Åkerbobladet
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Nr 1 – 2012
22 januari –  18 februari
Årg 11. Upplaga 11.200

Stationshuset 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu
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Vi lär ditt barn simma
- oavsett ålder!
Drop-in-vattengympa

Babysim :: Minisim :: Simskola

Må 20.00 (60min inkl AiChi) 85kr
On 12.00 (45min) 85kr
Fre 08.00 (gravid, 60min) 100kr

Massage & Spa
3*45 min 995kr - Boka via
valla.bokadirekt.se

Hälsoutbildningar
-vattengymnastik
-babysim

Kost
-rådgivning
-föreläsningar

www.facebook.com/
friskvardspoolen.simsalabim

013 - 10 59 03
info@friskvardspoolen.com
www.friskvardspoolen.com
Vallavägen 10, 582 15 Linköping

013 - 10 21 00

www.babysimmet.com
simsalabim@babysimmet.com
Vallavägen 10, 582 15 Linköping
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Gistad Veterinärpraktik AB

DAGS ATT KASTRERA DIN KATT
(från 6 månaders ålder)

Kastration av
Honkatt 975:- •Hankatt 575:I samband med kastration bjuder vi på:

25 %

rabatt på vaccination och
ID-märkning (tatuering i öra)
samt foderprov och en
present till din katt från
Erbjudandena gäller t.o.m. 31 mars 2012.

Se även till att din katt som börjar bli gammal får en undersökning
för att upptäcka sjukdomar, t.ex. diabetes och njursjukdomar, i tid.
NYHET! Vi utökar vår service och har öppet vissa lördagar.
Välkomna såväl nya som gamla kunder att ringa för tidsbeställning.

Leg. veterinär Anette Gladh

013 - 734 20
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Vi kan hjälpa dig med
• Hushållsnära tjänster:

Städning, Fönsterputsning,
Sömnad, Hjälp med att handla m.m.

• Trädfällning

Hushållsnära
tjänster m.m.

• Trädbeskärning
• Snöskottning, för hand, med

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)

0703 - 53 10 96

snöslunga eller med lastmaskin/plog

Referenser finnes.

Ombud för

www.marlenesalltjanst.se

Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.

Plattsättningar
som bokas före sista april 2012

15% rabatt

på materialkostnaden!

Går Ni i
Bygg- eller
renoveringstankar?

Kontakta oss!
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
Innehar F-skatt

Ring oss - det lönar sig!

Allt inom tAk!

013-14 40 14
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070-535 99 74 (Björn)
070-535 99 75 (Robert)
013-14 40 14
Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

Service för hem och trädgård

STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Det privata
alternativet till
kommunens
servicetjänster.

g

tteavdra

Efter ska
från

16r0tim:pe

Vi utökar och finns nu i Linköping, Åtvidaberg och Kinda.
Ett telefonnummer för ALLA tjänster:

0709 - 722 887

www.elevhemmet.se

Åtvidabergs Elevhem

service • omsorg • boende
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Utbilda dig till yrket

nagelterapeut!
1 plats kvar. Start 9 mars 2012.
Sista anmälningsdag fredagen den 3 februari 2012.

Plats:
HotNailPunktCom i Skärblacka utbildar för Goodnails of Sweden AB.

Efter examen tilldelas du internationellt godkänt diplom.
För mera information ring utbildningsansvarig Pia Andersson på
tfn 073 - 649 87 66 eller maila hotnailpunktcom@hotmail.com

Taktil Stimulering
En sinnesträning och en lättare beröring
av huden som ger en djup avslappning
för både kropp och själ.

ring & boka tid

för en behandling!
Gå 10 ggr - 11:e behandlingen gratiS
Utbildning till diplomerad

Beröringspedagog
under våren och hösten 2012.
Se hemsidan för mera info.

SinneSkällan

Medlem i
Kroppsterapeutern
as
Yrkesförbund

Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden.
013 - 17 33 18 • 070 - 287 45 89
www.sinneskallan.se
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Vårnytt!
Nya kataloger
har kommit.
Boka gärna
tjejkväll
i butiken.

Öppettider:
Mån - Fre 11-18, (Lunch 14 -15) • Lör 10 -13
Nya Tanneforsvägen 35, Linköping
www.mestudiomariette.vpsite.se
Mariette Eskilson • Dipl. färgkonsult

0705 -15 78 70

Varmt välkomna!

SUPERERBJUDANDE
SUPER SIZE SAVINGS

400 ml till
priset av
250 ml
Pris från 295:-

AROMA DUO-ERBJUDANDE

Cleansing Milk
Tonifying Lotion
Cleansing Gel
Matifying Lotion
Cleansing Water
Cleansing Cream

Rengöringar och vårdande
ansiktsvatten med djupverkande, aromatiska ingredienser
som huden bara älskar.
Välj mellan 6 fantastiska
produkter i kampanjstorlek
400 ml till priset av ordinarie
storlek 250 ml.

HALVA PRISET
PÅ VALFRI CREME

Vid köp av ett Aromessence™-serum
får du halva priset på valfri creme!

HALVA PRISET PÅ VALFRI CREME

AROMA
DUOERBJUDANDE
Vid köp av ett
Aromessence™-serum får du
halva priset på valfri creme!
Ovanstående erbjudanden gäller under januari och februari 2012.
Välkomna till oss önskar Anette Hambalek med medarbetare!

Nettans • Nygatan 37 B, Linköping • 013 -16 38 02 • www.nettans.se
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Välkommen till Högloftet!
Våra öppettider under januari & februari är:
Vard 10 -16 • Helger stängt.
Vill ni handla andra tider - ring oss så öppnar vi.

Sandningssand
10 kr

per hink (12 liter)
Tag med egen hink.

Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se

Satsa på rätt kort!
C, CE, D-behörigheter,
Heavy Ecodriving samt
Yrkesförarkompetens
Välkommen till

Linköpings Tungutbildning!
Erica • 013 - 327 00 76 • 070 - 378 97 12
erica@ltu.nu • www.ltu.nu

Fångögatan 10, 582 78 Linköping
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Effektsalt
Säck 25 kg

75 kr

• info.hogloftet@telia.com

Modebutiken

Wivis Butik

Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA, LINKÖPING • Tel. 0704-33 56 87
Länk: www.wivisbutik.n.nu • facebook: Wivis butik

Nu öppNar åter Wivis Butik med kläder för kvinnor i alla åldrar.
Under vecka 4

gäller följande öppettider:

Extraerbjudande

må 23 t.o.m. to 26 jan
kl. 15 - 18
lö 28 och sö 29 jan
kl. 10 - 16

på kvarvarand
e
varor

Därefter är butiken
öppen som vanligt
måndagar 16 -20 samt

Nu kan du även få
en försmak av
vårens utbud.

lördag och söndag,
jämn vecka, kl. 10 -16.

Varmt välkommen till modebutiken med personlig service, hälsar Wivi-Ann!

TRISSLOTTEN
är din!

När du handlar hos oss för minst 400 kr vid ett
köptillfälle och tar med denna annons, får du en
trisslott utan extra kostnad. (Gäller ej tobak, spel,
apoteks- och systemvaror).

Gäller perioden 23/1 tom 29/1 2012.
Varmt välkommen!
Mats & Marie med personal

www.ica.se/brasken
Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Gilla oss på
Facebook!
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KOM OCH SPELA MED OSS!
Vi är ett gäng riktigt glada hockeyspelare som
gärna vill att du kommer och spelar med oss.
Vi spelar Poolspel detta år och är födda -03
eller -02. Ring vår tränare Jonny Gustavsson
för mera information om våra träningar.

Intresserad?
Kontakta tränare
Jonny Gustavsson 070 - 538 14 15

Varmt Välkomna till
SKÄRBLACKA IF HOCKEY
www.skarblackahockey.se
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NORRLANDSBILHANDLARN
I TALLBODA

Kom igång med
trädgården!

KÖPER DIN BIL (MAX 50 000:-)
SE VÅRA BILAR PÅ bilmix.com

Jag hjälper er med
planering och växtval
efter era önskemål.

TEL 013 - 10 19 90

Strands
Hårvård

Börja
förbereda vårens
arbete nu!

Anci´s Trädgårdsservice
anci_eklund@hotmail.com

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Dam och Herr
Tel. 011 - 542 77

Bouppteckningar
Testamente - Arvskifte

Norsholmsvägen 17, 610 21 Norsholm

Välkomna!

Birgitta

Anci Eklund • Askeby • 0708-27 62 97

Bengt Nilsson

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

NOSTALGI I MÄNGDER
VI SÄLJER ALLT FRÅN KLÄDER,
TIDNINGAR OCH PORSLIN.
VI KÖPER IN – KOM MED DITT FÖRSLAG!

NOSTALGIMIX

G:a Tanneforsv 90, Linköping

013-10 19 90

Enligt gammal tradition ...
Börja året med

fruktträdsBeskärning
äpplen och Päron

G.T.’s Trädgårdstjänst

070 - 160 06 17

Åtvidabergs Ram & Konst
Torggatan 5 B (Stora Torget), Åtvidaberg
Tel. 0120 -357 33

Inramning av konst,
fotografier och broderier.
Säljer även konstnärsmaterial.
Må - Fr 9.30 -17.30, Lunch 13-14 • Lö 9.30 -13
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Stel och värk i kroppen?
Stressad, trött och sliten?
Boka behandling hos oss idag!
Massage
Presentkort
Fibromassage
Företagsmassage
Spabehandlingar
Ansiktsbehandlingar

013 -13 10 25
Ågatan 25
582 22 Linköping
www.halsogalleriet.se

C.A.M. tjänster
◆ Målning
◆ Trädgårdsservice
◆ Snöröjning
◆ Fönsterputsning
◆ Bortforsling, vid garage- och källarrensning, till förbränning eller miljöstationer

Service, flexibilitet och personligt engagemang
till rimliga priser!

Christer Andersson • 0733 - 26 28 33
c.a.m.tjanster@hotmail.com

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Jenny Kling

Dipl. friskvårdsmassör

073 - 907 94 50

jennys.massage@hotmail.com
Hospitalskliniken
Hospitalstorget 1
Linköping
013-12 74 00

Salong New Look
Järnvägsgatan 4 B
Linköping
013-31 51 80

Rensning och
betning
av utsäde utföres

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

Berga Rona • 585 63 Linghem
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Jenny ´s Massage

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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KÖTTLÅDOR
med kött från Angus.
Ekologiskt uppfödda, enbart på gräs.
Levereras benfritt, styckat samt med malet
kött, ca 25 - 30 kg/låda.

Dags att boka vårens köttlådor!
Ring 073 - 066 45 59

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

Öppet: Må - Fr 10 - 18

17-, 18- & 1900-tal

ABergs gårdn

• Lö - Sö 10 - 16

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
En Service för Dig och Din häst!






Djurkommunikation
Elektroterapi
Massage
Energi-akupressur
Sadelutprovning

Sara Rutger Hästfysioterapeut
Tel. 0735 - 16 45 95 www.hrib.se

erbjuder

ridhuskort
i vårt nybyggda ridhus på Stora Bjärby
4 km utanför Linghem

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

Årskort
• Bra underlag i ljus silikatsand-fiber
säljes
• Ljus miljö med tvärväggar ger skön ridmiljö för 2 400 kr
• God belysning
Ring och boka
hos
• Mycket hindermaterial finns
Bir Gitta Lundén
• Bra P-platser och körvägar
0709 - 37 00 36

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.
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Datorhjälp
på plats!
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

395:-/tim
Krånglar din dator?
Vi hjälper er med:

Besök
w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut
på Din bil!

Nu erbjuder vi även

FYRHJULSINSTÄLLNING.
Vi har också LÅNEBIL.

• Installation & reparation • Virusbekämpning
• Uppgradering
• Bredband- och
Nätverkslösningar
• Återskapande
• Och mycket annat ...
av förlorad data
Relevant-IT

Gustav • 0738 - 45 17 67 • www.relevantit.se
Betala ett däck i månaden
med SUPERDÄCK-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

DäckförvariNg

Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

öppeTTider: jan - feb
mån - tor 8 - 18 • fre 8 - 12
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

NÄR DU BEHÖVER
Glasögon • Kontaktlinser
Förstoringsglas • Kikare
Synintyg • Remiss
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

Vill du också
synas här?
En annons i det
här formatet
kostar endast
347 kr i sv/v
415 kr i färg
(priser exkl. moms)

Knästödstrumpor
i flera olika färger

155:-

Finns även som sockor,
knä - både tjocka och tunna,
stay-ups samt strumpbyxor.
Fria ändringar • Fri Parkering

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

Johannelunds Centrum, Linköping
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Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

NÄR VINTER MÖTER VÅR PÅ LANTHEM!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
hittar ni öppnar i mars

Klassiska tyger:

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

med härliga penséer

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

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Nästa Åkerboblad kommer ut den 19 februari.
Boka annons senast 7 februari.

Kapten Bille´s Café & Vandrarhem
Tfn: 011- 545 50

Njut av god mat eller en kopp kaffe med
hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen
eller födelsedagen hos oss. • Det går även bra att
boka mindre konferenser eller affärsmöten.

Trubadurkväll

Vi öppnar onsd 25/1
Wienerschnitzel

Helg 28 - 29 jan 129:-

Våffla med
varm dryck
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med musik-quizz
från kl. 19.00

feb “Kåge” spelar
Månadens special

Orientalisk biff 149:-

39:Öppettider:
On - To 10- 21 • Fr - Lö 10-22 • Sö 11-18
Slussvägen, Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Månd och tisd stängt

15

16

Isfiske med
nya möjligheter

ISFISKE
Humminbird isfiskegivare finns
som tillbehör till alla Humminbird ekolod.
Givaren har en flytkropp runt kabeln vilket
gör det enkelt att justera givarpositionen
till isens underkant. Du får full kontroll på
var betesfisken befinner sig, hur djupt det
är och kan placera ditt bete på exakt rätt
djup – redan från början. Humminbird ger
dig en bättre fiskeupplevelse!
Bärväskan har fäste och fack för det inkluderade 12V 7Ah batteriet och laddaren.
Den unika isgivaren XI 9 20 är inkluderad i
paketet och ryms även den i väskan.

345cx PT IS ekolod. 5 195:-*)

Humminbird 345cx PT IS har en 3,5”
320x240 färgskärm. Ekolodet har ett
speciellt isfiskeläge för att automatiskt
optimera inställningarna.

160x PT IS ekolod. 2 695:-*)

Humminbird PiranhaMax är kompakta
ekolod, 160x PT IS har en 4” 160x128
skärm med 4 gråskalenivåer. Det
unika med PiranhaMax-ekoloden är
att allt styrs av en knapp för enkelt
handhavande.
*)

Ekolod, isgivare, batteri och laddare.

Bärväska

med isgivare, batteri, laddare. 2 395:-

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To 8.00 - 17.00
Fr 8.00 - 14.00

PRIMA BJÖRKVED
Inomhustorkad björkved

För info och beställning ring:

Göran 070 - 456 45 07 • Bertil 070 - 535 90 49
Bökestad, Linköping. Intill Rv 35.
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DANSA LINEDANCE Våren 2012!
KURSER i Landerydsgården Hjulsbro
Gratis PROVA PÅ fredagen den 20 januari kl. 18.30

Kursstart söndag 22 januari: Nivå 1+2 kl. 18.00 -19.30. Nivå 3 kl. 19.40 - 21.10
KURS i Ljungsbro Folkets park

”Linedanceklassiker” (ca nivå 3) startar torsdag 26 januari, kl. 18.30 - 20.30
Alla är välkomna!
Föranmäl till linkopinglinedancers@hotmail.com alt. tel. 0738 - 40 89 11
KOM PÅ DANSER I VÅR! (Notera redan nu i almanackan!)
AfterWork-fredagar: 10/2, 9/3, 30/3. Dansdagar 25/2, 30/4, 26/5.

LäS mEr på www.linkopinglinedancers.se

Svinstadsjöns IF önskar alla välkomna till
vårens aktiviteter i Bankekinds gympasal
Du får prova två gånger utan avgift!
Start vecka 3
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Bollek
Barn födda 2006 - 2008

Innebandy
Åk F-1 + nybörjare
Pojkar/Flickor
18.00 - 19.00

Bollek
Barn födda 2006-2008

Innebandy
Åk 2 - 5
Pojkar/Flickor
19.00 - 20.00

Step
Damer/Herrar

Innebandy
Herrar

Box/Cirkelgympa
Damer/Herrar

Mix-gympa
Damer/Herrar

19.30 - 21.00

20.00 - 21.30

19.30 - 21.00

17.15 - 18.00
Barngymnastik
Barn födda 2004 - 2005
(06-or i mån av plats)

18.00 - 19.00
Latinoinspirerad
Workout
Damer/Herrar
20.00 - 21.15

17.15 - 18.00

18.30 - 19.30

Mer information om avgifter och våra övriga aktiviteter hittar du på www.svinstadsjonsif.se
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(Intill Linghems station)

Nu fyller vi 4 år!
Det firar vi

lördagen den 28 januari kl 10-14:

Gratis fika!
Specialrabatter!
Försäljning av hembakat bröd!
Stort TACK till alla er som skänker och
handlar saker hos oss till stöd för missionen!

Våra öppettider för inlämning och försäljning är
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30
Linghemskyrkan • 013 - 790 24
- en del av Svenska Missionskyrkan

Den här rutan läses av cirka 25 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Januari
21 Lördag 16.00 Undervisning i Kapellet, Vårdsberg,
Björn Fredriksson, servering
19.00 Kvällsmöte i Kapellet, Björn Fredriksson
22 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, Björn Fredriksson, kaffe
24 Tisdag 18.30 UK Scout i Högliden, Bankekind
25 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
26 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet
28 Lördag 18.00 Åkerbosångarna övar i Linghemskyrkan
31 Tisdag 18.30 UK Scout i Högliden

Februari
1
2
3
5
7
8
9
10
14
15
16

Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

10.00
19.00
19.00
10.00
18.30
10.00
19.00
19.00
18.30
10.00
19.00

Bön i Högliden
Bön i Kapellet
Tonår i Högliden
Församlingens årsmöte i Kapellet, lunch
UK Scout i Högliden
Bön i Högliden
Bön hemma hos Holmbergs
Tonår i Högliden
UK Scout i Högliden
Bön i Högliden
Bön i Kapellet

Vad händer i mellanöstern efter den Arabiska våren?
18 Lördag 18.00 Kvällsmöte i Salem, Rystad
Christina och Kamal Fahmi, kvällsmat
19 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst i Salem
Christina och Kamal Fahmi, kaffe

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

Ta c k
till alla som har hjälpt oss så att vi har kunnat genomföra alla evenemang under 2011 –
ni som har bakat, sålt lotter, samlat in i bössor, tillverkat och skänkt vinster till lotterier,
ställt upp som chaufförer och på annat sätt hjälpt oss i vårt arbete.
Vi vill också passa på att önska er en God fortsättning på 2012!

Åkerbo rödakorskrets
Styrelsen
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Vaccinera dig med Gardasil
Nu kan flickor födda -93 och -94 få
HPV-vaccination utan kostnad
genom Landstingets Vårdval.
Vaccinera dig med Gardasil
på Centrumkliniken
vid Trädgårdstorget.

Vi har
drop in-mottagning
mån - tor 17 - 19
Du kan också boka en tid på
www.centrumkliniken.nu
där hittar du även mer
information.

Vi arbetar på uppdrag av:

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

www.centrumkliniken.nu • info@ centrumkliniken.nu
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Nu är alla helger över och vi fortsätter med vår

Blåklintsbod på Öjeby Gård.
Där kan Ni handla ekologiskt och närproducerat
se www.blåklintsprodukter.se

Fredagar kl. 15.00 - 19.00 & Lördagar kl. 11.00 - 15.00
För Er som vill åka buss till Öjeby Gård, ta buss 539 från
Linköpings Resecentrum och gå av i Skravestad, mellan
Askeby & Örtomta.

Vi ses på Öjeby Gård Askeby!
Passa på att se våra fina kor & kalvar!!
Åsa, Annica & Lars-Gunnar, 070 - 56 75 190
Linköping Ö
Mot
Linköping

Från
Mjölby

Beatelund

Linköping

Mot
Vårdsberg

Gistad
Linghem

Askeby
Mot
Björsäter

Örtomta
800 m

Vårdsberg

Mot
Norrköping

ÖJEBY GÅRD
Björsäter
Mot Åtvidaberg
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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

22

DIN ATV-BUTIK I LINKÖPING
Välkommen in för att provköra
eller prata ATV med oss!

FÖRSÄLJNING • VERKSTAD • RESERVDELAR

LL eumopedutbildning AB
Djurgårdsgatan 35 Linköping
Öppet: månd – fred 09.00 – 18.00

013 - 31 12 21

www.eumopedutbildning.se
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Vinterek i Östra Harg

MÅNADENS JANNE

Foto: Okidoki Kommunikation

Åke-Bo av Janne Karlsson

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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www.svenskapache.se

Hjälpsam mångsysslare
med expansionsplaner

Marlene rycker ut i alla väder. Plogning och snöskottning går att ordna.
Marlene Andersson är van att gå sin egen
väg. Som tonåring läste hon som en av få
tjejer el, data och hydraulik ett par år på
gymnasiet innan hon bytte till barn- och
ungdom. På fritiden engagerade hon sig
som bilkårist och lärde sig den vägen att
köra lastbil, något som hon fortfarande
gärna gör.
– Det är en speciell känsla att köra tunga
maskiner och så gillar jag folket runt omkring.
Marlene har också gått kurser och har
intyg så att hon numera bland annat kör
TMA-bil (skyddsbil vid vägarbeten).

– I somras hyrde jag ut mig som semestervikarie till vägbygget i Mjölby.
Att se bestående och konkreta resultat
av sitt arbete är en viktig drivkraft för Marlene.
– Det är något visst med det där att kunna säga, ja, där har jag varit med. Det där
har jag bidragit till. Kört grus eller vad det
nu kan vara.
Framgångar som företagare
En period körde Marlene lastbil på uppdrag från olika åkerier men det visade sig
vara en osäker tillvaro där intensivt arbete
25

			

Månadens profil:								

Telefonen är ett viktigt arbetsredskap
för Marlene
varvades med perioder av arbetslöshet.
– Det passade inte mig att gå hemma.
Det vill jag aldrig göra igen …
En väninna som själv köpte städtjänster
föreslog att Marlene borde starta en städfirma, att det skulle passa henne. Själv slog
hon ifrån sig till en början.
– Skulle jag, lilla jag, blir företagare?
Nej, det kunde jag väl aldrig tro ...
Hon gjorde ändå en liten marknadsundersökning som bekräftade behovet och
fick några kunder privat som var nöjda.
Så 2009 bestämde hon sig och startade
företaget Marlenes Alltjänst, i liten skala.
– Första året varvade jag med andra jobb
och drev firman ensam.
Nu när företaget snart fyller tre år har
hon fem anställda och fyrtiotalet stadiga
kunder i Linköping med omnejd.
– Det har gått över förväntan, ler en nöjd
Marlene som gärna skulle expandera ännu
mera och har sneglat på Motala och Åtvidaberg.

26

Skitig bransch
Marlenes egen förklaring till framgången
är enkel.
– Noggrannhet, ärlighet och flexibilitet. Kunderna betalar för vår tid, vi gör det
kunderna ber om och vi gör det bra.
Någon marknadsföring utöver hemsidan
och den återkommande annonseringen i
Åkerbobladet har inte behövts.
– Nöjda kunder tipsar andra. Det är viktigt för mig att göra ett bra jobb även om
det tar lite längre tid. Alla i branschen tänker tyvärr inte så …
Marlene upplever att en del av de många
städfirmor som poppat upp på senare år är
lite av lycksökare i en växande bransch.
– De jobbar fort och billigt. Det är klart
att det går ut över kvaliteten. Det kan vara
hur grisigt som helst när vi tar över efter
någon annan städfirma på ett företag. Det
gör mig både arg och besviken.
Trädgård och anläggning
Även om städning på företag och i bostäder
utgör den största delen av firmans verksamhet så åtar sig Marlene och hennes anställda
alla möjliga andra uppdrag.
– Vi handlar, syr, lämnar och hämtar kemtvätt. Vad som helst. Vi gör det som kunderna behöver hjälp med, det behöver inte vara
samma sak varje gång.
Inom ramen för firmans verksamhet hyr
Marlene ut sig själv som lastbilschaufför och
har stor nytta av sitt breda kontaktnät inom
anläggning och entreprenad.
– Vid större utomhusprojekt behöver kunderna bara ha kontakt med mig, så tar jag
ansvar för planeringen och kontakten med
underleverantörerna.

								

Marlene Andersson

Anläggning och skötsel av trädgårdar hör
till Marlenes favorituppdrag och jag anar att
det är det där med de bestående resultaten
som spökar igen.
– Jo, det är häftigt att åka förbi en trädgård som man jobbat med och se att det funkar, att det blev bra. Om jag skulle söka till
gymnasiet nu så skulle jag nog välja något
inom trädgård. Trädgårdsmästare, kanske …
Nöjd företagare
Städar gör Marlene själv knappt längre, det
sköter oftast hennes anställda.
– Fast det är klart att jag hoppar in ibland
om någon blir sjuk eller det kör ihop sig. Vi
hjälps ju åt, förstås.
En stor del av Marlenes arbetstid går numera istället åt till administration, kundkontakter, planering och personalvård. Att rekrytera rätt personal har också krävt sitt.
– Jag fick inte någon hjälp från Arbetsförmedlingen precis. Där sade de bara att de
”inte hade några sökande inom det” just nu.
Städ alltså. Fast jag har haft tur och hittat
bra folk på andra vägar. De är jätteduktiga!
Vid sidan av arbetet tillbringar Marlene
mycket tid i sällskap med släkt och vänner
och en gång i veckan blir det jympa i Kaga
bygdegård tillsammans med grannar och
andra från trakten.
– Det är jättebra! Om jag har ont i ryggen
innan så går det över.
Förutom att fortsätta utveckla företaget så
har Marlene inga storstilade drömmar eller
visioner om framtiden.
– Jag är nöjd som det är. Hoppas bara att
jag och mina närstående får ha hälsan. Och
att jag får köra lite lastbil ibland …

Marlene gläds åt företagets framgångar och vill
gärna att det fortsätter växa.

Fakta
Namn: Marlene Andersson
Ålder: 39
Bor: hyr ett hus i Kaga
Familj: maken Niklas och katten
Hugo
Intressen: umgås med släkt och
vänner, resor
Dolda talanger: ridning, folkdans
och sömnad
Favoritplats i Åkerbo: Göta Kanal
Hemsida: www.marlenesalltjanst.se
Text och bild: Titti Knutsson
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Nu är det verkligen klippt!

En bekant till oss, vi kan kalla honom Lasse, var hos frisören. Redan under schamponeringen anade Lasse oråd. Behandlingen
var stressad och hårdhänt. Oron ökade hos
Lasse. Och så gick det som det gick. Frisören klippte av en bit av örat. Hoppsan!
Blodet strömmade ner över kinden och
ner på golvet. Lasse ringde till sin fru som
var hemma med barnen. Han berättade
vad som hänt och så hörde frun hur hennes man plötsligt frågade frisören ”Det där
som ligger på bordet där borta, är det en
makaron eller en bit av mitt öra?” Jodå, det
var en bit av örat. Då brast det för frun, hon
började skratta hejdlöst. Inte så stödjande

kunder och de fortsatte in trots den blodiga syn som mötte dem. Jag undrar hur jag
skulle gjort.
Det blev många timmars väntan på akuten och så småningom operation. (Den
bortklippta biten gick tyvärr inte att sätta
tillbaka.) Jag kan föreställa mig hur Lasse
kommer hem till fru och barn. Halva huvudet är täckt av bandage och barnen blir alldeles förskräckta. Om man studerar Lasses
öron noggrant kan man se att det ena örat
ser lite annorlunda ut.
Lasse ringde konsumentombudsmannen
för att höra om han kunde få ersättning för
sin skada. Konsumentombudsmannen hän-

kanske men det var ju för dråpligt det hela.
Frisören skulle skjutsa Lasse till sjukhuset
och på väg ut från salongen mötte de nya

visade till konsumentvägledaren som sa att
Lasses hemförsäkring skulle ersätta honom.
På hemförsäkringen sa de att frisörens
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försäkring skulle täcka skadan. Jag vet inte
vad som hände efter det. Dock fick Lasse i
alla fall en gratis klippning på samma ställe. Så generöst! ”Var det samma person som
klippte dig igen?” undrade jag oroligt. Nej,
det var det inte, som väl var.
Apropå försäkringsbolag så har Lasses familj haft fler lite annorlunda ärenden på
denna instans. En gång var det barnen som
skulle bygga akvarium i ett av barnrummen,
alltså i själva rummet, inte i en sån där glaslåda som man vanligtvis använder. Försäkringen täckte konstigt nog inte fuktskadan
som uppstod efter det.

tersom den var sliten. Nejdå, städhjälpen
tog inte något vatten alls, hon använde stålull (!) istället. Fläckarna på parketten försvann och det gjorde också lacken. Familjen kontaktade på nytt sitt försäkringsbolag
som tyckte att familjen har märkliga ärenden… Det blev ingen ersättning nu heller.
Det löste sig med parketten på annat vis.
Lasses fru lämnade en kväll sin laptop liggande på parkettgolvet och gick och lade
sig. På morgonen var det rejäla brännmärken på golvet under datorn. Den skadan
täckte försäkringen! Så småningom får familjen ett nytt parkettgolv och troligtvis
även en ny laptop.

En annan gång skulle Lasses fru få hjälp att
städa. Frun påpekade att städhjälpen inte
skulle ta för mycket vatten på parketten ef-

Tillbaka till hår och sånt. Nu vill inte Lasses barn gå till frisören. De är livrädda. Fullt
förståeligt. Men det hänger ju inte på håret.

Text: Karin Boström
Illustration: Simon Sjöholm
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Mari Hultgren
– med ansvar inför väljarna
När Mari Hultgren var liten hände det
att hon satt under bordet och lyssnade
när hennes pappa gick på fackliga möten.
– Jag är född i en arbetarfamilj. Mamma var hemmafru tills hon började jobba
i hemtjänsten, pappa var verkstadsarbetare. Metallare. Det pratades mycket politik ...
Ändå dröjde det till början av 2000-talet innan Mari själv engagerade sig.
– Det var ett uppvaknande. Jag slutade
knyta handen i fickan och blev aktiv inom
Socialdemokraterna. Sedan 2006 har jag
suttit som förtroendevald på olika poster.
Mari återkommer flera gånger till det
där med förtroende; att många människor valt att ge henne sitt förtroende.

Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
Detta är den fjärde intervjun i serien där vi presenterar våra lokala politiker i
det geografiska utskottet lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor
eller synpunkter på just din del av kommunen.
I tidigare nummer har Fredrik Lundén, Jan Österlind och Niklas Borg
presenterats.
Ledamöterna i utskottet är: Fredrik Lundén (M), ordförande, Jan Österlind (S),
vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C), Mari Hultgren (S),
Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).
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– Jag måste engagera mig. Det är min
skyldighet gentemot mina väljare att
verkligen försöka påverka. Det är dessutom det roligaste med politiken. Att man
har möjlighet att påverka.
Mari vill gärna ha kontakt med sina
väljare och är gärna ute och pratar politik
på möten och andra arrangemang men
är samtidigt noga med att skilja på arbete
och politik.
– Jag jobbar som SO-lärare på Folkungaskolan men för aldrig fram mina
egna åsikter i samtalen med eleverna.
Det är olika roller som jag måste hålla
isär.
Mari har bott sjutton år i Åkerbo,
bland annat i Älvestad och Gistad. Numera bor hon med sin familj i Linghems
tätort.
– Jag bor citynära. Det tar mindre än
tio minuter hemifrån till Linköpings
centrum. Det är inte många av dem som

Fakta
Namn: Mari Hultgren
Parti: S
Aktuella politiska uppdrag: ledamot
i Åkerbo geografiska utskott och Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i
Stångåstadens styrelse och vice ordförande i stiftelsen Trädgårdsföreningen.
Sitter i direktionen för räddningstjänsten i Linköping/Norrköping.
Ålder: 40
Antal år i geografiska utskottet: 1
Familj: make och två barn

bor i staden som kan skryta med det!
Pendeltåg och övrig kollektivtrafik är
frågor som ligger Mari varmt om hjärtat.
– Tågen måste gå oftare och fungera
bättre. Det är för mycket strul nu och för
få spår. Stambanan behöver byggas ut så
att all trafik får plats men det är en fråga
för rikspolitiken. För Åkerbos del behöver den omkringliggande landsbygden
tillgång till något slags matartrafik till
pendeltågen.
Även byggandet av bostäder engagerar
Mari.
– Det krävs poltiska beslut för att det
ska byggas alla sorters bostäder, även
mindre hyresrätter, när Ekängen och
Linghem fortsätter växa. Dessutom måste
vi se till att all nybyggnation blir miljöanpassad och energieffektiv.

Bor: villa i Linghem
Yrke: SO-lärare på Folkungaskolan
Fritid utöver politiken: umgås med
familjen. Tillbringar mycket tid i trädgården.
Åkerbo om tio år: det bor fler i Åkerbo vilket ger bättre service. Pendeltåget går oftare och det går matarbussar
från landsbygden till Linghem. Det har
byggts fler bra bostäder, även hyresrätter.
Telefon: 0703 - 79 56 72
E-post: mari.hultgren@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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kultur & nöje

Nya bilderböcker på gång
"Kanel och Kanin och alla
känslorna" av
Ulf Stark med
illustrationer av
Charlotte Ramel är en av
vårens alla
bilderböcker.

Sågs av miljonpublik
Dansk-svenska
serien "Bron"
består av tio
entimmarsavsnitt.
BILD:
PAN VISION

BILD:
CHARLOTTE
RAMEL

Känslor, gissningslekar och att inte vilja
sova är några av ämnena i vinterns och
vårens böcker för barn mellan tre och
sex år.
Kanel och Kanin och alla känslorna är Ulf
Starks tredje bok med Kanel och Kanin,
den här gången med fjorton rimmade verser om alltifrån avundsjuka och ilska till
kärlek och ömsinthet. Som vanligt är det
Charlotte Ramel som illustrerat. Boken beräknas släppas i morgon, den 23 januari.
I Buster vill inte sova, av Marie Oskarsson
med illustrationer av Lisa Kleinschmidt,
möter vi Buster som absolut inte vill sova.
I stället vill han leka! Först blir han en glad
liten katt. Sedan förvandlas han till en pigg
kyckling, en säl och en tiger. Men det tar på
krafterna att leka och till slut känner Buster
sig faktiskt ganska trött ändå. Boken är planerad till den 26 mars.
I Lena Sjöbergs Vad har du bakom ryggen?
får vi gissa vad de olika karaktärerna gömmer för oss. Vilket inte är så lätt alla gånger.
Saker och ting är nämligen inte alltid som
man tror. Roboten har till exempel en nalle
och piraten en papegoja. Men vad gömmer
polisen, superhjälten och bläckfisken?
Vad har du bakom ryggen? beräknas finnas i
bokhandeln den 5 mars.
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Ett mord på Öresundsbron – exakt på
landgränsen mellan Sverige och Danmark
– tvingar den svenska och danska polisen
att samarbeta. Martin Rhode från Danmark
(spelad av Kim Bodnia) och Saga Norén
från Sverige (spelad av Sofia Helin) möts
på mordplatsen och deras respektive utredningar förbinder Malmö och Köpenhamn
med Öresundsbron som gemensam spelyta.
Detta är inledningen på denna svenskdanska kriminalserie som kom att bli en av
förra årets stora tittarsuccéer. I Sverige sågs
Bron av en miljonpublik.
För idé och originalmanus står Måns
Mårlind, Hans Rosenfeldt och Björn Stein.
Avsnittsförfattare är Nikolaj Scherfig (Mordkommissionen). För regin står Charlotte Sieling (Krönikan, Brottet, Mordkommissionen),
Lisa Siwe (I taket lyser stjärnorna) och Henrik
Georgsson (Våra vänners liv).
På onsdag, den 25 januari, släpps hela den
tio timmar långa serien på dvd och blu-ray.

FREDRIK POLBACK

mat & dryck

Brieostfylld
bifftomat
4 portioner
4 bifftomater
2 msk franska örter
1 msk olivolja
2 msk balsamico
200 g brieost
4 msk pesto
1 rödlök
några oreganoblad
Gör så här: Sätt ugnen på 175°C.
Skär av toppen på tomaterna och
gröp ur dem.
Ställ tomaterna på en plåt med
bakplåtspapper. Strö på franska
örter och ringla över olivolja och
balsamico.
Ugnsbaka tomaterna mitt i ugnen
i 15 – 20 minuter.
Ta ut tomaterna och fördela brieost och pesto i tomaterna. Skala
och skiva rödlöken och lägg på tomaterna.
Ugnsbaka i ytterligare 10 minuter.
Toppa med oregano.

Brieostfylld bifftomat tar ungefär en halvtimme att laga.
BILD: MALTE DANIELSSON

Fredrik Polbacks kommentar:
Receptet är hämtat ur Ulrika Davidssons bok
Gå ner i vikt med LCHF.
Passande dryck – även om det kanske inte är
så LCHF – är veteölet Schneider Weisse Mein
Grünes Tap 4 (1507) för 21,90 eller alkoholfria Nanny State (1947) för 11,50.
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Åkerbobilden
Fyra män vilar sig i en stensatt grop som är omgärdad av ett trästaket. Två av männen
bär blåställ och deras miner avslöjar att de har utfört ett gott arbete.
Bilden är tagen någonstans i en skog men den låga buskvegetationen och barrträden
gör det svårt att avgöra årstiden. Kanske närmar sig hösten eftersom mannen till höger
bär en tjock jacka. Hur kommer det sig att de här männen befinner sig i en grop?
Vad har de uträttat och varför är det en skylt uppspikad på staketet?

Från vänster befinner sig Gustav Fågelberg, Manne Karlsson, Erik Simonsson och Sune
Ljungstedt. Bilden är från Vårdsbergs Hembygdsförenings arkiv. Fotograf var Hjalmar Häger.
Ett hundratal meter in på Kråksångens motionsspår i Linghem, sticker en hög metallskylt upp ur marken. Därunder visar några
stenbumlingar konturen av en rektangulär
grop. Trästaketet runtom uppmanar besökaren att närma sig försiktigt. Med bilden av
de fyra männen på näthinnan förstår man
att det var just här som fotografen kramade
utlösaren på sin kamera för många år sedan.
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En jordskopa i ”brötgropa”
Hur länge den har funnits där är det ingen som vet säkert. Att den användes till att
torka lin vet däremot de flesta. I folkmun
kallas den för ”brötgropa”, men en rikslänning skulle nog lättare begripa om man i
stället säger att det är en lingrop. Linberedning var ett sinksamt arbete som ofta utfördes av kvinnor.

de kunde orsaka uppflammande eldslågor
som spolierade skörden. De torra stjälkarnas vedartade delar skulle sedan brytas så
att fibrerna runt om frilades, och med hjälp
av ett träblad slogs sedan resterna bort. Det
sista steget var att skilja ut de långa, mjuka
linfibrerna från de korta och sträva.

Ett stenkast från motionsspåret i Linghem
finns en mystisk grop.
När skörden var mogen rycktes linplantorna upp med rötterna och frökapslarna
avlägsnades. För att lossa tågorna från stjälken var det nödvändigt att låta linet rötas
i en fuktig miljö. När det var färdigt skulle
linet torkas. Man grävde en grop i marken
och stöttade väggarna med stenar. Slanor
lades över gropen och på dessa spreds linet
ut. På botten gjorde man upp en glödeld
och den uppstigande värmen torkade linet.
Det var viktigt att inte låta några linstrån
ramla ned på glödbädden under, eftersom

LITE

Hembygdsföreningen agerade
Under lång tid förföll lingropen, men
Vårdsbergs Hembygdsförening engagerade
sig för att bevara den och monterade upp
en provisorisk informationsskylt på staketet. Fotografiet av de fyra männen i gropen
är med största sannolikhet taget under hösten 1981. Då inledde hembygdsföreningen
sitt restaureringsarbete under ledning av
dåvarande ordförande Gustav Fågelberg.
I början av 1990-talet slutfördes arbetet
genom att en permanent metallskylt sattes upp.

Text och bild: Fredrik Häger

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

Falerum

Linköping

vreta kloster

Loppis. Uknavägen 14 B, mittemot
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18.
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

Gullberg. Loppis & café. För barn i
Estland. Väg 34 Linköping - Motala,
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16.
Tel. 013 - 39 40 23.

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

norsholm

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

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron).
Lö 11 - 15. Tel. 0705 - 18 17 98.

SKÄRBLACKA

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

KIMSTAD
Nostalgiladan i Melby. Intill E4.
Öppet: Vard 10-17, Lö-Sö 10-16.
Tel. 011 - 24 27 85

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

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Skärblacka Folkets Hus
Öppet 28/1, 25/2, 31/3. 28/4, 19/5
kl 9 - 14. Tel. 0707-90 84 97
kontakt@blackafh.se

åtvidaberg
Gåvan Second Hand.
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg.
Ti och To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

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

FRITT INFÖRANDE
i denna loppisruta.

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 7 februari.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Månadens Tips

Har du sett Blixten?
Vita tassar och vitt bröst.
Bor på Överbyvägen.
Är öronmärkt
D9991 (otydligt).
Ring 013-593 20. Hittelön.

i Åkerbo med omnejd

20/1			 Prova på Linedance, gratis.
					kl. 18.30. Landerydsgården, Hjulsbro.
					Arr. Linköping LineDancers
28/1		4-årsjubileumsfirande i Magasinet

Pensionärer
Ni som inte är PRO-medlemmar är välkomna att gratis
besöka vårt månadsmöte i församlingsgården i Linghem
den 27 januari kl 13.30 då fd Kriminalinspektör
Benniet Henriksson berättar om sina upplevelser som
mordutredare och förhörsledare. Anmälan till Solvig
Johansson 013-13 88 89 eller Solweig Haag 013-10 00 61.
Välkomna! Styrelsen PRO Åkerbo.

Tävla i

					Second Hand, Linghem, kl. 10-14.
					Gratis fika, specialrabatter m.m.

29/1			 "Jakobsmässa" med musiker,
					körsångare och solister i Vårdsbergs
					kyrka, kl. 19.00. Svenska kyrkan
10/2			 After Work, fredagsdans kl. 18-21
					i Landerydsgården, Hjulsbro.
					Arr. Linköping Linedancers

ORDJAKTEN

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och
annonsör för varje funnet ord! Orden återfinns
exakt som de står här nedan.

1. underkant
2. fönster
3. flexibilitet
4. sockor
5. väg
6. box
7. öra
8. hållplats
9. spelar
10. ekologiskt
Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om
du inte vill klippa sönder tidningen, på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset
585 64 Linghem

Nr
1.

– vinn en trisslott!
Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 7 februari.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.
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Åkerbokrysset - januari 2012
VERKAT
BAKOM

JAPANSKA NUDLAR
SVAVEL

RASTANTONYM

HÅLSTART

HÖGLJUDDA
GLÄDJEYTTRINGEN

FÅR MAN
I
INKORG
ÄR
SVAG
VIND
NÅGOT
INÅTBÖJT

FASON
I
SPÅR

GER
SKYDD
FÖR
PARDON

MEDELHAVSNYANS

DAN SOM
SPRANG
DATAMÄNGD

DEN MANNEN KAN
SES I
KILT

BÖN
BÖRDA
ÄR
SOM
BÄRDON LADDAD DRÄNGGÄNG
MED INTE
ETT

DEN
ÄR
NERE
MOTORKLUBB
PRÄGLAR
AMPER

HOARE
NORRBOTTNINGAR
XENON

FINNS
MÅNGEN
I SAMARKAND
ROPART

PASSERAR GÖTA
KANAL
EVASON

HAR GRADERING
KVALSTRET

STALP
UNDVIKS
I KASSA
GRÖN
GÅNG

DRAG

HISTORIA
UTAN
AGA

MYNNING

DRAS UR
TAL

FUNDIN

FLEMING

OLÖSLIGT
LETAL
DOS

DELAT

ÄR UTSLAGSGIVANDE

VISAR
RESOLUT

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund

Lös fler roliga korsord!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande

Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Fyll i din kod: korsord2012

Varsågoda här kommer ett nytt vinterkryss. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna,
dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 7 februari 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 decemberkrysset var ”I samlad tropp" och "Kvintett på hal is". Lösning se sidan 29.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Catrin Sederström, Linköping, 2:a pris – Christer Tillberg,
Linköping samt 3:e pris – Karl-Åke Karlsson, Linghem. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 11.200 ex.

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg,
Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Cirka 2.500 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: Bad & Elexperten, Nettans,
Centrumkliniken, Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, ME Studio Mariette
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum,
Shell-macken, MH:s Damshop
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Välkommen som annonsör!

Nr
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 7/2
Tis 6/3
Ons 11/4
Tis 8/5
Tis 5/6
Tis 7/8
Tis 11/9
Tis 9/10
Tis 6/11
Tis 4/12

Utdeln.dag
Sön 19/2
Sön 18/3
Sön 22/4
Sön 20/5
Sön 17/6
Sön 19/8
Sön 23/9
Sön 21/10
Sön 18/11
Sön 16/12

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

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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Mässa på
livets väg

Jakobsmässa

med musiker, körsångare
och solister från Gistad kyrkokör

Vårdsbergs kyrka
Söndag 29 januari kl 19.00
samt följande söndagar:
26 februari, 25 mars, 29 april och 3 juni

Läs mer på

www.svenskakyrkan.se/akerbo
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