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

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

Nr 5 – 2022
15 maj – 18 juni
Årg 21. Upplaga 18.700

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

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!*
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månader
räntefritt

Ibland kan
kondens vara bra.
Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva
med kondens på utsidan av nya fönster. Men det är inte hela sanningen. Det
handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förutsättningarna.
Vårt glas gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som
uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard
i alla våra fönster.
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se

Mystiska proﬁlen • Islandshästar • Kultur & Nöje • Pepparrotspannacotta • Korsord

Närodlat och klimatcertifierat!

EGENODLADE BLOMMOR
TOMATER OCH GURKOR
VÅR EGEN SALTGURKA
PERENNER, BÄRBUSKAR
OCH FRUKTTRÄD
Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik 070 - 717 50 22 • Övrigt 070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se • www.askebytradgard.se
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Njut av sommaren

vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’s
Mysig matservering med
God mat till bra priser.
Fullständiga rättigheter.

Kanoter - Cyklar - Trampbåtar

Boka bord till MORS DAG!

ﬁnns att hyra

Trerätters
350:Morsdagsmeny
Toast Skagen
Pepparstek med stekta

Utökat
glasssortiment!

grönsaker, pepparsås, pommes

Apfelstrudel med vaniljsås

Kom och njut av en GLASS på terrassen
medan båtarna glider förbi och passa också
på att spela ett parti MINIGOLF.

Vi bjuder på kaffe.
(Erbjudandet gäller endast vid bokning.)

Vår LUNCHMENY
finns varje vecka på vår hemsida
www.kaptenbille.se samt på Facebook.
Hos oss är
det gott om
plats med stor
uteservering
på terrassen
alldeles intill
vattnet.

Live-musik på terrassen
Vi återkommer inom kort med våra populära
trubadurkvällar. Datum kommer att meddelas
på Facebook - håll utkik!

KÖKET ÖPPET:

Tis 10 - 17 • Ons - Lör 10 - 20 • Sön 11 - 17
Fr.o.m. 7 juni

Alla dagar 10 - 20

070 - 35 52 65 68
info@kaptenbille.se
www.kaptenbille.se
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Vårnyheter!
från

Brandtex

Välkomna!
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om
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BJ´s mode

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

ÅNS TÄNGA
Lantbruk & handelsträdgård

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården,
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur.

Öppet alla dagar 9:00-21:00
Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen
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Passa på att bo

STÄDNING

ka

och

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

FÖNSTERPUT

inför sommare S
n!

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

• Byggstäd
• Flyttstäd

g

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

www.stadfast.se

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

www.stadfast.se

SLUTA LETA! Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!

KAMPANJPRISER PÅ
TUSENTALS
DYNOR!

MARMORBORD

NU 1.350 KR
Brafab

Sommaroutlet i
Lampbutiken 10-70%

(ord. pris 1.495 kr)

Brafab
HAMMOCK WIEN

NU 3.995 KR
(ord. pris 4.895 kr)

SOFFA SANDVIK

NU 3.350 KR
(ord. pris 3.770 kr)

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

KG

-LAMPAN
-TRÄDGÅRDSDYNOR

070 - 299 81 42 • CarL
CARLCederstrÖMs
CEDERSTRÖMS
GATA
gata
1111
Öppet: Månd , torsd, fred 12 -18 • Lörd 11-14

Brafab
SOFFA KÖPENHAMN

NU 2.895 KR
(ord. pris 3.225 kr)

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING
Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m.
Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

Kjells Mur- & Byggservice

Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33
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Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

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

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

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

• Höst- och vårstädning
 av trädgården

• Beskärning
av fruktträd

• Häckklippning
• Ogräsrensning
• Plantering av växter

• Dammanläggning
• Staket
• Plattsättning
• Snöröjning
och sandning

Cicci 076 - 943 46 09 • Leif 070 - 374 13 78
info@vangatradgardstjanst.se
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TRÄDSERVICE I VÄRLDSKLASS!
Trädfällning • Beskärning
Stubbfräsning • Rådgivning

RUT-AVDRAG

50 %

0730 - 30 85 17 • info@dwtradservice.se • www.dwtradservice.se
Tvärgatan 4, 597 53 Åtvidaberg

• Beskärning
• Anläggning
• Design/rådgivning
• Skötsel

50 % på arbetskostnaden för RUT-tjänster

Välkommen att höra av dig!
Lina och Fredrik med personal

Tel 0709 - 643 536

www.alsatterstradgardar.se

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

av unga träd

och buskar

• Nedtagning av oönskade träd
RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil var död. Hans kista forslades hem till Sverige. Dit anlände den i
början av 1931. Den kom till Norra station i Stockholm. Där togs den emot av
en stor skara studenter. De följde kistan
i procession till Norra kyrkogården. Där
kremerades den dagen därpå.
Sedan hände något konstigt. Vår Profil hette Fredrik. Han var gift. Hans änka
hette Stina. Man kan tycka att hon borde
ha fått urnan. Men så blev det inte. I stället tog Albert Bonnier Jr hand om urnan
och ställde den i förlagets kassavalv!
Albert Bonnier Jr brukade kallas för
Abbe. Varför tog han hand om urnan?
Kanske var det för att hjälpa Stina. Hon
blev alldeles förkrossad över vår Profils
död och måste läggas in på sjukhus.
Urnan blev kvar i kassavalvet mycket
länge. Den förvarades i en vacker trälåda.
Enligt obekräftade uppgifter användes
lådan ibland som pall, när man behövde komma upp till någon av kassavalvets
översta hyllor.
Efter tio år tyckte Abbe att det var dags
att Stina fick urnan. Hon tog hand om
den och hällde över askan till en dubbelurna. I den skulle hon så småningom
också ligga själv tillsammans med sin
man.
Urnan fick åka omkring en hel del.
Stina tog med den till sina olika arbetsplatser! Där ställde hon den på sitt
skrivbord. När hon dog 1976 hittade
man urnan bredvid hennes säng, vilket
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gjorde att de kunde begravas tillsammans, så som hon önskat. Det kan man
kalla kärlek.
Vår Profil var en mycket speciell person. Han hade en besvärlig barndom.
När han var liten var han mycket tjock.
Det ledde till att han blev mobbad av sina
klasskamrater. Litteraturforskarna har
funderat mycket över vad det kan komma
att ha betytt för honom som vuxen.
Han växte upp i ett ganska välbärgat
hem. Hans pappa var bankkamrer och affärsman. Vår Profil hade också två systrar.
Det här gjorde att Fredrik kunde ta studenten. Sedan åkte han till Italien. Där
stannade han i ett år. Pappan betalade.
Vid den här tiden insåg han att han ville bli författare. År 1905 debuterade han
med läsdramat ”Maria, Jesu moder”. Det
väckte inte någon större uppmärksamhet.
Det var också ungefär vid den här tiden som han träffade Stina. Hon var
bara 17 år gammal. Vår Profil var fyra år
äldre. Stinas syskon tyckte att hon borde
välja någon annan. De tyckte Fredrik var
för inbunden och för klumpig. Men Stina hade bestämt sig. Hon höll fast vid vår
Profil. År 1908 gifte de sig med varandra.
Fredrik gjorde ett klipp. Han fick en
fru som ställde upp och hjälpte honom.
Det märktes i hans produktion. År 1910
kom han ut med romanen ”Hans nåds
testamente”, som fick ett bra mottagande.

Det är inte ovanligt att författare hittar på fiktiva städer dit de kan förlägga
handlingen i sina romaner.
Albert Engström var först. Han hittade
på Grönköping, en stad som han sedan
fick mycket glädje av.
Så har vi Ludvig Nordström med sitt
Öbacka och Birger Sjöberg med Lilla Paris.
Vår Profil hör till den här skaran. Han
hittade på en fiktiv stad som han döpte
till Wadköping. Den har en central plats i
flera av hans romaner.
Det gick bra för Fredrik. Han gjorde
succé som författare. Men arbetet tog på
krafterna. Det ledde till att vår Profil blev
psykiskt sjuk. Han drabbades av återkommande depressioner. Dessutom fick
han problem med sprit och droger. Men
han gav inte upp sitt arbete. Det var konstigt att han orkade fortsätta.
År 1915 dog hans pappa. Märkligt nog
blev det inte något arv. Tvärtom hade fadern varit nära konkurs. Det innebar att
vår Profil måste börja arbeta ännu hårdare. Förutom romaner började han skriva
filmmanus. Med Stinas hjälp blev det
över 40 stycken.

Vår Profil var mycket fascinerad av filmen som ett medium. Därför tog han
med sig Stina och reste över till USA. Där
stannade de i Hollywood i två månader.
De hade en del kontakter med MGM.
Men Fredrik kom inte överens med de
amerikanska filmdirektörerna. Besöket
blev ett misslyckande.
Vår Profil blev bara 47 år gammal.
Han dog i Berlin på nyåret 1931. Forskarna tvistar om dödsorsaken – om det
var en olyckshändelse eller om det var
självmord. Men man vet att han missbrukade både alkohol och morfin.
Han är inte glömd. Vår Profil betraktas som en av Sveriges stora epiker. Den
finns en staty av honom i hans födelsestad Örebro.
Vem var han?

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 6 juni vill vi ha ditt svar.
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare
och rätt svar publiceras i nästa nummer.
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil
hittar du på sidan 47.

Hela människan Secondhand

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

VARMT VÄLKOMNA
TILL OSS!

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

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

... för dig som önskar personlig hjälp

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år
- eller som har en funktionsvariation men inte boendestöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
med omnejd.

Vi kan till exempel:
 göra matlådor
 skapa struktur i din vardag
 städa hemmet
 göra ärenden
 fixa i din trädgård
 egna förslag utifrån DITT behov

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

www.alltidnara.nu

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

RENSNING OCH
BETNING
av utsäde utföres
Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59
Gistad • 585 63 Linghem

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

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se
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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Personspår

Vardagslydnad

Valpkurs
Dags att boosta kropp och figur
inför sommaren?

Nosework
Specialsök

Följ oss på
Facebook
och
Instagram

Utöver olika typer av massage har Studio Fenix
nu även LPG-behandlingar.
Boka via hemsidan www.studiofenix.se eller på BokaDirekt.

Finns på Linnégatan 17 A i Linköping.

Varmt välkommen!

www.hundvardaglkpg.se • info@hundvardaglkpg.se

Måndagar i Grebo
v. 20-24: Björkekrog
v. 27-31: Gullvivan
kl. 18.30-19.30: på matta, 140 kr

Tisdagar i Hannäs
v. 20-24: Kvarnviks Festplats
v. 27-31: Domarvik
kl. 17.00-17.45: på stol, 120 kr
kl. 18.30-19.30: på matta, 140 kr
Mer info på www.yoganatur.se
• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

En insamlingsstiftelse
för samhällsnytta.
Vi erbjuder platser för personer som
drabbats av psykisk ohälsa t ex stress,
oro och ångest samt långtidscovid.

För mer info på vår hemsida
www.stiftelsenmanskenet.se

Tel. 0709-541453

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El
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Tingetorps Islandshästar
Upplev naturen från hästryggen på våra härliga islandshästar

* Turridningar * Ridläger
* Ridlektioner * Knatteridning

Vi skräddarsyr
aktiviteter efter
era önskemål

Jonna Hemmingsson • Falerum Hästkullen • 597 97 Åtvidaberg

0706-843288 • www.tingetorpsislandshastar.se • stalltingetorp@hotmail.com
INSTAGRAM: tingetorp_islandshastar • FACEBOOK: Tingetorps islandshästar

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

• Grovfoder för häst

• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Entreprenad inom grävning

• Renovering och nybyggnation

• Upptagning av gödsel i

• Renovering av hagar

och grönyteskötsel

rastfållor maskinellt.

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

av ridbanor

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning.

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

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

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se
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Jill & co
Jill Ryberg

Jag heter Jill. Jag har haft
min verksamhet i 5 år i år.
Jag trivs jättebra!
Min drivkraft är hälsa,
friskvård och välmående.
Att hjälpa andra att
må bättre är så otroligt
givande!
Välkommen hit du också!

MASSAGE FRISKVÅRD HÄLSA
Här i magasinet i Sturefors,
inte alls långt från innerstaden, kan du i en lugn och
avkopplande miljö boka:
massage, lymfmassage,
hotstone-massage, kinesisk Bokar gör du enklast via
.se
koppning, Reiki healing m.m. Boka Direkt eller på jilloco
Fri parkering.

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

kommer ut den 19 juni, strax före midsommar.

Välkommen att boka din annons senast den 6 juni.
Unna dej och dina
fötter en avkopplande
fotvårdsstund
i ett lugnt naturskönt läge
Välkommen
hälsar vi
dig till
Skärblacka

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotterapeut

070 - 623 03 36
Följ mig på Facebook och Instagram.
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Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

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

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88
Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

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

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

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Vi transporterar
och sprider

TEL 011- 543 00
www.dakonsult.se

www.grusoberg.se

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)
Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin
samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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LADDA BILEN HEMMA!
LADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

CHARGE AMPS HALO

Utnyttja
GRÖN TEKNIK-avdraget!
Skattereduktion på 50 %

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.

Ring och BOKA TID för en visning!

(Viktigt att du bokar tid eftersom vi inte alltid ﬁnns på plats.)

ta Östergötlands El Service AB
Kontak
info@alljour.se • 0703 -16 00 20
oss:
Av elsäkerhetsverket godkända

Följ oss gärna på
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Laddboxbutik

Östergötlands Elservice AB

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Linköping 013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49

www.elinstallationer.net

info@elinstallationer.net
Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

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

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

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Linköpings El, Motorverkstad
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert
Jag söker EFTERTRÄDARE
p.g.a pensionering!
Intresserad?
Ring Robert på 0768 - 37 77 30
eller mejla lemo.1@telia.com

Alla kan göra något för en säkrare trafik

HÅLL HASTIGHETEN
OCH AVSTÅND!

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90
www.hundkattshopen.se

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se
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Vill du jobba hos oss?

Vi söker en duktig och allsidig

BILMEKANIKER!
Försäljning av

HELLY
HANSEN
arbetskläder

STIHL TRIMMER
FS 50 C-E L
Lätt och ren trimmer med
mycket hög komfort och
Easy2Start.

2 690 kr (inkl. moms)

av arbetslångbyxor
p.g.a. 30%
Dags
att trimma?
nyinkomna modeller.
RABATT
Trimmer 130
Dags
Begränsatatt
antaltrimma?
kvar.
UTFÖRSÄLJNING

Trimmer
130
NU
4.990:Dags att
trimma?

STIHL TRIMMER
FS 131

(Ord 5.690:-)
BILTrimmer 130
NU
4.990:(Ord
5.690:-)
REPARATIONER
NU 4.990:-

KLIPPARE
Viking
KLIPPARE
MB2RT
KLIPPARE
Vi säljer
Viking
Viking
NU 3.990:MB2RT
PLANTERINGS-MB2RT
(ord 5.690.-)
(Ord 5.690:-)

JORD
Trimmer FS38
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38

NU
3.990:NU
3.990:-

Extra kraftfull trimmer
för ytarbeten och segt
gräs. Mycket lättstartad
med 4-MIX motor och en
förenklad startprocess.

5 490 kr (inkl. moms)

(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)

NU 1.790:1.790:(ord 2.090:-)
NUNU
1.790:(ord
2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31
(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

Gäller tom 2016-08-31
Lövblåsare
• Trimmer
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer•• Röjsågar
Röjsågar
• Gräsklippare
Däckförsäljning
• Bilreparationer
• Lövblås • Trimmer • Röjsågar
uthyrning
mm mm
Lövblåsare
• Gräsklippare
Trimmer
•trädgårsmaskiner
Röjsågar
• Gräsklippare
• Uthyrning
av trädgårdsmaskiner m.m.
ÄvenÄven
uthyrning
avavträdgårsmaskiner
Även
uthyrning
av trädgårsmaskiner
mm
Öppet
mån-fre
08.00-17.00,
lör 10.00-13.00
Öppet:
Måndag
- Fredag
8 -17
Uknavägen 15, Falerum,
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

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

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Välkommen till

Yxnevallens vandrarhem
Borkhult, Åtvidaberg

För uthyrning kontakta:
Camilla Rosin 0706-327325
I natursköna Yxnerum finner du detta nyrenoverade vandrarhem, där inredningen är
gjord i nostalgisk 50-talsstil. Här finns 4 rum med sammanlagt 10 bäddar och kök med
nya vitvaror. Utomhus finns plats för husvagnar/husbilar och möjlighet att spela kubb,
krocket, boule. Nära till badplats med långgrund sandstrand.

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!
KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Dags att boka in
SOMMARENS & HÖSTENS 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/glasfiberpooler
- 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 offert på ett arbete som
du vill ha utfört!

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se
Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.
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Föreningen Bersbo koppargruvor
Upptäck byn med de två tornen
Evenemangskalender 2022
Föreningen visar i år förutom de två tornen även Kruthuset i Bersbo
Storgruvelaven är öppen för besökare

• torsdagar 16 juni - 11 augusti kl. 16-18

Guidningar av Byn med de två tornen

• söndagar kl.14
19 juni, 3 juli, 14 augusti
• tisdagar kl.18
12 juli, 26 juli
Samling vid Storgruvelaven

Östergötland spirar 14-15 maj
Nytt sprängstoff i Bersbo

• Guidning kl.11 och kl.14.
Samling vid Adelswärds schakt
Guidning startar vid den restaurerade Laven över
Adelswärds schakt, och fortsätter till det nyrenoverade
Kruthuset i Bersbo

Bersbogrönt 5 juni
Trädgårdsdag i Bersbo med omland kl. 10-15
Växtförsäljning utanför Storgruvelaven
samt öppna trädgårdar i omlandet

Friluftsgudstjänst 24 juli kl. 16.00

I Lärarbostadens trädgård bjuder Åtvids församling
på gudstjänst, kyrkkorv och kaffe

Östgötadagarna och Industriarvsrundan 3-4 september
Ång- och sprängkraft i Bersbo
• Guidning kl.11 och kl.14.
Samling vid Storgruvelaven. Guidningen startar här och fortsätter
sedan till det spännande nyrestaurerade Kruthuset

Julmarknad söndagen den 4 december kl. 11-15
Utanför Storgruvelaven
Gruvligt mysigt!

Vill du veta mer eller beställa guidning?
info@bersbokoppargruvor.se
www.bersbokoppargruvor.se
www.visitatvidaberg.se

Föreningen Bersbo koppargruvor
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Loppis och hemvävda mattor i Bersbo:

LOPPIS

och försäljning av nyproducerade

MATTOR OCH BONADER
torsdag, fredag, lördag

11:00 - 17:00

26 maj - 13 augusti
Skylt vid Bersbo affär

Nationaldagsfirande

Tuna Kungsgård måndagen den 6 / 6 2022
Kom och återuppta vårt traditionella ﬁrande på Tuna.

Samling från 13.30

PROGRAM:

14.00 Inmarsch med fanan, välkomsthälsning, nationalsången.
Tal av Johanna Palmér.
Musikinslag och allsång. Tipspromenad samt ponnyridning för
barnen. Ta med eget ﬁka och något att sitta på.
Tillfälle ges för visning av Tuna Kungsgårds byggnader.
Gårdsbutiken på Tuna är öppen från kl. 13.00.
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der.

Välkommen att fröjdas
med framtidsfibern!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

SOMMARMARKNAD

50%

Lördag 11 juni
kl. 10 - 14

Föreningen Naturalum arrangerar
fyra kurser om lin i sommar:
5 juni, 12 juni, 28 augusti och
11 september kl.10-17.
Gratis Lin-gille 14 augusti
Plats: Utanför Linghem
Kostnad: 250 kr per kurs

Vidare information och anmälan:
naturalum.se eller sensus.se
Frågor: hej@naturalum.se

PÅ ALLT

Vi bjuder på kaffe och kaka • Lotterier

Öppet på våra vanliga tider hela sommaren!

i samarbete med

Vi önskar våra kunder en SKÖN SOMMAR!

Våra öppettider för
inlämning och försäljning är

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

En del av

HEMBYGDSDAG
I FILLINGE TINGSHUS
för hela familjen

SKÄRBLACKA
LOPPET

14 september
GÅ JOGGA ELLER SPRING
6 SKÖNA KILOMETER

Anmäl dig redan idag på

skarblackaloppet.se

SÖNDAGEN DEN 5 JUNI
KL. 11 - 15
• Rundvandring i Tingshuset

Marknadsstånd
• Loppis
• Smedjan och
 Snickarboden öppen
• Kaffe & korvförsäljning
•

Kl. 14 Gudstjänst
Lilla

Barnloppet

xl2244

Stolt Mediapartner Åkerbobladet
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SAAB musikkår
Solist Margareta Carlsson

Varmt välkomna!
Bankekinds
Hembygdsförening

SKÄRBLACKA
Maj
18 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge Stisses ork.
19 torsd 13.30

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Besök från Östgötatrafiken

20 fred 18.00

Pubafton Mariehult
Musikquiz med Kjell Barkman
25 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge Eklöfs ork.
26 torsd 07.00

Gökotta, samling Mariehult

Juni
1
8
15
22
26
29

onsd
onsd
onsd
onsd
sönd
onsd

17.00 -20.00
17.00 -20.00
17.00 -20.00
17.00 -20.00
17.00 -20.00
17.00 -20.00

Logdans Löfstad loge Holens ork.
Logdans Löfstad loge Junix ork.
Logdans Löfstad loge Bejaz ork.
Logdans Löfstad loge Lars Erikssons
Logdans Löfstad loge Cirrus ork.
Logdans Löfstad loge Kenneth Hertz

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

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

Söndag 15 maj

Gudstjänst kl. 10.00 med delgivning av
bibelord som betytt mycket. Servering.

Tisdag 17 maj

Dagledigträff kl. 14.00 i kapellet.
Vi sjunger vår- och sommarsånger.

Söndag 22 maj

Gudstjänst kl. 10.00. Nattvard. Servering.

Se även: www.pro.se/skarblacka

Söndag 5 juni

Välkommen
till Gospelshopen!

Måndag 6 juni

Den lilla
butiken med
det stora
innehållet.

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

Gospelshopen

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

Öppettider:
Tis - Fre 11 - 16
Lör 11 - 14

Gudstjänst kl. 10.00. Servering.
Närmare Gud kl. 17.00 i kapellet.
Nationaldagsbön kl. 10.00
på Holmen Askeby. Tillsammans med
Elim Askeby och Linghemskyrkan.
Ta med kaffekorg.
Vid regn flyttas bönen till Verkstan i Askeby.

Söndag 12 juni

Sommarfest med efterrättsbuffé
kl. 17.00 i kapellet. Medtag egen grillkorg
och efterrätt till buffén.

E/S Vågspelet på
Bysjön i Åtvidaberg
Läs mer på www.solkanonklubben.se 0120 - 35421

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Guidade båtturer kl 11.30 tisdag-lördag
Avgår från Tornbryggan nedanför
Solkanontornet i Åtvidaberg
Beställ en tur: kansliet@solkanonklubben.se
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Ring oss - 013-23 66 50
femte söndagen i påsktiden

pingstdagen

söndag 15 maj

söndag 5 juni

Mässa

Mässa

10.00 Törnevalla kyrka

10.00 Törnevalla kyrka

Vårfest med musikal

måndag 6 juni

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

Nationaldagsandakt

bönsöndagen

14.00 Östra Skrukeby kyrka
Annica de Val, flöjt.

söndag 22 maj
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Kammarmusikgruppen Ensemble Gaudium
medverkar.

10.00 Bankekinds kyrka

Nationaldagsandakt
heliga trefaldighets dag eller missionsdagen

söndag 12 juni
Mässa med konfirmation

Stugmöte

10.00 Törnevalla kyrka
Linghems konfirmander konfirmeras.

14.00 Örtomta församlingshem

Friluftsgudstjänst på Tallbacken

Gudstjänst och terminsavslutning
16.00 Linghems förssamlingsgård

14.00 Askeby
Tro och ljus-gruppen medverkar.

kristi himmelsfärds dag

första söndagen efter trefaldighet

torsdag 26 maj

söndag 19 juni

Gökotta

Sommarmässa

08.00 Östra Skrukeby kyrka
Hans Englund spelar trumpet.

10.00 Rystads kyrka

Sommarmässa

Mässa

18.00 Askeby kyrka

11.00 Gistads kyrka
Hans Englund spelar trumpet.
Tårta efteråt.
söndagen före pingst

söndag 29 maj
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Folkmusikergruppen Krantz Grannlåt medverkar.

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka

Ceciliakörens vårkonsert
18.00 Lillkyrka kyrka
Ceciliakören under ledning av Anders Krantz.

lördag 4 juni
Mässa med konfirmation
11.00 Rystads kyrka
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Veckovis

Tisdag 11.30
Lunchbön i S:t Martin, Ekängen
Onsdag 08.15
Morgonmässa i Linghems församlingsgård
Lördag 17.30
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda.
Ledd av ideella
Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka.
Ledd av ideella

Stötta ACTs arbete
Din gåva gör skillnad!
läs mer på svenskakyrkan.se/act

En hundradel för världen

Nedskärningar i biståndet
– en farlig trend

Coronapandemin har gjort att
den tidigare positiva utvecklingen
Kriget i Ukraina förstör inte bara människors liv i landet självt.
i världen har stannat av och gått
bakåt, och klimatförändringarna
Det leder även till svåra konsekvenser för människor långt därleder till oöversiktliga konsekvenser.
ifrån. På platser i världen som redan drabbats av torka befaras
Men när behoven är större än
nu till exempel förvärrad matbrist. När klimatförändringar och
någonsin höjs samtidigt röster för
coronapandemin fått den positiva utvecklingen i världen på fall
att Sverige ska skära ned på det
behöver vi fortsätta jobba för varaktig förändring för människor statliga biståndet, eller att det
som lever i utsatthet.
nödvändiga mottagandet av
flyktingar från Ukraina i huvudsak
Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina Humanitärt och långsiktigt stöd
ska betalas av biståndsbudgeten,
förstör livet för ukrainarna själva.
något som innebär minskat bistånd
Act Svenska kyrkan jobbar huMen det står nu också klart att
till övriga världen.
manitärt på Afrikas horn för att
Mellanöstern och delar av Afrika
förhindra det allra värsta, men
- Det är viktigare än någonsin att
riskerar brist på mat när vete från
också långsiktigt för att människor
Sverige står fast vid ett långsiktigt
Ukraina och Ryssland inte kan exska kunna anpassa sitt jordbruk och
åtagande om ett generöst och
porteras, säger Erik Lysén, chef för
hitta nya försörjningsmöjligheter
modigt utvecklingssamarbete till
Act Svenska kyrkan.
när skördarna slår fel. Gåvor behövs
stöd för människor i stor utsatthet,
Både Afghanistan och Afrikas horn inte bara för att stötta i akuta sisäger Erik Lysén.
tuationer utan också för att de inte
hade redan innan kriget i Ukraina
Tillsammans med kyrkor och andra
ska uppstå i framtiden.
bröt ut drabbats av torka i komorganisationer höjer Act Svenska
bination med andra svårigheter.
I Afghanistan jobbar Act Svenska
kyrkan därför rösten för ett starkt
Marginalerna är små där människor
kyrkan för att befolkningen ska få
bistånd och uppmanar Sverige att
redan lever på svältgränsen och
tillgång till sjukvård och mer än 500
ge en hundradel för världen. Det
miljontals barn riskerar nu undernähushåll stöttas ekonomiskt. I Syrien
är ett principiellt och långsiktigt
ring bara på Afrikas horn.
erbjuds människor bland annat
åtagande för alla människors rätt
psykosocialt stöd och i Uganda får
till ett värdigt liv. Genom att bibekvinnor möjlighet att öka makten
hålla enprocentslöftet kan vi rädda
över sina liv genom tillgång till
liv. Men enbart offentlig finansiekooperativ och finansiella tjänster.
ring räcker inte, vi måste alla bidra.
I Myanmar jobbar Act Svenska kyrkan
För att göra skillnad behövs alla
för alla barns rätt till utbildning.
aktörer.
Kort sagt finns Act Svenska kyrkan
Tillsammans kämpar vi för alla
på plats där det händer – och där
människor rätt till ett värdigt liv.
behoven finns.
Kort om Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans
med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom,
förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt
och handlingskraftigt. Tillsammans med modiga människor över hela världen kämpar vi för alla människors
rätt till ett värdigt liv.
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Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12

013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Basservice 1595:DÄCK-

inkl. 5 liter olja & filter.

Vi har

FÖRVARING

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

Åkerbobladets SOMMARNUMMER

kommer ut den 19 juni. Välkommen att boka din annons senast den 6 juni.
Välkommen till

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

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12
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Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem

DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

Vi fixar däcket
efter ert behov

VI HAR DÄCKEN

FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA
SOM T.EX.

BILSERVICE

Vi reparerar och servar ALLA bilmärken
– med lång erfarenhet
Vi är en lokal verkstad med högsta
kompetens att utföra alla typer av
jobb på både gamla och nya bilar,
även lättare lastbilar.
I VÅR SERVICE INGÅR ASSISTANSFÖRSÄKRING

Prisvärt
och
personligt!
www.tottes.se

TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
29

Människor
flyr för sina liv
Sveriges Gratistidningar står i solidaritet med Ukrainas befolkning

Hjälp Åkerbobladet att samla in pengar för de drabbade i Ukraina

Ukraina behöver
din hjälp!
SWISHA EN GÅVA OCH VAR
MED OCH RÄDDA LIV

123 299 313 7

Freden i Europa har krossats. En auktoritär
regim har anfallit ett demokratiskt land och
hotar nu världsfreden. Vi är många som med bestörtning 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 swisha 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

MÄRK DIN
GÅVA MED
”UKRAINA”
MOTTAGARE SWISH:
”KATASTROFINSAMLING
VIA UNICEF”

Sveriges
Gratistidningar
till förmån för
UNICEF,
Sverige för UNHCR
& Rädda Barnen

Åkerbobladet
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd
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. Bersbo, Norsholm och Brådtom sluss.
						Se ostgotadagarna.se

5/6				 Hembygdsdag Fillinge Tingshus,
						Bankekind, kl. 11-15. Marknad, Loppis,
						Gudstjänst kl. 14, SAAB Musikkår.
						Arr. Bankekinds Hembygdsförening

						Trädgårdsdag i Bersbo med omland,
						kl. 10-15. Växtförsäljning, öppna träd						gårdar m.m.
						Arr. Föreningen Bersbo koppargruvor

6/6				 Nationaldagsfirande
						Landeryd. Hembygdsparken kl. 11-16.
						Rystad. Tuna Kungsgård från 13.30.

11/6				Sommarmarknad kl. 10-14

						Magasinet Second Hand, Linghem.
Onsdagar Dans i Löfstad Loge, kl. 17-20.
						Arr. PRO Skärblacka
Tis-Lör 		 Guidade båtturer på Bysjön, Åtvidaberg
						kl. 11.30. Arr. Solkanonklubben

För ytterligare information –
se annonser på annan plats i tidningen.

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den
6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes
till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och
bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform
(som gällde fram till 1974 års regeringsform).
Händelserna har samma datum: 6 juni.

6 juni

Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas
av tradition på nationaldagen 6 juni.

Sveriges nationaldag
och
svenska flaggans dag

Tidigare firades 6 juni enbart som "svenska flaggans dag"
och det var först 1983 som dagen även fick status som
nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en
salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen
även en helgdag.
Källa: Wikipedia

Åkerbobladet finns att hämta
i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna tidningen, eller behöva ett extra exemplar.

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer, bl.a. i Linghem, Sturefors, Norsholm, Skärblacka
samt i Linköping (Johannelund, Tannefors, Djurgårdsgatan).
Dessutom i Hemköp/Priso, Stora Coop samt Östenssons i Linköping.
En fullständig förteckning på var Åkerbobladet finns tillgängligt hittar du på sidan 49.
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smått & gott
Örtomta Hembygdsförening
Fira nationaldagen med oss
kl. 14.00 den 6/6
på hembygdsgården Stensätter Hagsdal.
Mer information finns på Facebook.

Frans Joel
Hjärtliga gratulationer
på din högtidsdag
den 4:e juni!
Vännerna Ingrid & Nisse

Björsäters seniorer

Fredag 27 maj: Kornettgården, Flistad
Samåkning från Busshållplatsen 13.00

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

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

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

Här delas Åkerbobladet ut
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 brevlådan. 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. 
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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:-

Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

MÅNADENS JANNE!

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i
App Store eller Google play,
sök efter Åkerbobladet.

Gökboet av Hanna Strömberg
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Månadens profil:

							

Jonna på Tingetorp

Hästar är det stora intresset, och särskilt Islandshästar. Sex stycken har Jonna idag,
men hon vill gärna skaffa några till.

Det är något speciellt med islandshästar.
Det tycker Jonna Hemmingsson som driver
Tingetorps Islandshästar i utkanten av Falerum. Hon erbjuder turridning, läger och
knatteridning, och intresset är stort. Många
vill komma ut och rida i de vackra omgivningarna, berättar Jonna.
Det var för fyra år sedan som Jonna Hemmingsson flyttade till gården Tingetorp med
sin make och deras son (som senare fått
sällskap av en lillebror). De hade hittat sitt
drömboende men starten blev inte riktigt som
de tänkt sig, för strax innan de skulle flytta in
skedde något oväntat.
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– Två veckor innan vi fick tillträde till gården brann stallet ned. Så vi fick börja om på
noll, kan man säga. Vi hade inte flyttat in men
vi hade betalt handpenning så affären var nästan klar. Deras försäkring täckte upp och vi
fick chansen att dra oss ur om vi ville men vi
var så intresserade så vi gick igenom med köpet, berättar Jonna.
De hade sett fram så mycket mot att flytta
till Tingetorp så det var aldrig aktuellt att dra
sig ur affären. Ett stall går alltid att bygga upp
och det var vad de gjorde, och lyckligtvis omkom inte heller några hästar i branden.

							 Jonna Hemmingsson

Familjeföretag
Jonna är född och uppvuxen i Falerum, och
jobbar till vardags i Klädhuset som drivs av
hennes familj. Även hästgården är något av ett
familjeföretag. Det är Jonna som sköter verksamheten men hennes mamma brukar hjälpa
till en hel del. Maken jobbar som snickare på
Falerum kök, och en händig karl finns det alltid behov av på en gård så han får rycka in
både här och där. När de tidigare ägarna skulle
flytta hörde de av sig till Jonna som de visste
var intresserad, och hon och hennes man nappade direkt. Jonna hade ridit på Tingetorp när
hon var liten och var väl bekant med stället.
Och hon har inte ångrat flytten. Det tidigare
stallet var jättebra, men nu har det byggts ett
splitternytt stall och det är såklart ännu bättre.
Och den gnistan som försvann en liten stund
vid branden kom tillbaka rätt snabbt när det
stod klart att den förra ägaren skulle resa en ny
byggnad.
Verksamheten växte
Tanken var att Jonna som hade två hästar
skulle ha en egen stalldel och sen hyra ut platser, men de planerna blev inte riktigt som det
var tänkt på grund av att byggandet av nya
stallet drog ut på tiden. Men det gick bra ändå,
visade det sig.
– Sen växte mitt hästantal och jag märkte
en stor efterfrågan på turridningar och ridläger och sånt, och då växte iden och vi tänkte:
“vi kör”. Så vi köpte fler hästar och jag började
utbilda mig så att jag har det på papper. För
två år sedan startade turridningsverksamheten, och det var under pandemiåret så det blev
världens lyft. Det blev en väldigt bra start och
vi var fullbokade hela sommaren och fick till
och med säga ifrån för att hästarna behövde
vila.

Idag har Jonna och hennes mor sex islandshästar. Det finns egentligen rum för fler men
de har valt att inte hyra ut platser.
– Vi slutade med det för när man har verksamhet är det svårt att ha inhyrda, för de
måste anpassa sig efter att jag har folk här.
Plus att vi behöver ha utrymmet, förklarar
Jonna.
Förtjust i islandshästar
Hästintresset har alltid funnits i Jonnas liv,
och bara vuxit med åren.
– Jag red i Vrånghult när jag var liten, sex år
eller så. Sen hamnade jag här och hade foderhäst, red vissa dagar i veckan och hjälpte till
med in- och utsläpp och sånt. Så jag har hållit på med hästar ända sedan jag var liten. Sen
tog jag ett uppehåll när kärleken kom emellan,
men jag har alltid sagt att jag vill ha en islandshäst och köpte en för sju år sedan och sen
köpte mamma en och sen har det ökats på.
– Islandshästar är så sociala och trevliga. De
har lagom storlek och är lätta att ha att göra
med. De är sällan sjuka och de är harmoniska
och tåliga. De tar sig fram överallt, de är riktiga
skogsmulle-hästar.
Just nu är antalet sex, men Jonna är inte
främmande för att det kan bli fler framöver.
– Det hoppas vi. Det bästa vore nog att ha
två, tre stycken till att byta mellan. För någon
kan gå och halta lite och nån kan tappa en sko.
Vi behöver ha hästar för olika kunskaper. Alla
sex har olika egenskaper och oftast har vi en
för alla, men kommer det en riktig nybörjare är
det bara tre av dem som funkar.

forts. på nästa sida
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Turridning och läger är två saker som Jonna erbjuder. Och intresset är stort.
Många uppskattar de fina omgivningarna runt Falerum.

Turridning i fina miljöer
Tingetorps islandshästar erbjuder framförallt
turridning, men också ridläger, lite lektioner och knatteridning. Många kommer för att
få uppleva tölten, islandshästarnas speciella
gångart. Och Jonna märker också att människor vill komma ut i naturen.
– Vi blir lite hemmablinda. När man är ute
på tur så hör man folk säga: “gud, så vackert”.
Vi har väldigt fin natur här nere och man
kan komma långt på de vägarna vi rider. Vi har
en långtur som jag ska köra i sommar som går
neråt Uknadalen, runt Åkervristen (sjön vid
Falerum). Det finns väldigt många ridvägar,
och vi kan skräddarsy turer efter önskemål.
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– På längre sikt vill jag ha fler hästar och
kanske få till ett litet boende så de kan bo här
en helg. Idag har vi bara en husvagn som man
kan bo i, det vore bra med någon slags övernattningslägenhet, så det är ett mål jag har.
Jobbar kvar på Klädhuset
Jonna berättar att verksamheten går jättebra
och att hon förmodligen skulle kunna gå över
till att jobba heltid med hästarna om hon bestämde sig för det. Hon har dock inga planer
att sluta sitt dagjobb i Klädhuset. Ridningen är
störst under perioden maj till september, medan vintern är lugnare. Så det finns en tydlig
säsongsvariation, men framförallt trivs hon så
bra med jobbet på familjens klädvaruhus.

						 		 Jonna Hemmingsson
– Jag kan inte släppa Klädhuset,
det ligger mig varmt om hjärtat. Jag
hoppas att kunna hitta en balansgång
mellan de olika sakerna. Men det är
svårt när man vill vara på två ställen
samtidigt.
Har du några andra intressen?
– Nej inte längre, ha ha. Förut spelade jag fotboll och teater och hela
köret men nu är det bara hästar, familjen och jobbet som gäller. All ledig
tid försöker jag göra något med familjen eller så finns det alltid något att
göra med hästarna. I sommar ska vi
måla stallet och huset, och snygga till
på parkeringen. Sen är det alltid hagar som ska byggas.
Och det finns inga planer på att
flytta från Falerum?
– Nej, möjligtvis Gotland om jag
får ett väldigt bra erbjudande. Vi trivs
så bra här, vi lever drömmen. Framförallt för att Tingetorp ligger en liten
bit utanför Falerum och vi har naturen precis intill. Vi kan släppa ut barn
och hundar utan att behöva vara oroliga för att det ska komma bilar. Och
vi har en jättefin gemenskap med
grannarna. 

Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 14.)

FAKTA Jonna Hemmingsson
Bor: Tingetorp, Falerum
Ålder: 33
Familj: Make och två söner
Yrke: Jobbar på Klädhuset i Falerum plus driver
Tingetorps Islandshästar
Favoritmusik: Lars Winnerbäck
Bästa film: Mamma Mia
Bästa tv: Bäst i test
Godaste mat: Köttfärssås och spagetti
Godaste dryck: Vatten
Drömresa: Island
Bästa bilmärke: Subaru
Om jag vann en miljon: Då skulle jag unna mig
något med familjen.
Önskar mest just nu: Fred på jorden, det vore bra
för vår tid.
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Valskola
med K-G Bergström
För många väljare är riksdagsvalet det viktigaste. Det är ju det som avgör vilken
regering Sverige ska ha de närmaste fyra åren. I mediebevakningen dominerar ju
också det valet.
Ändå är det faktiskt ett annat val som är större, om man med större menar antalet som röstar.
I 2018 års val – vårt senaste – röstade 6 miljoner 535271 personer i valet till riksdagen.
Det var ett imponerande valdeltagande –
87,18 procent av de som hade rätt att rösta
gjorde det. Det högsta på flera årtionden.
Men det var ändå ännu fler som röstade
i kommunalvalet. Drygt 78000 fler. Också i
regionvalet var det fler.
Trots det var det färre som röstade i
dessa val procentuellt. Alltså i förhållande
till totala antalet som hade rätt att rösta.
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Förklaringen är att fler har rösträtt i kommunal- och regionvalen än i riksdagsvalet.
I kommunal- och regionval får även icke
svenska medborgare rösta. Dels medborgare i något EU-land dels också medborgare
i Island och Norge under förutsättning att
de också är folkbokförda i kommunen eller
regionen. Men dessutom får medborgare
utanför de här länderna eller statslösa rösta, om de har varit folkbokförda i Sverige i
tre år i följd före valdagen.

Fakta

Valdeltagande Riksdag
(Högst valdeltagande)
Val 2018
Val 2014
Val 2010
Val 2006
Val 2002
Val 1998
Val 1994
Val 1991
Val 1976

Dessvärre visar en färsk opinionsundersökning som
Novus gjort för SvT:s Uppdrag Granskning och lokala
stationer att det är si och så
med väljarnas kunskaper
om i varje fall regionvalet.
På frågan om var huvudansvaret för hälso- och
sjukvård ligger svarar visserligen 47 procent rätt att det
är i regionerna eller landstingen som det hette länge.
Men nästan lika många tror
att det är riksdagen som har
huvudansvaret.
Bara 27 procent svarade
att de visste vad som skiljer
partierna åt i sjukvårdsfrågor .
Endast knappt hälften
av de tillfrågade visste vem
som styr i den region de
bor i.
Och bara 17 procent, inte
ens var femte väljare kan
namnet på en aktiv regionpolitiker i sin egen region.
Man kan ana att väljarna
är betydligt kunnigare om
riksdagsvalet. Hela 77 procent svarade att det är det
viktigaste av de tre valen.

11 procent tyckte det är
kommunalvalet och bara 4
procent regionvalet.
Det här är naturligtvis
utomordentligt bekymmersamma siffror. Men det vore
fel att kasta skulden enbart
på väljarna. Det är i hög grad
politikernas eget fel. Det är
dessa som har bestämt att
Sverige ska ha alla tre valen på samma dag. Det är
ytterst ovanligt. Väldigt få
andra länder har det. De experter jag har talat med har
bara kommit på ett till europeiskt land där det kan ske
– Schweiz.
Och med tre val samtidigt
hamnar förstås de lokala
valen i skuggan av riksdagsvalet.
Det är synd eftersom för
många medborgare är ju de
lokala frågorna viktiga. Att
rösta i de lokala valen spelar
också stor roll. I 127 av Sveriges 290 kommuner och i 13
av 21 regioner ledde 2018 års
val till maktskifte.
Så ta chansen i höst.

87,2 %
85,8 %
84,6 %
82 %
80,1 %
81,4 %
86,8 %
86,7 %
91,8 %

Valdeltagande Region
Val 2018
Val 2014
Val 2010
Val 2006
Val 2002
Val 1998
Val 1994
Val 1991
Val1973

83,7 %
82,4 %
81 %
78,8 %
77,5 %
78,1 %
84,3 %
84 %
90,7 %

Valdelt. Kommun
Val 2018
Val 2014
Val 2010
Val 2006
Val 2002
Val 1998
Val 1994
Val 1991
Val 1973

84,1 %
82,8 %
81,6 %
79,4 %
77,9 %
78,6 %
84,4 %
84,3 %
90,3 %

Källa SCB

K-G Bergström
Politisk Journalist
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Vad kan du påverka?
Valskola med K-G Bergström
En och annan väljare frågar sig kanske om man verkligen behöver rösta i alla val.
Räcker det inte med riksdagsvalet?
Det enkla svaret är nej. I varje fall om man själv vill kunna påverka beslut som
är viktiga för en.
Kommunala beslut påverkar oss från
vaggan till graven skulle jag vilja säga. Kommunalpolitiker formulerar det så här:
Om man vill ha en bättre skola, ökad
trygghet och en välfungerande ekonomi är
det helt avgörande att gå och rösta i kommunalvalet, säger Anna König Jerlmyr (m)
som är finansborgarråd i Stockholm.
Det socialdemokratiska oppositionsrådet Karin Wanngård (s) svarar så här på min
fråga:
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Det är alltid viktigt att göra sin röst hörd.
Många av de frågor som kommunen styr
över påverkar ens vardag. Till exempel
skolan, omsorgen om äldre och bostadsbyggandet.
De har rätt. Det torde knappast finnas
en enda invånare som inte på något sätt är
direkt beroende av vad kommunerna och
regionerna gör.
Dessa har både frivilliga och obligatoriska uppgifter.

KOMMUNENS ANSVAR
Uppgifter som kommunerna måste se till
att de fungerar:
• Förskola, skola
• Komvux
• Socialtjänst
• Äldreomsorg
• Familjeomsorg
• Handikappomsorg
• Bibliotek
• Bostäder
• Plan- och byggfrågor
• Miljö- och hälsoskydd
• Renhållning
• Avfallshantering
• Vatten- och avlopp
• Räddningstjänst
• Krisberedskap
Frivilliga uppgifter:
• Fritid- och kultur
• Energi
• Sysselsättning
• Näringslivsutveckling
REGIONERNAS ANSVAR
Regionerna har ett jämförelsevis mer begränsat ansvar, men samtidigt ett uppdrag
som är livsviktigt för många.
Obligatoriska uppgifter:
• Hälso- och sjukvård
• Smittskydd
• Tandvård för barn och unga upp till
23 års ålder
• Kollektivtrafik
• Regional utveckling
Frivilliga uppgifter:
• Kultur
• Utbildning
• Turism

Men exakt hur kommuner och regioner utför dessa uppdrag kan du påverka utifrån
dina prioriteringar. Det handlar ju inte bara
om hur mycket service du vill ha. Du har
ju också att bedöma hur mycket av dina
pengar du vill satsa på den kommunala och
regionala servicen. Den är ju inte gratis utan
betalas av väljarna och i en del fall bidrar ju
också avgifter från brukarna. Men partierna
har ofta olika åsikt om hur hög kommunalskatten bör vara. Där kan du också påverka.
Kommunalskattten
2022 var kommunalskatten i Sverige i genomsnitt 32,2 procent (kommun- och
regionskatt) och det är ju en skatt som alla
skattebetalare får punga ut med. Men det
är kraftiga variationer. Invånarna i Dorotea
har 35,15 procent i skatt. Österåkers kommun har den lägsta med 28,98 procent.
Du behöver inte heller på något sätt skämmas, om du väljer att rösta på olika partier i
de olika valen. Det gör numera cirka 30 procent av väljarna.
Partierna är också olika framgångsrika.
Sverigedemokraterna hade 2018 störst resultatskillnad mellan lokal- och riksdagsval.
Partiet är mycket svagare i lokalvalen, där
det bara får 73 procent av röstresultatet i
riksdagsvalet.
Valdeltagandet varierar också kraftigt lokalt. Det enskilda valdistrikt i Sverige där
flest röstar är Böle i Piteå kommun med 95,1
procent i kommunalvalet 2018.
Lägst valdeltagande har valdistriktet
Södertälje 55 Ronna norra, där bara 37,7 procent av de som fick rösta gjorde det.

K-G Bergström
Politisk Journalist
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KULTUR & NÖJE

Retorik och geografi för barn
Ni minns säkert Seinfelds gamla monolog om hur människans största rädsla är
att tala inför publik (och att döden hamnar först på andra plats). Ett bra sätt att
få bukt på detta är att börja i tid.
I Ellinor Ledgers och Mia Nilssons Slipa snacket – en handbok i retorik (Opal) ges
en rad tips på hur man övervinner ängslan och blir en bättre talare, men här
presenteras även retorikens grunder på
ett lättfattligt och inspirerande vis.

I Sverige landskap – en resa från Skåne till Lappland (Ordalaget) levererar
Björn Höglund kul och spännande fakta
om våra 25 landskap; allt från kändisar och byggnader till djur och historia.
Björn Höglund har en bakgrund i både
Vem vet mest?, På spåret och Vi i femman så
självfallet avslutas boken med ett quiz.
FREDRIK POLBACK

BILDER: ORDALAGET/OPAL
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KULTUR & NÖJE

Ny säsong om relationer

BILD: DANIEL NILSSON

Hitta tillbaka eller göra slut?
Det är frågan i realityserien Vi eller
aldrig som i sommar är tillbaka i Sveriges Television. Till sin hjälp att välja
väg för sina förhållanden får deltagarna relationscoachen Philip Diab.
– Det här tv-programmet är unikt
för här får paren en möjlighet att prata färdigt och koncentrerat jobba med
sig själva, sin utveckling och sin relation – utan att vardagen tränger sig
på och stör, säger Philip Diab.
De kommer att ha alla förutsättningar att fatta ett beslut som känns rätt
för dem.

Philip Diab har jobbat som coach i
drygt 20 år.
– Philip Diab är direkt och lösningsorienterad med en stor här och
nu-känsla, vilket vi tror är helt rätt för
paren som behöver hjälp och coachning i sin vardag, säger Siri Bergerud,
projektledare.
FREDRIK POLBACK
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KULTUR & NÖJE		

Deckarhus till Linköping

ILLUSTRATION: HELENA WILLIS

I början av nästa år öppnar LasseMajas deckarhus i det gamla sockerbruksmagasinet i Gamla Linköping. Här kommer besökarna att kunna lösa
gåtor baserade på de omåttligt populära böckerna av Helena Willis och
Linköpingssonen Martin Widmark.
– Tankarna på att etablera någon form av besöksmål i min barndomsstad Linköping har funnits sedan 2015 då jag påbörjade dialogen med
Visit Linköping och Linköpings kommun, säger Martin Widmark. Till sist
föll alla pusselbitar på plats i och med att vi hittade det perfekta läget i
Gamla Linköping, som har många likheter med just Valleby.
Tanken med deckarhuset är att locka barnfamiljer till Linköping.
Målgruppen är framför allt barn mellan 4 och 14 år.
FREDRIK POLBACK

Entré till sockerbruksmagasinet i Gamla Linköping där
LasseMajas deckarhus ska
flytta in.
FOTO: STÅNGÅSTADEN
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Pannacotta betyder ”kokt
grädde” och är en italiensk
dessert.
Jag har valt att smaksätta
pannacottan med pepparrot och servera den till förrätt
ihop med lax. Jag har använt
mig av silikonformar men det
går att klä in glas eller kakformar med gladpack.

Pepparrotspannacotta
4 personer

Lägg gelatinbladen i blöt ca 5 minuter.

3 dl grädde

Koka upp grädde och pepparrot, ställ av
kastrullen och låt dra några minuter.

2 dl turkisk yoghurt
2 st gelatinblad
2 msk riven pepparrot
(från tub eller burk)
1 msk finhackad rödlök
1 msk dill (fryst)
Ca 1 tsk pressad citron
Salt, peppar

Sila bort pepparroten, rör ner gelatinbladen,
yoghurt, lök, dill och smaka av med salt,
peppar och pressad citron.
Häll pannacottan i formar och ställ in i frysen
tills de är helt frusna.
Ploppa sedan ut dem och lägg dem på ett fat
och låt tina innan servering.
Servera med lax, ärtskott smörstekta brödsmulor och färskriven pepparrot.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

BERSBO

IGELFORS

Loppis Bersbo. Bersbo by 6, skyltat
vid affären. To, Fr, Lö 11-17, 26/5-13/8.
Loppis samt mattor och bonader.

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

FILLINGE

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

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.
Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl. 09.00 -15.00
t.o.m. 13/10. Insläpp från kl. åtta.
För info och ev. förbokning ring
070-546 01 75 eller 070-2 94 99 49.

FORNÅSA

Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station
mellan Fornåsa och Klockrike.
Spontanöppet helger. Tider läggs ut
på Instagram: loppisalvan eller messa
0708-144860. Kan öppna efter
överenskommelse.

GISTAD

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

GREBO

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

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

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15,
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.

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

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18.
Tel. 013-12 24 50.

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

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

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

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

Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våﬄor och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten
(Idrottsparken). Sö 12-15.
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69,
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

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

SÖDERKÖPING

ÅTVIDABERG

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

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen.
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-14.
Tel. 0703-16 41 59.

TALLBODA

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

Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1.
To 14 -18, Lö 10-13,
Tel. 0120-124 40.

VRETA KLOSTER

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
To 12 -18, Lö 9 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

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.

Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti och To 13 - 16, Lö 10 -13. (Hiss)

VÅNGA

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

Kenyaföreningens Second Hand
Getinggallerian, Tilasvägen 2.
On, To, Fr 12 - 16, Lö 10 -13.

ÅBY

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

Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15.
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

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

SKÄRBLACKA

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

Lösning till aprilkrysset

Lösning till
Mystiska Profilen, april

FARTFYLLD
PROST
KAN DET
IBLAND
MED VISSA
TALLRIKAR

Profilen var:
Jan Lindblad. Föddes i Örebro den 19 juli
1932. Svensk naturfilmare och visselkonstnär. Särskilt känd för filmerna om sina tigrar.
Han dog i Stockholm den 5 april 1987.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren
som denna gång blev:
Aina Karlsson, Åtvidaberg.
Vinsten kommer med posten.
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Åkerbokrysset - maj 2022
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KNALLBESTÄMNING

Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

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

Dags för en stunds hjärngympa med ett nytt 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 6 juni 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 aprilkrysset var ”Är ute och sprätter" och "Har fått fritt fält". Lösning se sidan 47.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Björn Broms, Ljungsbro, 2:a pris – Anita Israelsson, Kimstad
samt 3:e pris – Benny Schultz, Linköping. Vinsterna översändes med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.700 ex.

Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,
och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:

Askeby: Nya Askeby Trädgård
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

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2022
Nr
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Mån 6/6
Mån 8/8
Mån 5/9
Mån 3/10
Mån 31/10
Mån 28/11

Utdeln.dag
Sön 19/6
Sön 21/8
Sön 18/9
Sön 16/10
Sön 13/11
Sön 11/12

Utebliven tidning?

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

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.
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Äger du oss?
Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till
konsumentföreningar och pensionärsorganisationer.
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara med och
påverka och ta del av förmåner.

MEDLEMSFÖRMÅNER

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

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

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

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

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

Cat302

2 ton
med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC

TILLGÄNGLIGA REDSKAP
Tillval:
Stubbfräs
Gödselgrip
Timmergrip
Grävarm
Jordborr
Kedjegrävare
Hydraulhammare

800
800
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

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

priser.

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland.
0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
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Vår s oka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
Passa på att b

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

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