardsson
27 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Dancemän

Maj
  4 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Bosse Franks ork.
11 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Edwings ork.
18 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Stisses ork.

19 torsd 13.30   Medlemsmöte  Besök av Östgötatra� ken

20 fred 18.00   Pubafton i Mariehult
       Musikquiz med Kjell Barkman
25 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Eklöfs ork.

26 torsd 07.00   Gökotta, samling Mariehult

Se även: www.pro.se/skarblacka

Aktiviteter i Verkstan från 19.00
även efter brasan

Fackeltåg från Verkstan 20.45
Elden tänds 21.00

• Valborgstalare  Kicki Forss
• Vårsånger  • Fyrverkeri
• Försäljning av ka� e, korv, godis m.m.

VÄLKOMNA!

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
i Askeby, Juby gård

Ring oss - 013-23 66 50

palmsöndagen

söndag 10 april

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Tweeniesgruppen medverkar  
med sång och drama. Söndags-
skola.

Jubileumsmässa med  
S:t Martins körer 
14.00 S:t Martin, Ekängen
S:t Martins kyrka i Ekängen fyller 
10 år! Drop-in lunch från 13. 
Tårta, teater, påskäggsjakt och 
pyssel efteråt.

Palmsöndagsgudstjänst 
15.00 Vårdsbergs kyrka
Sofiakören.

Palmsöndagsgudstjänst 
16.00 Gistads kyrka
Verksamhetsrådet bjuder på 
mackbuffé efteråt.
skärtorsdagen

torsdag 14 april

Skärtorsdagsmässa
19.00 Bankekinds kyrka
Gistad kyrkokör.

Skärtorsdagsmässa
19.00 Lillkyrka kyrka

Skärtorsdagsmässa
19.00 Törnevalla kyrka
Hans Åkesson, klarinett.
långfredagen

fredag 15 april

Långfredagsgudstjänst 

16.00 Askeby kyrka

Långfredagsgudstjänst 
18.00 Törnevalla kyrka

påskdagen

söndag 17 april

Påskandakt
14.00 Linghems Grannskapshus

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Söndagsskola. Påskkören.  
Prästen Stefan Alström  
avtackas. Förtäring. 
annandag påsk

måndag 18 april

Inledningsbön inför Emmaus-
vandring till Vårdsberg
10.00 Askeby kyrka

Emmausmässa 
14.00 Vårdsbergs kyrka

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel gudstjänst där vi samlas 
kring en berättelse, undrar, umgås 
och reflekterar tillsammans. Från 
17.00 finns möjlighet att äta 
enklare kvällsmat. 

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs syförening bjuder 
på kaffe och mjuk kaka.
andra söndagen i påsktiden

söndag 24 april

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Söndagsskola. ”Toner från en 
källa” med text av Susanne 
Rikner och musik av Jerker 
Leijon. Östra Hargs kyrkokör och 
musiker.

Mässa med vårhögtid
14.00 Örtomta kyrka

valborgsmässoafton

lördag 30 april

Valborgsandakt
20.00 Bankekinds kyrka
tredje söndagen i påsktiden

söndag 1 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

Ungdomskväll med föredrag
17.00 S:t Martin, Ekängen
Irena Forslind överlevde kon-
centrationslägret i Ravensbrück 
- hör hennes berättelse.

måndag 2 maj

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel gudstjänst där vi samlas 
kring en berättelse, undrar, umgås 
och reflekterar tillsammans. Från 
17.00 finns möjlighet att äta 
enklare kvällsmat.
fjärde söndagen i påsktiden 

söndag 8 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
femte söndagen i påsktiden

söndag 15 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

Vårfest med musikal
14.00 Rystad kyrka
Barnkörerna bjuder in till musikal. 
Aktivitet och mat efteråt.

Tisdag 11.30 
Lunchbön i S:t Martin, Ekängen 

Onsdag 08.15 
Morgonmässa i Linghems församlingsgård

Veckovis!
Lördag 17.30  
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda. Ledd av ideella

Lördag 18.00 
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka. Ledd av ideella
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Ring oss - 013-23 66 50

palmsöndagen

söndag 10 april

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Tweeniesgruppen medverkar  
med sång och drama. Söndags-
skola.

Jubileumsmässa med  
S:t Martins körer 
14.00 S:t Martin, Ekängen
S:t Martins kyrka i Ekängen fyller 
10 år! Drop-in lunch från 13. 
Tårta, teater, påskäggsjakt och 
pyssel efteråt.

Palmsöndagsgudstjänst 
15.00 Vårdsbergs kyrka
Sofiakören.

Palmsöndagsgudstjänst 
16.00 Gistads kyrka
Verksamhetsrådet bjuder på 
mackbuffé efteråt.
skärtorsdagen

torsdag 14 april

Skärtorsdagsmässa
19.00 Bankekinds kyrka
Gistad kyrkokör.

Skärtorsdagsmässa
19.00 Lillkyrka kyrka

Skärtorsdagsmässa
19.00 Törnevalla kyrka
Hans Åkesson, klarinett.
långfredagen

fredag 15 april

Långfredagsgudstjänst 

16.00 Askeby kyrka

Långfredagsgudstjänst 
18.00 Törnevalla kyrka

påskdagen

söndag 17 april

Påskandakt
14.00 Linghems Grannskapshus

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Söndagsskola. Påskkören.  
Prästen Stefan Alström  
avtackas. Förtäring. 
annandag påsk

måndag 18 april

Inledningsbön inför Emmaus-
vandring till Vårdsberg
10.00 Askeby kyrka

Emmausmässa 
14.00 Vårdsbergs kyrka

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel gudstjänst där vi samlas 
kring en berättelse, undrar, umgås 
och reflekterar tillsammans. Från 
17.00 finns möjlighet att äta 
enklare kvällsmat. 

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs syförening bjuder 
på kaffe och mjuk kaka.
andra söndagen i påsktiden

söndag 24 april

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Söndagsskola. ”Toner från en 
källa” med text av Susanne 
Rikner och musik av Jerker 
Leijon. Östra Hargs kyrkokör och 
musiker.

Mässa med vårhögtid
14.00 Örtomta kyrka

valborgsmässoafton

lördag 30 april

Valborgsandakt
20.00 Bankekinds kyrka
tredje söndagen i påsktiden

söndag 1 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

Ungdomskväll med föredrag
17.00 S:t Martin, Ekängen
Irena Forslind överlevde kon-
centrationslägret i Ravensbrück 
- hör hennes berättelse.

måndag 2 maj

Godly play för alla
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel gudstjänst där vi samlas 
kring en berättelse, undrar, umgås 
och reflekterar tillsammans. Från 
17.00 finns möjlighet att äta 
enklare kvällsmat.
fjärde söndagen i påsktiden 

söndag 8 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
femte söndagen i påsktiden

söndag 15 maj

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

Vårfest med musikal
14.00 Rystad kyrka
Barnkörerna bjuder in till musikal. 
Aktivitet och mat efteråt.

Tisdag 11.30 
Lunchbön i S:t Martin, Ekängen 

Onsdag 08.15 
Morgonmässa i Linghems församlingsgård

Veckovis!
Lördag 17.30  
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda. Ledd av ideella

Lördag 18.00 
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka. Ledd av ideella
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Ett helt liv, 
intryckt i fem dagar

Det börjar med en måltid i 
goda vänners lag, den trygga 
platsen där vi känner oss 
hemma och obesvärade. Där 
vi med lätthet kan ge och ta 
emot varandras löften: ”Ja, 
vi kommer att hålla ihop!” 
och ”Vår vänskap varar för 
evigt.” Det är första delen 
av Skärtorsdagen, den som 
symboliserar de bekymmers-
lösa stunderna vi får uppleva i 
våra liv. Men plötsligen rycks 
mattan under våra fötter 
undan: den vi trodde var vår 

Sedan följer en lång och plåg-
sam natt. Jesus torterades 
med grymhet, den sortens 
grymhet som vissa av oss 
har upplevt. En grymhet 
som ibland lämnar spår på 
kroppen, och ännu värre, spår 
i själen. Ofta är det ärr som är 
ömtåliga. Sår som precis har 
hunnit läka. Sällan krävs det 
mycket för att de ska blöda 
på nytt. Som Jesus så bär vi 
därefter på våra kors och 
ingen, verkligen ingen, kommer 
någonsin riktigt att förstå den 
andres kors och den andres 
börda. Det är sällan vi vill visa 
dem för varandra. Men när 
vi gör det kan det bli som för 
Jesus, att någon hjälper oss 
att bära dem en bit, eller går 
bredvid oss.  

Vi har nu kommit till våra livs 
Långfredag, dagen för kors-
fästelsen och döden. Det kan 
vara den faktiska döden som 
river ifrån oss allt vi håller 
kärt. Men det är också alla de 
drömmar som har korsfästs 
under våra liv - varje gång en 
liten del av oss dog, kanske 
för att den inte blev älskad, 
för att den inte dög och för 
att vi, så dumt men ändå 
oundvikligt, började skämmas 
för den och det vi längtade 
efter och trodde på. Sedan 
blir det natt. 

Den där mörkaste natten som 
vi människor kan uppleva, 
den upplevde också Gud – 
det lilla barnet från stallet, från 
den skimrande berättelsen, 
detta barn är där med oss, i 
den mörka natten. Den som är 
kvar där, i den mörka natten, 
och inte lämnar utan delar 
mörkret så att det kanske, 
kanske kan finnas en strimma 
ljus, dennes namn stavas 
kärlek. Det blir påskafton, 
eller rättare sagt: Långlördag. 
För i berättelsen sägs det 
inget om glädje än. Lördagen 
är tomhetens dag, frågornas 
dag, dagen då vi tittar på 
livet och undrar: ”Hur kunde 
det bli så här?” Vart tog livet 
vägen? Vart tog kärleken 
vägen? Vart tog du och vart 
tog jag vägen? Vi blundar.

Och sedan händer det något 
märkligt. En dag kan vi plöts-
ligt öppna ögonen igen. Det 
finns färger kvar i oss och 
runt oss och fast vi inte kan 
förstå helt och hållet så vågar 
vi drömma på nytt, hoppas på 
nytt och leva på nytt. Så som 
han som var korsfäst lever 
igen och som en Fenix, detta 
fabelväsen, reser sig ur sin 
aska. Ja, han är sannerligen 
uppstånden. Påskdagens rop 
ekar över hela jorden och ger 
oss det farligaste vapnet som 
finns, det som kan förinta krig 
och riva murar: hoppet. *Jag rekommenderar dig att läsa påskens dramatiska bibelberättelse med 

det tumultartade händelseförloppet i till exempel Lukasevangeliet, kapitlen 
22-24, eller knappa in ”Lukas 22” på www.bibeln.se. Eller att gå på guds-
tjänsterna i kyrkorna runtom i Åkerbo nu under påsken. 

Jesu uppståndelse från döden 
betyder, annorlunda uttryckt, 
att det aldrig är helt kört. Att 
någon, som har sett vår glädje 
och vår kamp, har gått före 
oss och säger till oss: ”Inte 
heller du ska gå under.” Om 
vi då vågar lita på det löftet 
finns det inga gränser för vårt 
hopp. Det låter oss tänka 
och leva fred fast vi upplever 
ofred, både i världen och i 
oss. 

Annandagen handlar om mötet 
med den uppståndne. Det är 
inte så lätt att känna igen den 
som har rest sig ur askan, för 
den är förändrad. Den har 
varit med om mycket. För 
all framtid kommer skimret, 
barnet i stallet, även bära 
några korn av denna aska i 
sig. Alla som har varit med 
om en av livets Långfredagar 
vet. Men det där skimret 
kan så småningom växa sig 
allt starkare, stärkt av det 
den varit med om, och bli ett 
skinande ljus. Ett ljus med 
spår och sår och lite aska. 
Vi kommer känna igen det 
på hoppet som det sprider. 
Hoppet som aldrig dör. 

Katja Ekman
präst i Åkerbo församling

När man frågar efter människors favorithögtid så 
brukar de allra flesta svara med skimrande blick: 
julen! Ganska många har också koll på vad julen 
handlar om - något med en födelse i ett stall. Att 
Gud blev människa, i ett litet barn som inte kan för-
svara sig själv och som, just där och då, behöver oss 
lika mycket som vi honom, eller henne – beroende på 
hur man tänker om Gud. På plats två över favorit-
högtider kommer oftast midsommar och långt, 
långt ner på listan kommer sedan påsken. Det är 
inte lika solklart för alla vad påsken handlar om, och 
jag kan förstå det, för påsken handlar om ett helt 
liv. Ett helt liv, intryckt i fem dagar. Skärtorsdagen 
till Annandag påsk.* 

vän sviker oss, den vi litade 
på mest vänder oss ryggen 
till. Förtvivlan tar över, hjärtat 
slår allt fortare när insikten 
sjunker in att något för-
skräckligt kommer att hända. 
Kanske har det redan hänt 
– och vi kan inget göra. Vi 
vankar av och an, som Jesus 
gjorde i Getsemane, med 
vetskapen om att det som 
nu väntar oss kan mycket 
väl knäcka oss. Det är andra 
delen av Skärtorsdagen. 
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Ett helt liv, 
intryckt i fem dagar

Det börjar med en måltid i 
goda vänners lag, den trygga 
platsen där vi känner oss 
hemma och obesvärade. Där 
vi med lätthet kan ge och ta 
emot varandras löften: ”Ja, 
vi kommer att hålla ihop!” 
och ”Vår vänskap varar för 
evigt.” Det är första delen 
av Skärtorsdagen, den som 
symboliserar de bekymmers-
lösa stunderna vi får uppleva i 
våra liv. Men plötsligen rycks 
mattan under våra fötter 
undan: den vi trodde var vår 

Sedan följer en lång och plåg-
sam natt. Jesus torterades 
med grymhet, den sortens 
grymhet som vissa av oss 
har upplevt. En grymhet 
som ibland lämnar spår på 
kroppen, och ännu värre, spår 
i själen. Ofta är det ärr som är 
ömtåliga. Sår som precis har 
hunnit läka. Sällan krävs det 
mycket för att de ska blöda 
på nytt. Som Jesus så bär vi 
därefter på våra kors och 
ingen, verkligen ingen, kommer 
någonsin riktigt att förstå den 
andres kors och den andres 
börda. Det är sällan vi vill visa 
dem för varandra. Men när 
vi gör det kan det bli som för 
Jesus, att någon hjälper oss 
att bära dem en bit, eller går 
bredvid oss.  

Vi har nu kommit till våra livs 
Långfredag, dagen för kors-
fästelsen och döden. Det kan 
vara den faktiska döden som 
river ifrån oss allt vi håller 
kärt. Men det är också alla de 
drömmar som har korsfästs 
under våra liv - varje gång en 
liten del av oss dog, kanske 
för att den inte blev älskad, 
för att den inte dög och för 
att vi, så dumt men ändå 
oundvikligt, började skämmas 
för den och det vi längtade 
efter och trodde på. Sedan 
blir det natt. 

Den där mörkaste natten som 
vi människor kan uppleva, 
den upplevde också Gud – 
det lilla barnet från stallet, från 
den skimrande berättelsen, 
detta barn är där med oss, i 
den mörka natten. Den som är 
kvar där, i den mörka natten, 
och inte lämnar utan delar 
mörkret så att det kanske, 
kanske kan finnas en strimma 
ljus, dennes namn stavas 
kärlek. Det blir påskafton, 
eller rättare sagt: Långlördag. 
För i berättelsen sägs det 
inget om glädje än. Lördagen 
är tomhetens dag, frågornas 
dag, dagen då vi tittar på 
livet och undrar: ”Hur kunde 
det bli så här?” Vart tog livet 
vägen? Vart tog kärleken 
vägen? Vart tog du och vart 
tog jag vägen? Vi blundar.

Och sedan händer det något 
märkligt. En dag kan vi plöts-
ligt öppna ögonen igen. Det 
finns färger kvar i oss och 
runt oss och fast vi inte kan 
förstå helt och hållet så vågar 
vi drömma på nytt, hoppas på 
nytt och leva på nytt. Så som 
han som var korsfäst lever 
igen och som en Fenix, detta 
fabelväsen, reser sig ur sin 
aska. Ja, han är sannerligen 
uppstånden. Påskdagens rop 
ekar över hela jorden och ger 
oss det farligaste vapnet som 
finns, det som kan förinta krig 
och riva murar: hoppet. *Jag rekommenderar dig att läsa påskens dramatiska bibelberättelse med 

det tumultartade händelseförloppet i till exempel Lukasevangeliet, kapitlen 
22-24, eller knappa in ”Lukas 22” på www.bibeln.se. Eller att gå på guds-
tjänsterna i kyrkorna runtom i Åkerbo nu under påsken. 

Jesu uppståndelse från döden 
betyder, annorlunda uttryckt, 
att det aldrig är helt kört. Att 
någon, som har sett vår glädje 
och vår kamp, har gått före 
oss och säger till oss: ”Inte 
heller du ska gå under.” Om 
vi då vågar lita på det löftet 
finns det inga gränser för vårt 
hopp. Det låter oss tänka 
och leva fred fast vi upplever 
ofred, både i världen och i 
oss. 

Annandagen handlar om mötet 
med den uppståndne. Det är 
inte så lätt att känna igen den 
som har rest sig ur askan, för 
den är förändrad. Den har 
varit med om mycket. För 
all framtid kommer skimret, 
barnet i stallet, även bära 
några korn av denna aska i 
sig. Alla som har varit med 
om en av livets Långfredagar 
vet. Men det där skimret 
kan så småningom växa sig 
allt starkare, stärkt av det 
den varit med om, och bli ett 
skinande ljus. Ett ljus med 
spår och sår och lite aska. 
Vi kommer känna igen det 
på hoppet som det sprider. 
Hoppet som aldrig dör. 

Katja Ekman
präst i Åkerbo församling

När man frågar efter människors favorithögtid så 
brukar de allra flesta svara med skimrande blick: 
julen! Ganska många har också koll på vad julen 
handlar om - något med en födelse i ett stall. Att 
Gud blev människa, i ett litet barn som inte kan för-
svara sig själv och som, just där och då, behöver oss 
lika mycket som vi honom, eller henne – beroende på 
hur man tänker om Gud. På plats två över favorit-
högtider kommer oftast midsommar och långt, 
långt ner på listan kommer sedan påsken. Det är 
inte lika solklart för alla vad påsken handlar om, och 
jag kan förstå det, för påsken handlar om ett helt 
liv. Ett helt liv, intryckt i fem dagar. Skärtorsdagen 
till Annandag påsk.* 

vän sviker oss, den vi litade 
på mest vänder oss ryggen 
till. Förtvivlan tar över, hjärtat 
slår allt fortare när insikten 
sjunker in att något för-
skräckligt kommer att hända. 
Kanske har det redan hänt 
– och vi kan inget göra. Vi 
vankar av och an, som Jesus 
gjorde i Getsemane, med 
vetskapen om att det som 
nu väntar oss kan mycket 
väl knäcka oss. Det är andra 
delen av Skärtorsdagen. 
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Sten för
alla miljöer

Urnor till
vårplanteringar

Rustik

Nordic Wall

BB-15

Trädgårdsskulpturer

Mahrs

Cementgjuteri

013-16 31 31
www.mahrscement.se

Nyckelgatan 8 
(Hackefors) Linköping

1 kbm Storsäckar
kan levereras 
med
0-18 Samkross
Stenmjöl
8-16 Kross
Leklådesand
Gårdsgrus
Planteringsjord

City Stormix

Offerdalsskiffer

Solitud struktur 
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Den 14 september arrangeras den första 

upplagan av Skärblackaloppet, ett mo-

tionslopp med start och mål vid Folkets hus 

i Skärblacka. Förarbetet har pågått sedan i 

höstas men nu togs det första steget vid en 

officiell kickoff vid Folkets Hus i Skärblacka 

dit media och samarbetspartners var in-

bjudna.

Arrangörer är Frida Södermark och Stefan 
Fransson med ortens största företag  
BillerudKorsnäs som titelpartner samt  
OK Denseln, orienteringsklubben i Skär-
blacka, som även har mångårig vana att 

arrangera motionslopp. Idén kommer från 
början från Stefan Fransson på Media Event 
AB i Finspång. Han presenterade sin idé för 
Frida Södermark, löparen och inspiratören 
som driver företaget Löparäventyret i Sve-
rige AB. Hon nappade direkt inte minst för 
att loppet skulle äga rum i Skärblacka där 
Frida har sina rötter.

– Vi kontaktade tillsammans OK Den-
seln, och de tvekade aldrig utan lovade att 
ställa upp som medarrangör, berättar Frida. 
De har också lagt banan som är lite drygt  
6 km. Det kommer även att finnas ett barn-
lopp på ca 1 km runt Parkskolan med  
XL Bygg som titelpartner.

Skärblackaloppet 
Nytt motionslopp till hösten

 Arrangörerna kunde hälsa en stor skara åhörare välkomna till Ekbacken intill Folkets Hus,  
där det är tänkt att ha start och mål för loppet.
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– Målsättningen det första året är att få 
med minst 700 deltagare. Loppet är sank-
tionerat av Friidrottsförbundet och vi har 
kollat så det inte kolliderar med andra mo-
tionslopp.

Många inblandade
Frida kunde sedan presentera en impone-
rande rad företag och organisationer som 
på olika sätt kommer att vara delaktiga i  
arrangemanget.

– På tävlingsdagen planeras för en rad 
olika kringarrangemang för att göra det till 
en riktigt festlig kväll i hälsans tecken. Eller 
vad sägs om att Hälsobruket håller i upp-
värmningen innan start, Hyresbostäder 
står för ett spurtpris några hundra meter 
från mål, musikunderhållning längs banan, 
Tre A Entreprenad ser till att alla deltaga-
re får en medalj runt halsen efter målgång. 
Där väntar också friskt dricksvatten, som 
Finspångs Brunnsborrning har lovat att 
fixa och där bjuder också ICA Supermarket 
på energigivande godsaker, avslutar Frida 
den tämligen välbesökta kickoffen och alla 
deltagare fick sedan njuta av den special-
designade tårtan som Skärblacka Café & 
Hembageri bjöd på.

Nu kan Du anmäla Dig!
I samband med den officiella starten den  
28 mars öppnades vår hemsida 
www.skarblackaloppet.se  
där all info och anmälan finns. Dessutom 
finns vi på Facebook Skärblackaloppet och  
Instagram @skarblackaloppet. 

/AH

En av initiativtagarna till Skärblackaloppet,  
Frida Södermark, iförd T-shirt med givet budskap.

 Som avslutning fick alla vara med och kalasa  
på den specialdesignade tårtan från  

Skärblacka Café & Hembageri.
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Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

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

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

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

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

Nästa Åkerboblad
delas ut 12 - 15 maj. 

Välkommen med din annons!  Boka den i god tid och senast måndag den 2 maj.
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

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

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

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

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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Sveriges Gratistidningar står i solidaritet med Ukrainas befolkning 

Hjälp Åkerbobladet att samla in pengar för de drabbade i Ukraina

Freden i Europa har krossats. En auktoritär 
regim har anfallit ett demokratiskt land och 
hotar nu världsfreden. Vi är många som med be-
störtning ser vad som händer och många som 
vill bidra för att hjälpa Ukraina. Därför har vi, din 
gratistidning, till förmån för organisationerna 
UNICEF, Sverige för UNHCR och Rädda Barnen 
skapat ett unikt swishnummer dit du kan swis-
ha ditt, företagets eller föreningens bidrag (alla 
bidrag, stora som små gör skillnad). Pengarna 
från denna insamling går oavkortat till dessa tre 
organisationers arbete i Ukraina för att hjälpa 
Ukrainas befolkning. 

Denna kampanj går ut nationellt i hela Sverige, 
genom Gratistidningarnas förening GTF och 
det är vår förhoppning att du vill vara med och 
hjälpa.

Tack för ditt bidrag!
/Åkerbobladet

Människor 
� yr för sina liv

SWISHA EN GÅVA OCH VAR 
MED OCH RÄDDA LIV

123 299 313 7
MÄRK DIN 
GÅVA MED 
”UKRAINA”

MOTTAGARE SWISH: 
”KATASTROFINSAMLING 

VIA UNICEF”

Ukraina behöver 
din hjälp!

Sveriges 
Gratistidningar
till förmån för 

UNICEF,
Sverige för UNHCR 

& Rädda Barnen

Åkerbobladet
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd

15 - 16/4  Påskmarknad i Norsholm kl. 10-16.

17/4  Ekumenisk påskdagsgudstjänst  
    i Linghemskyrkan,  kl. 10.00

30/4  Valborgsmässofirande 
    Askeby, Juby gård. Aktiviteter i Verkstan  
    från 19.00.  Fackeltåg 20.45. Elden tänds 21.00.
    Bankekinds kyrka. Valborgsandakt 20.00.
    Vånga Hembygdsgård. Från kl. 18.00. 
     Vårandakt 20.00. Körsång, vårtal, fyrverkeri  
    utan smällare.

14 - 15/5 Riddarspelen vid Ekenäs slott 
      Tornerspel. Marknad Lö 10-18, Sö 10-16

      Östergötland spirar. Ett nytt evene- 
      mang i den närproducerade matens  
      och landsbygdens tecken. Öppet på  
      många platser i Östergötland,  
      bl.a. Norsholm och Brådtom sluss. 
      Se  ostgotadagarna.se
Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20. 
      Fr.o.m. 27/4 i Löfstad loge.  
      Arr. PRO Skärblacka

Den 12 februari hedrade "Lördags-
träffen" i Linghem den folkkäre och 
älskade Lasse Ström som efter en tids 
sjukdom gått ur tiden. Han hedrades 
genom en fullspäckad musikeftermid-
dag med musikerna Christer Trubadur 
och på dragspel Markus Asp. 

Evenemanget var i Linghemskyrkan 
där flera ljus brann för denne enastå-
ende man som alllid ställde upp och 
var så snäll. Där var glädje, allsång och 
massor med musik och dragspel vilket 
många älskade. Precis så minns vi  
legenedaren Lasse Ström. 

Lördagsträffen i Linghem  
Helene och Doren Andersson

Lördags-
träffen i 
Linghem 
hedrade Lasse Ström
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsmöte onsdag 13 april kl. 14.00. 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151. 

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

Annonsmanus och betalning skall vara  
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den  
2 maj. (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:-

Björsäters seniorer
bjuder in till årsmöte med smörgåstårta. 

Fredag den 29 april kl. 14.
Alla välkomna till Träffpunkten.

Fröjds Torghandel
har flyttat från Skärblackatorget 

till Etiopienhjälpen Second Hand 
Försäljning tisdagar.  Välkomna!  

Tel. 070 - 713 38 39

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg.  
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors,  
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d. 
Åkerbo kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

MÅNADENS JANNE!

Gökboet av Hanna Strömberg
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                Månadens profiler: Månadens profiler:                 Jimmy och MariaJimmy och Maria

Fem barn, tre hundar och dessutom ett par 
företag ihop. Jimmy Andersson och Maria 
Berntsson på Östergötlands El Service AB 
har fullt upp men verkar ändå trivas ypper-
ligt med tillvaron. 

– Stor familj, mycket kärlek, tycks parets 
motto vara.

Vi träffas i företagets lokal i Oxelbergen 
i Norrköping och det visar sig att Maria fyl-
ler 40 samma dag som intervjun görs. Ingen 
större händelse är planerad, men man vet ald-
rig för den där Jimmy verkar vara en riktig 
spjuver som alltid tycks ha en räv bakom örat. 
Denna dag bedyrar han dock att han inte kom-
mer överraska Maria som han gjorde när hon 
fyllde 30.

Maria kommer från Linköping och Jimmy 
är uppväxt i Vånga. Maria berättar att paret 
träffades år 2000 när hon åkte till Norrköping 
med en kompis, såg Jimmy bakifrån och sa: 
“honom vill jag ha”. Några dagar senare var 
hon i Åtvidaberg och då hade kompisen lyck-
ats få med Jimmy dit och sedan dess har de 
hållit ihop.

De har bott på en rad olika ställen genom 
åren: Linköping, Skänninge och Björsäter.

– Sen blev det Kimstad och där bodde vi i 
nästan tio år och nu har vi bott i Lindö i sex år. 
Så nu kan vi säga att vi är bofasta. Förut när vi 
inte hade barnen så kunde man bo lite var som 
helst, säger Jimmy.

Jimmy och Maria

Jimmy Andersson och Maria Berntsson bor i Lindö och driver Östergötlands El Service AB.



41

                Månadens profiler: Månadens profiler:                 Jimmy och MariaJimmy och Maria

Trivs utmärkt i Lindö
Maria berättar att hon älskar att bo i Lindö.  
De har ett hus med fantastisk utsikt, de har 
jättebra grannar, och det är nära till skolan och 
nära till stan. 

– Herrejisses vad bra vi bor, säger Jimmy 
som menar att läget är perfekt med nära till 
både förskola och skola. Och dessutom bara 
fyra km till jobbet.

– Vi brukar cykla hit och även gå ibland, sä-
ger Maria. 

Men de nära avstånden till trots, med fem 
barn och tre hundar är det mycket logistik 
som ska funka, och i det stora hela går det bra. 

– Jag står fast vid uttrycket “Stor familj, 
mycket kärlek”, men det är klart: om man ska 
åka nånstans eller göra nånting kan det bli 
drama om de tjurar ihop, skrattar Jimmy.  

– Hundarna är nog lättast att ha att göra 
med, för de ligger tysta i bilen, ha ha, säger 
Maria.

 – Vi har en fransk mastiff, en Sankt Bern-
hard och en liten ettrig Cocker spaniel, säger 
Jimmy.

Mest mindre elservicejobb
Förutom familjen har paret även yrkeslivet 
ihop, på Östergötlands El Service AB. Jim-
my berättar att företaget startades i början på 
80-talet och drevs av hans mamma och pappa 
i många år. Jimmy tog över 2012, men föräld-
rarna har svårt att helt släppa verksamheten 
utan smyger runt lite i kulisserna fortfarande 
och kommer med råd och stöd.

– Vi jobbar främst inom elservice. Det mes-
ta vi gör är mindre servicejobb inom el, både 
åt privatpersoner, företag och bostadsrättsför-
eningar. Det handlar om allt från restauranger 
till butiker och fastighetsägare. Sen kör vi jour, 
men det är mer försäkringsinriktat. Då är det 
oftast de mest akuta sakerna vi avhjälper, för-
klarar Jimmy.

Det kan även bli en del utryckningar på 
akuta vattenläckor och liknande.

– Vi jobbar väldigt mycket i Norrköping, 
men jourmässigt är majoriteten av våra kun-
der i Linköping. Vårt geografiska område går 
ungefär från Södertälje ner till Motala och 
Ödeshög och Valdemarsvik, säger Jimmy.

Kompletterar varandra jobbmässigt
– De större längre bort-jobben kan till 

exempel handla om en butik som vill ha elbe-
siktningsanmärkningar åtgärdade eller någon 
större laddboxinstallation. Det vanligaste vi 
åker ut på dagtid är nog någon form av elfel i 
lägenheter eller så, säger Jimmy.

Han är utbildad elektriker så det var natur-
ligt för honom att ta över. Det finns även en 
tredje generation på gång som eventuellt kan 
föra familjetraditionen vidare så småningom. 
Maria är utbildad konditor men har helt bytt 
bana. Och att jobba ihop verkar inte vara någ-
ra större problem.

forts. på nästa sida

Här laddas det för fullt. Elbilar är framtiden.
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                      Månadens profiler:Månadens profiler:                  Jimmy och MariaJimmy och Maria

– Det funkar jättebra, men jag är en sån där 
som kan komma på grejer klockan halv tolv på 
natten och där är faktiskt Maria ganska bra på 
att säga “Det där tar vi imorgon”, säger Jimmy.

– Jag vill sluta fyra och då går jag hem. Man 
har ju en fritid också, säger Maria.

Judo ett stort intresse
Hela familjen håller eller har hållit på med 
judo och just nu är det fem personer i familjen 
som tävlar i sporten. För Jimmy är det Nordis-
ka mästerskapen på Island som eventuellt står 
näst på tur. Maria har tävlat en gång, men just 
nu har hon lite uppehåll från judon. För Jim-
my är sporten ett sätt att koppla av och tänka 
på annat.

– När du kör judo måste du leva i nuet och 
koppla bort allt annat. Kör du en judomatch 
kan du inte vara någon annanstans i tankarna 

utan du måste vara här och nu. Och det är sånt 
jag uppskattar. Samma sak när jag åker motor-
cykel eller är ute på sjön, säger Jimmy som har 
en segelbåt nere i Blankaholm som han hop-
pas komma ut med mer framöver.

Hus i Kalix
Förutom elfirman visar det sig att Maria och 
Jimmy även har två olika företag som har bo-
städer uppe i och runt Kalix. Det handlar om 
64 lägenheter totalt och det är Maria som 
sköter den förvaltningen. Tidigare hade de 
hyresfastigheter i Eringsboda, Mantorp,  Skän-
ninge och en rad andra orter som Maria fick 
åka runt och fixa med. Nu har de sålt av det 
mesta och sedan 12 år  är innehavet koncentr-
rerat till Kalix med en bra fastighetsskötare på 
plats som tar hand om det praktiska. 

El är det som gäller. Just nu är marknaden för laddboxar het.
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                      Månadens profiler:Månadens profiler:                  Jimmy och MariaJimmy och Maria
– Man måste ha fler järn i elden. Man kan 

inte bara hålla på med en sak. Men hur vi får 
allting att gå ihop tidsmässigt kan vi nog inte 
själva förklara, säger Jimmy. 

Maria menar att tillvaron funkar tack vare 
att det finns fasta datum då vissa saker mås-
te göras, som hyror och löner. Det ger en viss 
struktur att anpassa sig efter.

Personalen är viktig
För Maria och Jimmy är det viktigt att perso-
nalen känner att de är delaktiga i företaget, 
att de trivs och att de inte är rädda för att råka 
göra fel någon gång ibland. Om medarbetarna 
trivs gör de ett bättre jobb är filosofin.

– Den största styrkan i företaget är inte vi 
utan det är vår personal. Det är de som skapar 
vårt företag. Jag tror det är många arbetsgiva-
re som missar det. Jag och Maria kan vara hur 
trevliga som helst, men har vi inte folk ute på 
fältet som är trevliga och gör bra ifrån sig så 
spelar det ingen roll, säger Jimmy.

Idag är man totalt fem anställda och något 
verkar man göra rätt för personalen blir kvar 
länge.

– Vi är ett litet men tight bolag där vi backar 
upp och hjälper varandra. Och det är just det 
jag tycker skapar en rolig stämning. Jag är inte 
så säker på att vår personal ser oss som chefer 
utan jag tror de ser oss som kollegor. Jag hop-
pas det i alla fall, säger Jimmy.

Laddboxar hett just nu
Just nu satsar Östergötlands El Service AB 
mycket på att sätta upp laddboxar. De är enga-
gerade i den förvandling som sker i samhället 
med elbilar, solceller, eleffektivisering och så 
vidare.

FAKTA Jimmy och Maria
Bor:  Lindö
Ålder: Jimmy 42, Maria 40
Familj: 5 barn och tre hundar
Yrke: Jimmy elektriker, Maria kontorist/
säljare
Godaste mat: Sushi på båda
Godaste dryck: Kolsyrat vatten på båda
Bästa tv-program: Jimmy dokumentärer, 
Maria allätare
Bästa film: Jimmy - “Interstellar”, Maria – 
filmer som bygger på verkliga händelser
Bästa musik: 80- och 90-tal på båda
Drömresa: Jimmy – segla jorden runt,  
Maria – Maldiverna
Om ni vann en miljon: Då skulle vi ut-
veckla företaget
Bil: Jimmy - Citroën ë-jumpy, Maria – Opel 
Zafira-e
Vad önskar ni er mest just nu: Fred på 
jorden

Text och foto: Tobias Pettersson

– Vi växer sakta men säkert. Laddboxarna 
kommer nog vara en växande marknad för oss 
och det är kul att vara en del av en förändring 
i samhället. Vare sig man gillar det eller ej så 
blir det ett bränsleskifte där alltfler bilar kom-
mer gå på el, säger Jimmy.

Vad har ni på gång under 2022?
– Det är mycket skolbyten för barnen. Sen 

försvinner covid förhoppningsvis så man kan 
åka på tävlingar och träffa folk. Företagsmäs-
sigt kommer det nog mest rulla på, vi har inga 
stora förändringar planerade. När det gäller 
huset ska vi måla väggar och ta in offerter på 
solceller, säger Jimmy och Maria. 

(Se även annons på sidan 16.)
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Öppna dörrar
för funktionsvarierade på Friskis & Svettis

Självklart ska även funktionsvarierade kunna träna på ett vanligt gym, det är grundtan-

ken bakom projektet Öppna Dörrar som sker i samverkan mellan Linköpings kommun och 

Friskis&Svettis i Tannefors. Efter en tid i träda är nu dörrarna åter öppna till gymmet, något 

som eldsjälen Helene Andersson kämpat hårt för.

Öppna Dörrar startade redan 2008 när He-
lene och landshövding Björn Eriksson klippte 
bandet den 7 januari. 2013 blev det en per-
manent verksamhet men 2019 beslutade 
kommunen att avsluta satsningen. Efter idogt 
engagemang från Helenes sida med insändare, 
namninsamlingar och kontakt med politi-
ker lyckades hon dock att få verksamheten att 
återuppstå i februari i år. Tisdagar 8.30-10.30 
finns sjukgymnaster där från Hammarlykk Re-
hab team, torsdagar samma tid instruktörer 
från Friskis&Svettis.

Öppna Dörrar är ett IOP-avtal (idéburet of-
fentligt partnerskap) mellan kommunen och 

Friskis&Svettis och går ut på att personer 
med fysiska eller psykiska funktionshinder 
ska kunna komma och träna ihop med friska 
människor och få den hjälp och det stöd som 
de behöver i form av sjukgymnaster och in-
struktörer.

– Vi som sitter i rullstol har ju begränsa-
de träningsmöjligheter, för vi har inte samma 
förutsättningar som andra har. Här kan vi få 
regelbunden träning och en stabilitet i varda-
gen. Många som sitter i rullstol behöver träna 
upp överkroppen och få en stark muskulatur 
kring bäcken, rygg och mage, och det finns 
det möjlighet till här, säger Helene som också 

Öppna Dörrar är igång igen.  
Det har Ingemar Alf och Helene Andersson sett till. 
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betonar den sociala aspekten och jämlikheten.
– Vi tränar tillsammans med alla andra och 

det är det som är så underbart. Vi är liksom 
inte satta i en viss grupp, utan här kan alla vara 
samtidigt. Det är viktigt för självkänslan och 
självförtroendet att känna att man duger som 
man är.

Bland de som deltar i Öppna Dörrar finns 
exempelvis strokedrabbade, de som haft hjärn-
blödning, neurologskadade, personer med 
sviter av covid eller polio och såna som varit 
med om en trafikolycka eller skidolycka.

– Det här är enda chansen vi handikappade 
har att kunna träna, för att kunna hålla igång 
de funktioner vi fortfarande har kvar. Det finns 
en massa variation på apparater här, det är 
bara att välja det som passar, säger Ingemar Alf 
som hjälpt Helene mycket med att få till stånd 
Öppna Dörrar.

Inne i gymmet sitter Henrik Johansson vid 
en cykelmaskin. Han brukar vara på plats två 
gånger i veckan och har ett träningsschema 
han följer.

– Det blev jättebra när det här kom igång, 
säger Henrik.

Även Margareta Westergren sitter och tram-
par på en cykel. Hon har deltagit i Öppna 
Dörrar tidigare år och är nu tillbaka efter att 
det dragit igång igen.

– Det är jättebra, Det betyder mycket för 
min kropp att kunna hålla igång och inte tappa 
muskulaturen. Jag behöver träna upp styrkan 
i musklerna och bibehålla det jag har. Även det 
sociala betyder väldigt mycket.

Vid en annan maskin sitter Hasse Carlsson, 
som också gillar träningen.

– Jag tycker det är bra här och kommer hit 
två, tre gånger i veckan, säger han.

För Kerstin Larsson är det viktigt att träna efter 
hjärnblödningen, men hon gillar också det sociala.

forts. på nästa sida

För många funktionsvarierade känns det bra att 
kunna träna på ett vanligt gym precis som alla  

andra, förklarar Henrik Johansson.
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Magnus Brinkby från Sturefors berättar att 
han brukar komma till gymmet på tisdagarna 
för att cykla och träna axelpressen. Nu håller 
han på att sätta ihop ett program med bland 
annat rodd och benpress, och han märker att 
träningen gör skillnad.

– Det är kul att vara här på Friskis&Svettis 
och träffa folk, säger Magnus.

En annan som gillar att träffa folk är 86-åri-
ga Kerstin Larsson som behöver träna efter sin 
hjärnblödning.

– Folk är förvånade att jag kan prata så bra. 
Men du vet, jag är snapphane och vi ger oss 
aldrig!

Märker du nån skillnad? 
– Ja direkt. Och framförallt den sociala 

biten. Jag brukar säga: kör mig till mina kom-
pisar.

På Friskis & Svettis tycker man det är själv-
klart att satsa på projektet Öppna Dörrar.

– Gymmet är öppet för alla. De är en del 
av det levande gym vi vill vara, säger Kenny 
Simpson som är gymansvarig, instruktör och 
hjälper till med Öppna dörrar.

Han berättar att många tränar på egen 
hand men att det finns instruktörer och sjuk-
gymnaster på plats för de som vill.

– Det ökar mer och mer för varje vecka. Och 
vi tycker att det är en viktig verksamhet att ha 
här, säger Kenny. 

Text och foto: Tobias Pettersson

Kenny Simpson är ansvarig för Öppna Dörrar på 
Friskis & Svettis och  ser att behovet bara växer.

Många, som Magnus Brinkby, märker att  
träningen gör stor skillnad.
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Döden på dvd

Nu kommer storfilmen Döden på Nilen 
på dvd och blu-ray. Det är andra gång-
en det görs film av Agatha Christies 
klassiska detektivroman från 1937. Af-
tonbladets Jens Peterson skrev att enbart 
inledningen ”ser ut att kosta mer än en 
normal svensk långfilm”. 

För regin står Kenneth Branagh, med 
bland annat förra Agatha Christie-filmen 
Mordet på Orientexpressen på sitt samvete.  
Precis som den gången spelar han 
själv mästerdetektiven Hercule Poirot. 

(Kenneth Branagh har även gestaltat 
Henning Mankells karaktär Kurt Wallan-
der i nio långfilmer.) 

Några av de andra skådespelarna är 
Annette Bening, Russell Brand, Dawn 
French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose 
Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo 
och Jennifer Saunders. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: DISNEY

KULTUR & NÖJE 
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Ny dramakomedi 
i SVT

The Ark  
till Linköping

Just nu pågår inspelningen av dramako-
medin Äntligen! I rollerna: Peter Dalle, Ulla 
Skoog, Johan Ulveson, Lena Endre, Claes 
Månsson och Suzanne Reuter. Serien, som 
kommer att sändas i fyra delar i jul, hand-
lar i korta drag om vänskap, Nobelpris och 
död. Om fem dagar ska Nobelpristagaren 
i ekonomi tillkännages – Jacob Widman. 
Problemet är att han är avliden. 

Martin Persson regisserar och för manus 
står Jonna Bolin-Cullberg och Lisa Öst-
berg. 

– På SVT Drama har vi satt en ära i att 
fokusera på svenska originalberättelser, sä-
ger Sveriges Televisions Anna Croneman. 
Men nu gör vi ett undantag för ett projekt 
som gett oss möjligheten att samla några 
av Sveriges främsta och mest folkkära skå-
despelare. 

FREDRIK POLBACK

Återförenade The Ark åker på stor 
Sverigeturné i sommar och fredagen 
den 15 juli kommer rockbandet till 
Stångebro i Linköping. 

– Vi har aldrig ångrat att vi la ner, 
men vi har saknat varandra, säger 
sångaren och låtskrivaren Ola Salo. 
Vi har saknat att hänga som band 
och att träffa den publik som gil-
lar vår musik och som hängt med i 
vått och torrt. När nu 20-årsjubileet 
för debutskivan närmade sig kän-
de vi att vi ville fira det med att stå 
tillsammans på scen igen för en som-
mar. Vi vill bjuda på en maxad show, 
den totala Ark-upplevelsen. Vi är så 
taggade och ser fram emot att få åka 
ut och möta den publik som vill höra 
oss. 

It Takes a Fool to Remain Sane, The 
Worrying Kind, Father of a Son och 
Calleth You, Cometh I är bara några 
av hitsen som Linköpingspubliken 
kan få höra i sommar. 

FREDRIK POLBACK

BILD: MARIA ÖSTLIN/SVTBILD: JOHAN THOLSON

KULTUR & NÖJE  
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Köttfärspaj  
Ugn 225 grader / 200 grader

3 dl mjöl

125 g smör

3 msk vatten

Mixa mjöl och smör till en grynig massa, 
gärna i matberedare.

Tillsätt vattnet och arbeta snabbt ihop 
en deg.

Tryck ut degen i portionsformar eller  
i en ugnssäker form, ca 25 cm i diameter.

Nagga med en gaffel. Låt vila ca 30 mi-
nuter i kylen.

Förgrädda pajskalet mitt i ugnen  
ca 15 minuter.

Fyllning 
500 gram nötfärs

1 hackad gul lök

2 hackade vitlöksklyftor eller mer

2 msk tomatpuré

Salt och peppar

Olja 

1 dl vatten

1 msk kalvfond

2 dl smaksatt crème fraiche  
(chili/paprika)

1 dl grädde

3 ägg

2 tomater, skivade

Riven ost

Härlig köttfärspaj som får smak  
av smaksatt crème fraiche. 

Bryn färsen i olja i en stekpanna tills den 
fått fin färg. Tillsätt lök, vitlök och tomat-
puré. Fräs ytterligare en stund, krydda 
med salt och peppar. 

Rör ner vatten och fond och låt det koka  
in i färsen.

Låt sedan färsen svalna något.

Vispa ihop crème fraiche, grädde och ägg, 
blanda ner det i den avsvalnade färsröran.

Häll köttfärsfyllningen i det förgräddade 
pajskalet, toppa med skivade tomater och 
riven ost.

Sänk ugnen till 200 grader och grädda  
pajen mitt i ugnen ca 30 minuter eller  
tills pajen fått fin färg och fyllningen har 
stannat.

Servera pajen med en sallad.

MAT & DRYCK

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

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Ti 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

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

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

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

GREBO
Norrby Gårdsloppis
Loppis med hantverk och gamla saker. 
Grebo Norrby Storgård 2. 
Öppet Fr - Sö 11-15. Tel. 0761-75 31 08

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö-Sö 10-16. Tel. 070-351 30 15.

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Roxviksgatan 12. Vardagar 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet 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 våffl  or 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 ...
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Profilen var:
Lovisa Bellman. Carl Michael Bellmans 
fru. Hette också Fredrika i förnamn. Föddes 
i Stockholm den 17 oktober 1757. Gifte sig 
med Bellman 1777. Lovisa Bellman dog i 
Stockholm den 24 januari 1847. 
Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren
som denna gång blev: 
Monica Roselius, Linköping. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, mars

NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 14
under perioden 7/5 - 17/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

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

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

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

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

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.

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

ÅBY
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.

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.

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

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

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

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, kontakt-
uppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill 
du ha med ytterligare information, utöver detta, 
är du välkommen med en annons på betald an-
nonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet 
vid  återkommande tillfällen – alltså inte "en-
dagsloppisar". 
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Åkerbokrysset - april 2022

Varsågoda, här kommer ett nytt och lagom klurigt 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 2 maj 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 marskrysset var ”Jag sitter och ugglar" och "Inte så kvistigt". Lösning se sidan 51.   
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Inger Lidbeck, Stockholm, 2:a pris – Gullevi Malmberg,  
Linköping samt 3:e pris – Jill Sonelin, Norrköping. Vinsterna översändes med posten. 

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

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

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.700 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, Antikhandlar'n
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
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

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2022 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

5 Mån  2/5 Sön  15/5

6-7 Mån  6/6 Sön  19/6

8 Mån  8/8 Sön  21/8

9 Mån  5/9 Sön  18/9

10 Mån  3/10 Sön  16/10

11 Mån  31/10 Sön  13/11

12 Mån  28/11 Sön  11/12
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga 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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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

*

*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Kondensskyddat 
glas som standard.

Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med kondens på 
utsidan av nya fönster. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – 
ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma 
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat 
glas är standard i alla våra fönster. Välkommen in på morups.se eller 
kontakta din lokala projektledare.
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