Åkerbobladet
Ös tra Linkö p in g m ed omn ejd

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
Nr 10 – 2014
19 oktober – 15 november
Årg 13. Upplaga 18.200

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

Nya fönster

–monterat & klart!
Byt till Morups Premium
- alltid monterat och klart!
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Till Morups Premium har vi med
omsorg valt komponenter från
framstående leverantörer och tillverkat
fönstren i vår egen fabrik.
Resultat? Ett premiumfönster med
utmärkta funktioner, bra energivärde
och modern design.

Ytterdörr *
på köpet!
Värde ca: 13.000:-

Boka kostnadsfritt
tnadsfritt
hembesök
- ring 013-465 54 55 eller
gå in på www.morups.se

Räntefri finansiering i 36 månader
*Gäller vid köp av minst sju fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Utﬂyktstips 24 • Månadens proﬁl 28 • Kåseri 32 • Recept 37 • Korsord 40

Höstnyheter från

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
2

Gistad Veterinärpraktik AB

20-ÅRSJUBILEUM!
kastrera
Dags att
katten! er)
ån åld

(från 6 m

Gistad Veterinärpraktik har varit verksam i 20 år!
Det vill vi ﬁra genom att erbjuda

20 % rabatt på vaccinationer för hund och katt.
20 % rabatt på kastrationer (han- eller honkatt)
samt ID-märkningar.

Gäller vid tidsbeställning under oktober och november.

Välkomna att boka tid!

Endast kortbetalning.

Välkomna till den lilla kliniken på landet med personlig service och ett lugnare tempo.

Leg. veterinär Anette Gladh
www.gistadveterinar.se

013 - 734 20
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Vi hjälper dig
med all städning,
från golv till tak,
samt alla övriga
hushållsnära tjänster.

Hushållsnära
tjänster m.m.
ÖPPETTIDER: Må n- Tor 07.45 - 18.00 • Fre 07.45 - 16.00

PRIS:
Från 170 kr/tim efter skatteavdrag
(340:- inkl. moms)

Referenser finnes.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Ring oss - det lönar sig!

Allt inom tAk!

013-14 40 14

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

Nästa Åkerboblad kommer ut den 16 november.
Manusstopp den 4 november.

Jernbergs Bilservice
Service & reparationer

Oljebehandling
Öppet: Må - To 0800 - 1630 • Fredag stängt
Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda
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Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

HÖST- OCH JULTEMA PÅ LANTHEM!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
Klassiska tyger:

hittar ni

1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

JULENS n
yheter bör
jar
flytta in h
os Lanthem
!

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Service för hem och trädgård
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STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

Efter
från

skat

teav
d

160
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FASTIGHETSSERVICE

:-

rag

tim

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Många uppskattar oss – vi har nu över 250 uppdrag per månad.
Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, Mjölby och Åtvidaberg.

Ett telefonnummer för ALLA tjänster:

0709 - 722 887
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www.elevhemmet.se
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!
Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

Thormans ger er ett mycket
prisvärt erbjudande med
hög kvalitet och 10 års garanti

Tel. 013-465 99 60
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info@thormans.se

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

SNART DAGS
FÖR VINTERDÄCK!

Kontrollera dina däck i tid innan halkan
kommer. Vi ger råd om du är osäker – kom
hit så mäter vi mönsterdjupet och ger dig
prisförslag på nya däck.

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

 Vi skiftar däck,
byter hjul och utför
reparationer och service.

 Delbetala dina däck
räntefritt på 4 månader
med Wasakredit.

Nya fälgar till bilen?
Kolla nya fälgar på bilen i
fälgstudion hos Svenska Fälg.

 Däckhotell
350:-/säsong

Återförsäljare för
Svenska Fälg.
Se prover hos oss.

 Hjultvätt
100:-/4 hjul

VINTERRUSTA DAMMEN
Skaffa SYREPUMP

– bra för fiskarna i dammen.

DAMMVÄRMARE

Isstoppare hindrar dammen att frysa igen helt.

En slagtålig dammvärmare som
hjälper till att hålla en liten vak
isfri i dammen. På så sätt kan
sumpgaserna vädras ut. Det bästa
är att komplettera dammvärmaren
med en luftpump för att få cirkulation på vattnet så att det syresätts.

ÖPPETTIDER: Vardag 7 - 18, fr.o.m. 1 nov 7 - 20 • Övriga tider enl. överenskommelse
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Grus & Cement AB
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
Är du trött på

STUBBARNA

GISTAD SOLSTATION

i trädgården?
SPECIALITET

Solenergi

STUBBORTTAGNING!

Jag utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin
Daniel Gustafsson

Nu går SOLTÅGET - ska du med?
Passa också på att
anlita våra duktiga
hantverkare för jobb
som t.ex. altanbygge,
takarbete m.m.
för 140 kr/tim
(efter ROT-avdrag)

www.dakonsult.se
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TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD
stefan@traochmiljo.se
0708 - 27 34 88

www.traochmiljo.se

• Veckostädning
• Storstädning
• Fönsterputs
• Trappstäd
• Byggstäd
• Flyttstäd
Vi förenklar
din vardag, i
hus, hem och
trädgård...

Fr.170:-/tim

Marie

Emelie

Jill

Sofie

Kerstin

Ann-Helen

Tel: 0120-12020, 013-1300 20, www.stadfast.se
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BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED

direkt hem till dig med vår kranbil.

Beställ snabbt och enkelt via
vår hemsida vedkungen.eu
Välkommen med din beställning!

Har ni frågor ring: 0708 -29 99 12.

Rensning och
betning
av utsäde utföres

kapar och klyver
tyst och smidigt
Se vår hemsida samt Facebook

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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Boka på telefon: 070 - 585 67 16
eller på e-mail:
info@hyr-vedklipp.se

oc

ULLARED 9 tim på plats

JUL PÅ LISEBERG 6/12 & 13/12

ULLARED 6,5 tim på plats

SKIDRESA ÖSTERRIKE 3 -11/1 ............ 7.950 kr

KOM IGEN CHARLIE
Oscarsteatern, Stockholm 25/10

SKIDRESA ITALIEN 13 -22/2 ............... 8.100 kr

25/10, 1/11, 27/11 ..................................... 300 kr
28/10, 30/10, 11/11, 29/11, 6/12, 9/12 ..... 280 kr

Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm .......... 1.090 kr

JULSHOPPING STOCKHOLM 22/11

Inkl. entré ................................................... 380 kr
Hinterglemm-Saalbach med hotell
i skidbacken inkl. halv pens.

Madonna di Campiglio, Dimaro,
Sport Hotel Rosatti inkl. halv pens.

Stortorgets Julmarknad ............................. 250 kr SKIDRESA ITALIEN 20 -29/3 ............... 8.100 kr
OBS! INKL. LIFTKORT
LIVET ÄR EN SCHLAGER
Madonna di Campiglio, Dimaro,
Cirkus Stockholm 23/11 & 13/12..... 1.250 kr
Sport Hotel Rosatti inkl. halv pens.
Inkl. fm-kaffe, egen tid i Sthlm
TECHNO CLASSICA 16 -20/4 ............... 4.850 kr
och föreställning.
Bremen Mercedes fabrik –
HELSINGÖR JULSHOPPING 6/12
Techno Classica Duisburg – Prototyp Hamburg
Inkl. busskaffe ............................................ 450 kr
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands.
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor! Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

ÖPPET:
Må - Fr 9 - 17
Boka via
www.wbuss.se

Gilla oss på

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.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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GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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BEVARA HUSETS KARAKTÄR
BYT GLAS – INTE FÖNSTER
Vi gör om era kopplade 2-glasfönster (1+1)
till energieffektiva treglasfönster.

Före åtgärd

Glasfönster
(Trippelkonstruktion)

Efter åtgärd

Befintligt enkelglas i både inner- och ytterbåge demonteras. Ytter- och innerbåge skruvas ihop. Utrymme för isolerruta sågas och fräses plan. Ny fabrikstillverkad glaskassett monteras. Kan utföras på både inåt- och utåtgående
fönster. Genom att förse den nya isolerrutan med energiglas och fylla utrymmet
mellan glasen med argongas förbättras isoleringsförmågan över hela glaskonstruktionen med 2/3 (65%).

Kimstadsvägen 65, 610 20 Kimstad / Tel. 011- 530 00 / Fax. 011- 538 00 / www.nyab.nu
FÖNSTERRENOVERING / BYGGNADSMÅLERI / DÖRRENOVERING / KÖKSLUCKOR /
TAK– OCH FASADRENGÖRING / INDUSTRILACKERING / KLOTTERSANERING

13

Den här rutan läses av uppåt 35 000
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?

BRANDTÄTNING
UTFÖRES
av certifierad personal
Ring 070 - 625 40 33 • Kjell

Foder, trim och tillbehör
Vistvägen 34
i Majelden, Linköping
(ingång från innergården)

013-10 59 90

info@hundkattshopen.se

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Våra öppettider för
inlämning och försäljning är

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30

www.hundkattshopen.se

Känn Dig VÄLKOMMEN!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Hannäs Möbel och
och Prylmarknad

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

500 kvm

prylar, böcker och möbler
23 km söder om Åtvidaberg
vid Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång

25 och 26 oktober, kl. 10-16.
Därefter 22 och 23 november
vilket blir sista gången för i år.

Välkomna!
Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43
070 -295 65 96
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Passa på n
u!

DAGS ATT BYTA
FÖNSTER?

20 %

rabatt på h
ela
sortimente
t

VI SÄLJER OCH MONTERAR!

Alltid kostnadsfritt hembesök med prisförslag.
Boka på 073 - 613 81 25 eller på info@jcmontage.se

Vänge Södergård
Linköping
info@jcmontage.se
www.jcmontage.se

JL Hushållsnära Tjänster
ERBJUDER GRATIS OFFERTER!
Vi erbjuder trädgårdstjänster:

Gräsklippning, Lövräfsning, Snöskottning och mindre Snickerier
Se gärna vår hemsida www.jltradgard.se

Tel. Johan 0738 - 12 23 35 • Tommy 0702 - 71 11 02

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.

KAVAJ
725:KJOL
695:Fria ändringar • Fri Parkering

Göran: 0708- 434 838
Gustav: 0733-722 539

013 – 13 74 80
Berga Rona • 585 63 Linghem

Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping
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smått & gott
Björsäters seniorer

PRO ÅKERBO

har månadsmöte
fredagen den 31 oktober 2014, kl. 13.30
Plats: Linghemskyrkan.
Rolle & Göran svarar för musikunderhållningen.
Även icke PRO:are inbjudes.
För att vara säker på fika så ring Britta Olsson 013-734 46.
Ordförande Jan-Åke Dahlqvist.

Slöjd- & hantverksutställning
med försäljning

Honung från Gistad

Ljungsbro Folkets park
16 NOV mellan kl. 10.00 - 15.00

Underhållning av sånggruppen
Dur och Moll.
Träffpunkten 24 oktober kl. 14.00.

Fri entré • Alla välkomna!
Konsthantverkarna

Ola Hulth 070 - 344 18 53

HEMYSTAD OST

TRÄDGÅRDSHONUNG

35 kr/350 g • 60 kr/700 g • 85 kr/kg
Fridhem på Facebook • 011 - 710 07

Passa på och beställ er JULOST nu.
Barbro Sandell • 013-740 55

Resepresentkort köpes

Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Fritidsresor.
Även kort datum. Ring 073 - 501 45 63

Tävla i

ORDJAKTEN

– vinn en trisslott!

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.
(OBS att det bara är ord i annonser som ingår i tävlingen. Ord som finns i
artiklar eller annat redaktionellt material gäller ej. Om något ord återfinns i
flera annonser behöver bara en av de funna platserna anges.)

1.
2.
3.
4.
5.

tiden
häftade
lunch
månaden
platsbesök

6.
7.
8.
9.
10.

kraft
upplägg
stort
vägar
prover

Nr

Sida nr Annonsör

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:

Skriv ditt svar i talongen härintill eller på en egen
lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Tellbovägen 3 585 64 Linghem
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
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Ditt svar vill vi ha senast den 4 november.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.

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

naglar!
till
vardag
och fest
Välkomna!
önskar Amie, Mia,

Emelie och Sophie

Vi transporterar
och sprider

Nagelsalongen

TEL 011- 543 00

www.nagelsalongen.nu

Platensg 3 • 013-14 71 45

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Höststäda med oss!

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

 Beskära Kratta
Rensa
Gräva
Klippa Täcka

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Ring:
G.T.’s Trädgårdstjänst

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

070 - 160 06 17
RUT-avdrag • F-skatt • Ansvarsförsäkring

ALLT NI BEHÖVER TILL HALLOWEEN FINNER NI HOS OSS...
Bla. Teaterblod, smink, tänder, masker, peruker, dräkter m.m

G:A TANNEFORSV. 88 - LINKÖPING • 013-31 34 60

ÖPPET
Mån - Fre 1000-1800
Lördag 1000-1400
17

Framgång är som ett bi
Den sticker och försvinner! ”Fame is a bee”.

Karin Osbeck

Det är namnet på den föreställning som Kören Pro
Musica, under ledning av
Karin Westberg, arrangerar i S:t Lars kyrka den
19 oktober klockan 16.00.
Konserten bygger på tio
dikter av Emily Dickinson,
tonsatta av Georg Riedel.
Medverkar gör förutom
kören, Stina von Sydow
från Östgötateatern, mezzosopranen Karin Osbeck
och Björn Liljeblad piano.
Karin Osbeck har vid 21
års ålder hunnit med att
delta i ett stort antal mu-

sikaliska uppsättningar,
bland andra Fame och
The Fantasticks, den senare även i USA. På Vadstena folkhögskolas gamla
teater har hon medverkat i Carmen och Figaros
bröllop. Nästa sommar
får vi se och höra henne i
urpremiären av VadstenaAkademins uppsättning
av ”The Son of Heaven”.
Efter två år på Vadstena
folkhögskola drar hon nu
vidare till Operahögskolan
i Stockholm.

Kom ihåg att boka annons i god tid,
och senast den 4/11 till nästa Åkerboblad
som kommer ut den 16/11.
Privata radannonser i Åkerbobladet

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
120:7 rader
135:8 rader
150:-

Annonsmanus och betalning
skall vara Åkerbobladet tillhanda
senast på tisdagen i veckan före
utgivningsveckan. Dvs. för nästa
nummer senast den 4 november.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

ÅKES Knivslip
SLIPAR:

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/gräsklipparknivar
Även försäljning av knivar

Kom och ta en fika under tiden dina
knivar eller redskap slipas.
Även liten LOPPIS.

H-uniquedesign

Butik • Konsult • Showroom
Öppettider: Fredag 14 -18
Lördag & Söndag 11-15

Fynda varor i Oktober
Behandlingar & Kurser
Angelic Reiki & New Shamballah

Välkomna!

Välkomna!

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider när vi är hemma.

Helena Ferm
Ekenberg – Stenslund
585 63 Linghem
070 - 2473797

Ring innan: 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

Vägbeskrivning:
Gamla E4 Linköping - Norrköping.
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

Avfart:

Gamla E4:an Gistad Ekenberg 7

LINGHEMS

www.h-uniquedesign.com

NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:

Dygnet runt alla dagar om året.
Bemannade tider:

Sönd 10.00 - 12.00
TELEFON:

Mikael Andersson 0709 -10 56 00
MAIL: mikael_229@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29

Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta

Inlösen av gamla andelar
På föreningens årsmöte 2013-03-23 fattades
beslut om nya stadgar och inlösen av gamla
medlemsandelar. Beslutet fastställdes på en
extra föreningsstämma 2014-08-26.
I enlighet med detta beslut kommer alla
tidigare andelar att återlösas till sitt
inköpsvärde. Inlösen av gamla andelar
sker mot uppvisande av andelsbevis fram
till årsskiftet 2014-12-31. Efter årsskiftet är
gamla andelsbevis ej längre giltiga!
Kontakta föreningens kassör:
Anders Boström för inlösen av gamla andelar.
E-post: anders@ringstorp.net
Mobil: 0733 - 59 02 04
Nya andelar kan köpas för: 100kr / andel.
De nya andelarna kan endast köpas av
fysisk person och max en andel per person.
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Reconnective healing
Öppna dina sinnen för mera energi
som kan ge läkande på många olika plan.
Ring för mera information
Berith Grefalk 0735 - 45 99 08
mellan 12.00 -13.00 eller 17.00 -19.00
Mail: berith_grefalk@hotmail.com
Jag finns i Linköping.

HANTVERKS- &
LOPPMARKNAD
Sönd 2/11 kl 10.00 - 14.00
Ringstorp Folkets Hus

Fika och korvförsäljning
För bokning och info ring
Inger Alexandersson 0738 - 18 77 02

BERNTS BLOMMOR
Johannelunds Centrum
Linköping

Tel. 013 -14 35 78

Mån - Fre 9 -18 • Lör 9 -12
Specialitet:
Sorgbinderi och presentbuketter

Köp magiska julklappar i år
...eller ge någon ett presentkort på behandling
eller kurs! Fram till tisdagen den 25/11 finns
det möjlighet att handla i min butik på Elsa
Brändströmsgatan 10, jag säljer nu ut fontäner,
rökelser, buddhafigurer, stenlampor och
stenlyktor m m till bra priser...

Fr o m den 1/12 är ni hjärtligt välkomna till
min lokal i Gamla Linköping

www.benediktanrgi.se
0702-485817 • benediktanrgi(at)levnu.se
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Auktion i Östra Skrukeby!
Välkommen till vår traditionella höstauktion med massor av skänkta varor!
Intäkterna går till organisationen
”Läkare utan gränser”.

Kaffeservering
Lotterier
Auktion
Servering av ostkaka
med sylt och grädde
Fredagen den 7 november 2014
kl. 19 i församlingshemmet
Östra Skrukeby
Hjälp oss genom att skänka varor
till auktion och lotteri!
Kontakt: Bengt Alfredsson.
Arrangör:
Missionsförsamlingen, Hembygdsföreningen
och Svenska Kyrkan i Östra Skrukeby

Fame is a bee
bee
Tio dikter av
EMILY DICKINSON

Oktober
19 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
nattvard, söndagsskola, fika
21 tisd 14.00 Dagledigsamling i Kapellet Vårdsberg
(OBS! ändrad lokal), Stig och Rose-Marie Svensson, fika
22 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
23 torsd 19.00 Bön i Salem Rystad
26 sönd 10.00 Familjegudstjänst i Kapellet Vårdsberg,
Jenny, Frida, Berit, fika
30 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm

November
1 lörd
2 sönd
5 onsd
6 torsd
7 fred
8 lörd
9 sönd
12 onsd
13 torsd
15 lörd

10.00 Allhelgonagudstjänst i Kapellet Vårdsberg,
B. Fredriksson, söndagsskola, fika
10.30 Gemensam bön- och lovsångsgudstjänst
i Verksta’n Askeby, fika
10.00 Bön i Högliden Bankekind
19.00 Bön i Salem Rystad
19.00 Gemensam böneupptakt i Kapellet Vårdsberg,
B. Fredriksson
14.00 Bönesamling i Kapellet Vårdsberg
10.00 Bönegudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
söndagsskola, fika
10.00 Bön i Högliden Bankekind
19.00 Bön i Salem Rystad
18.00 Åkerbosångarna övar i Salem Rystad

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070 - 242 50 21 (pastorsexp.)
bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Tonsatta för kör och sångsolist av

GEORG RIEDEL

MEDVERKANDE

Stina von Sydow recitatör
Karin Osbeck mezzosopran
Björn Liljeblad piano
Kören PRO MUSICA
under ledning av Karin Westberg

Söndag 19 okt kl. 16.00
i S:t Lars kyrka, Linköping
Entré 150 kr

Biljetter säljs genom Bokmedia S:t Larsg 24 samt vid entrén
Arrangör: Pro Musica med stöd av
Östgötateatern, Folkuniversitetet,
Kultur- och Fritidsnämnden

www.promusicalinkoping.se

Cecilia Owen
Författare

Läs Cecilia Owens
nya bok

Kärlek från
det okända

Beställ boken
hos Nomen förlag
books-on-demand
shop.books-on-demand.com
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Upplev en försmak av julen
vid Göta kanal i vinterskrud

Vi har allt
från gott kaffe,
hembakat kaffebröd
och bakverk
till god mat,
lunch eller middag.

Ring o
b o k a j u ch
ltallrik!

en smakrik ju
v
a
lt

lrik
al

Nju
t

www.kaptenbille.se

199:-

per
Servera person
s fr.o.m
.2

8/11

011- 545 50
Allt detta ingår i jultallriken:

Dagens

Välkomstglögg, pepparkaka,
en kall och en varm jultallrik,
kaffe, julkaka

FARSDAGSMENY

Glöm inte att boka bord!

Höst- och vintertider:
Onsdag - Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22
Söndag 11 - 18

Månadsspecial
Grillad entrecôte

Kaffe & våffla

45:-

75:-

inkl. dryck & kaffe
Ons - Lör 11:30 -14:00

med krämig svampsås

Köket stänger 1 tim. tidigare

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, Gamla hamnmagasinet, Norsholm

VILL DU HA

din redovisningskonsult/revisor
nära dig med ett personligt engagemang?
Vi erbjuder tjänster inom
bokföring, bokslut, deklarationer och revision.
Vi sätter kunderna i fokus
och samarbetar för kundens bästa.

Stångebro Revisionsbyrå AB

Stångå Ekonomi AB
0708 - 90 90 67

Auktoriserad revisor

070 - 383 95 40

0705 - 28 95 28

Junkersgatan 1, 582 35 Linköping

jan.stangaek@gmail.com • bmpekonomi@gmail.com • paer.starck@tele2.se
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Prisexempel för klänningen på bilden 4 900:-

Välkomna till Brovillan i Hjulsbro!
Brudklänningar från 1500:Bal- & festklänningar från 800:Frackpaket:
Frack, skjorta, väst, fluga, näsduk,
vantar och lackskor – från 3800:-

Smokingpaket:
Smoking, skjorta, väst, fluga och
lackskor – från 3200:Kostym från 1495:Vi erbjuder även måttbeställning
av frack, smoking och kostym.

Vi utför också allt inom inom sömnad.
Ändringssömnad, nysömnad och sömnad av gardiner och hemtextil.
Även stort utbud av siden och festtyger.

Krinolin/Brovillans Skrädderi
Vårdsbergsvägen 135 • 589 37 Linköping • 013 - 12 33 55
Öppettider tisdag - torsdag 15 - 18 • Övriga tider efter bokning
23

Utflyktstips:

RUINVANDRING I ÖSTERLED

Historieintresserade besökare har mycket att se på i Hannäs medeltida kyrkoruin.
”Jag rullade sakta fram på något som liknade
en traktorväg. Efter några hundra meter var
jag beredd att lägga i backväxeln och återvända. Men så skymtade en skylt bakom ett träd
med gulnande löv. Någonstans här skulle en
kulturhistorisk sevärdhet finnas. Jag vände
mig om men såg bara buskar och högt gräs.
När jag klev ur bilen såg jag att gräset var
upptrampat till en stig som ledde upp på en
höjd. Jag följde stigen och högst upp avtecknade sig bastanta murar mot himlen. Jag hade
hittat ruinerna av Hannäs medeltida kyrka.”
Så här i brittsommartider kan det vara
trevligt med en utflykt till en plats som
bjuder på fin natur och spännande historia. Om du åker från Falerum mot Han24

näs kommer du fram till avtagsvägen
som leder mot Ukna. Sväng höger där
och fortsätt fram till en skylt som visar
att det finns en kyrkoruin i närheten.
Vägen blir smalare och leder tätt förbi
några byggnader. Håll utkik på vänstra
sidan för dold bakom lövverket finns en
skylt som talar om att du har kommit
fram. Parkera vid sidan om vägen och
följ stigen uppför kullen. På toppen finns
resterna av Hannäs medeltida kyrka.
Träkyrka
Den första kyrkan på platsen byggdes
omkring 1100-1200 talet och var av trä.
Det var ett vanligt byggnadsmaterial på
den tiden men de flesta av dessa kyrkor

Några gamla gravstenar finns fortfarande kvar
på Hannäs gamla kyrkogård.

I Hannäs medeltida kyrkoruin växer
ormbunkarna frodigt.

är försvunna idag. I samband med att
ruinen skulle restaureras på 1950-talet
fann arkeologerna spår efter en sådan
kyrka. Arkeologerna fann också över
hundra mynt från Vasatiden fram till
1867. Där fanns också ett flertal föremål
från allmogen som till exempel knappar,
dosor och prydnadsnålar.

Andra föremål som till exempel klockan, dopfunten och ett krucifix flyttades
till den nya kyrkan. I den gamla kyrkan fanns flera medeltida träskulpturer.
Bland annat en madonna som finns utställd på Östergötlands museum.

Stenkyrka
På 1400-talet byggdes en stenkyrka över
den gamla. Den hade väggar av gråsten och taket bestod av trä. Innertaket
var välvt och täckt av målningar. Hannäs medeltida kyrka hade inget torn.
Istället fanns en hög klockstapel som
på 1800-talet ersattes av en ny. När den
medeltida kyrkan revs på 1870-talet såldes en del av inventarierna på auktion.

Utsikt
Hannäs medeltida kyrkoruin ligger på
ett näs i sjön Vindommens västra ände.
Från kullens södra del har du utsikt mot
bron som leder över näset till Hägerstads
slott. Några gamla gravstenar av järn
finns fortfarande kvar på kyrkogården
och ramar in vyn över sjön. Om du vill
kan du slå dig ned här och njuta av matsäckskorgen. Eller så kan du bege dig av
på nya äventyr österut.
forts. på nästa sida

25

På den gamla kyrkogården håller Tryserums Hembygdsförening slåttergille.
Mot Västertryserum
Åk fram till Hannäs. Sväng höger mot
Västertryserum. Fortsätt några kilometer
tills du ser södra spetsen av Kyrksjön. En
stor träskylt med en pil visar att du har
kommit fram till Tryserums gamla kyrka.
Det finns en bilparkering till vänster om
infarten. Promenera den branta stigen
uppför kullen och du ser kyrkoruinen på
toppen.

att bygga en ny kyrka i socknens östra
del. När den stod färdig 1785 flyttades
inventarierna från den gamla kyrkan till
den nya. Under många år förföll den
gamla kyrkan och i mitten av 1900-talet
var den övervuxen av vegetation. Under
början av 1960-talet genomfördes en arkeologisk utgrävning. Korvalvet förstärktes med betong och murarna stabiliserades för att inte rasa.

Olycksdrabbad kyrka
Även här har det tidigare varit en träkyrka som byggdes på medeltiden. Den ersattes senare av stenkyrkan som nu är en
ruin. Tryserums gamla kyrka var otursdrabbad. År 1660 brann all träinredning
och 1704 sprack västra gaveln. Mellan
åren 1720-1725 byggde ätten Horn ett
gravkor mot östra gaveln. Det var också
greve Gustaf Horn som tog initiativ till

Hembygdsföreningen tar över
Nyligen förvärvade Tryserums Hembygdsförening den gamla kyrkogården
med ruinen. I miljön ingår också prästgården från 1831 och Siverska flygeln
som hembygdsföreningen har byggt om
till ett museum. Sommartid håller de
slåttergille på kyrkogården och därefter
serverar medlemmarna sillbord. 
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Text och bild: Fredrik Häger

www.svenskapache.se

MÅNADENS JANNE

Åke-Bo av Janne Karlsson

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Ulla vill ge människor balans i livet

Ulla vill hjälpa
människor att hitta
balans i tillvaron.

Många mår dåligt i vårt moderna samhälle där tempot är högt och intrycken
många. En del får fysiska symptom och
behandlas framgångsrikt inom skolmedicinen men det räcker inte för alla.
Ulla Fagerås behandlar sedan 18 år
människor med alternativa, eller som
hon hellre kallar det, komplementära,
metoder.
”En del kallar det jag håller på med
för New Age men egentligen är det ur28

åldrig kunskap som vi glömt bort i det
stressade samhälle vi lever i”, berättar
hon och understryker att det hon gör
inte har någonting med religion att
göra utan handlar om att sätta människor i kontakt med sina inre jag.
Symptom och orsaker
Vi ses i hennes nuvarande lokal på Elsa
Brändströms gata i centrala Linköping
där hon har både en butiksdel och ett
behandlingsrum. På hyllorna trängs

									 Ulla Fagerås
bakomliggande orsakerna. Jag skulle
gärna samarbeta med läkarvetenskapen men i Sverige är den dörren än så
länge stängd. Det finns en mycket större öppenhet i andra länder. Där pågår
det också mycket vetenskaplig forskning kring de här metoderna och vad
de kan göra för oss.”

När Ulla får den stora skålen av bergkristall
att vibrera ger den ifrån sig en genomträngande kraftfull ton.

buddhafigurer med ljuslyktor, rökelse
och olika kristaller. Här kan klienter
köpa med sig föremål som Ulla menar
kan hjälpa dem behålla greppet om
tillvaron mitt i det omgivande bruset.
Ulla tycker sig se att hennes behandlingar hjälper människor att ta sig igenom kriser och komma tillrätta med
sin stress på ett djupare, mer långsiktigt sätt än den traditionella vården.
”På vårdcentraler och sjukhus botar
man symptomen men missar ofta de

Med känsla för djur
Ulla berättar att hon själv alltid har
upplevt en förhöjd känslighet för det
inre livet hos både människor och djur.
”Redan som liten tog jag på sommaren med mig frukosten ut på trappan
och delade den med ekorrar och småfåglar. Jag förstod aldrig att det var något konstigt. Det var så det var hemma
hos oss.”
Även idag säger Ulla att hon har
lätt att få kontakt med djur i ett slags
ordlös kommunikation. Flera gånger
har hon hjälpt djurägare att hitta bortsprungna hundar och katter genom
att beskriva de bilder hon ser inom sig
när de berättar om sitt djur. Exakt vad
som händer eller hur det går till kan
Ulla inte förklara. Inte heller fungerar
det varje gång. En del djur får hon inte
kontakt med alls.
”Det är inte så att alla djur småpratar med mig hela tiden när jag är ute
och går. Jag hör inte deras röster och
forts. på nästa sida
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För Ulla är det viktigt att ofta vara ute i naturen som hon menar har en läkande kraft.

vi för inga logiska resonemang eller
samtal, men en del får jag kontakt med
genom att öppna ett slags kanal, som
ibland ger mig bilder och ibland en
känsla. Så var det när jag var liten
också.”
Toner mot stress
När det gäller människor har Ulla utbildningar inom flera olika mer systematiska terapimetoder men säger samtidigt att de flesta har kopplingar till
meditation och avslappning på ett eller
annat sätt.
30

”Personer som har ett mycket stressigt liv somnar ofta efter bara några minuter de första gångerna de är här för
behandling. Jag litar på deras reaktion.
Det är antagligen vad de behöver mest;
vila och sömn.”
En av de mer ovanliga behandlingsformer Ulla kan ge kallas klangmassage och går ut på att skålar i olika
storlek sätts i vibration och placeras
på klientens kropp. Skålarna har olika
storlek och ger ifrån sig toner av olika
styrka och höjd, ungefär som när man
spelar på ett vinglas. Vibrationerna
fortplantas in i vävnaderna och påverkar klienterna på olika sätt, både fysiskt och mentalt.
”Klangmassagen är inspirerad av
gamla tibetanska sedvänjor men det är
en tysk man vid namn Peter Hess som
utvecklat själva metoden.”
Trummor i naturen
De terapiformer Ulla använder mest är

reiki-healing, resanprocessen, frekvensterapi och suggessionsterapi.
Hon tar ibland fram tarotkort och kan
föra mediala samtal.
”Jag känner in varje klient och anpassar behandlingen efter vad varje individ behöver. Ibland håller vi oss till
en metod men ofta blandar jag eller
går vidare från en till en annan.”

									 Ulla Fagerås

Trumman hjälper Ulla och hennes klienter
att få kontakt med omgivningen under sina
vandringar i naturen.

För Ulla själv spelar naturen en viktig
roll som plats för läkning och eftertanke. Hon paddlar kajak och fotograferar
gärna och är inte främmande för att ta
ut klienter och kursdeltagare i skogen
för en dos shamanism, vilket enligt Ulla
betyder att vandra i medvetenhet med
naturen. Hon berättar om hur djuren i
omgivningen ofta väljer att delta när en
sådan vandringsgrupp stannar upp och
mediterar till hennes trumslag.
”En gång hade vi tre tranor som trumpetande flög runt oss under nästan hela
trumresan. Det var magiskt!”

Egna erfarenheter
Även om Ulla alltid haft särskilda gåvor var det inte förrän i början av nittiotalet som hon valde att gå olika utbildningar och började ta emot klienter, till en början i hemmet. Fram till
dess hade hon arbetat som originalare
och Art director inom reklambranschen, både som egen företagare och
anställd.
”Jag har själv varit ute i det stressiga
arbetslivet och brottats med tajta deadlines. Ibland satt jag hemma och jobbade hela nätterna. Jag vill inte tillbaka,
verkligen inte, men har nytta av erfarenheterna när jag möter människor
som är i en liknande situation.”
I vinter tar hennes verksamhet nästa
steg när hon flyttar till en lokal i Gamla Linköping.
”Det ska bli härligt. Det är en sådan
fin miljö att vara i!” 

FAKTA
Namn: Ulla Fagerås
Ålder: 57
Bor: bostadsrätt i Sturefors
Familj: en vuxen son, ett barnbarn
och två katter
Intressen: paddlar kajak,
fotograferar
Dold talang: målar tavlor i olja
Favoritplats i Åkerbo: Hövern
Hemsida: www.benediktanrgi.se
Text och bild: Titti Knutsson
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Ett kåseri av Skånske Arne

Jag och min hjärna har tagit time-out
Eller, ja, det funkar ju inte riktigt så men
jag är inte helt överens med den alla gånger. Ibland är den helt ok och ger mig oväntade roliga associationer. Dock har den
börjat spela mig spratt på nätterna.
Jag är intresserad av politik och följer
med i vad som händer. I min hemkommun har jag diverse uppdrag. Det är ingen
hemlighet att jag är med i Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Jag har inga som helst problem med att
andra tycker annorlunda. Snarare uppskattar jag att prata med någon som är på den
blå planhalvan. Utveckling kommer sig
ofta av att människor av olika åsikt kommit fram till en lösning båda är nöjda med.
Hur utvecklande är det att bara prata med
sådana som tycker likadant?
Sen är det ju så att jag har lättare för vissa
personer än andra.
Göran Hägglund är en skojfrisk prick
som jag tycker på många sätt är bättre än
partiet han företräder.
Fridolin och Romson har jag inga bekymmer med. Jag har mest hört Fridolin och han är påläst och har ofta vettiga
idéer.
Jag betraktar mig som vänstersosse och
sympatiserar i mångt och mycket med
Vänsterpartiet. Dessutom är Jonas Sjöstedt
kunnig och en god debattör.
Moderaterna, som jag inte tycker är ett
arbetarparti, kan jag ändå förstå även om
jag inte delar deras åsikter och samma sak
med Folkpartiet.
Jag har lite svårt för SD och så är det
med det.
32

Vad har då allt detta med min hjärna och
vår schism att göra?
Jo, det är så att natten till måndagen så
fick den för sig att jag skulle drömma.
Det gör den väl varje natt men det är
inte alltid jag kommer ihåg det.
Det var en trevlig dröm såtillvida att det
var festligheter och jag hade jättetrevligt
med en tjej som jag till slut pussade på.
Dock kände jag mig inte helt bekväm
med denna vänsling utan försökte förklara
för henne att detta är det ingen framtid i,
vi är alldeles för olika.
– Det fixar sig, svarade hon och just då
hade jag ett kort ögonblick då jag trodde
henne.
Sedan blev tvivlen allt större igen. Herrejösses, jag skriver ju nidvisor om dig. Jag
tycker du har helt konstiga idéer.
Jaja, trots mina försök att avbryta kysstes
vi snart igen och utan förvarning vaknade
jag och rycktes ur min dröm.
Varför, varför, har du mig, kära hjärna,
att drömma om Annie Lööf?

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

Två unika orgelrestaureringar i Vårdsbergs kyrka

Jonas Wistenius orgel från 1761, nu restaurerad med barockfasad och ny läktare.
Återinvigs 9 november.

Det nya spelbordet och registerandragen
och ny pedal i den gamla fasaden.

Stor orgelrestaurering, konservering och
renovering har ägt rum i Vårdsbergs kyrka,
där Åkerbo församling, öster om Linköping, planerat och genomfört arbeten på
två läktarorglar under 2013-14. Projektledare och arkitekt för en ny orgelläktare har
varit arkitekt SAR Ulf Oldeaus, Stockholm.
Kyrkan från 1100-talet är en av Sveriges rundkyrkor. I en tornkammare i väster i det till rundkyrkan anslutande tornet
byggde mästare Jonas Wistenius i Linköpings Orgelbyggeriverkstad en orgel 1761
i den egna barockinspirerade fasadstilen
med en manual och bihängd pedal. Orgeln
var stämd i korton, präglad av nordtysk barockklang, med Wistenius egen utsmyckade
fasadstil.
Wisteniusorgeln gjorde säkerligen god
tjänst i 134 år fram till 1895 då den nedmonterades men lyckligtvis bevarades med
pipverket placerat i ett rum i tornet, utom
Principal 4, som fick stå kvar i fasaden men
förblev stum.
I det gamla orgelhuset byggde då Åkerman & Lund en tvåmanualig fransk-romantisk orgel på 12 stämmor och självständig pedal. Denna orgel blev om- och
tillbyggd 1940 till 21 stämmor och gjordes
pneumatisk. Vid en besiktning 1987 förordade orgelantikvarie Carl-Gustaf Lewenhaupt att orgeln som fungerade allt sämre,
borde restaureras, och flyttas ut från det
svåråtkomliga orgelhuset och placeras i
tornrummet. Så har nu skett under 2014.
Åkerman-orgeln tas åter i bruk den 9 november.
Den 253-åriga Wistenius-orgeln restaurerades först eftersom den, i enlighet med
Lewenhaupts förslag, skulle placeras på en
nyuppförd läktare med 8 pelare framför
öppningen till tornrummet. Detta har nu
förverkligats.
Invigning av båda orglarna sker med en
orgelkonsert den 9 november kl. 18.00.
Gästorganist är Martin Olsson, Södertälje.
Text och bild: Sven O. Linge
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KULTUR & NÖJE

Tomas von Brömssen gör ny revy

BILD: MATS BÄCKER

Tomas von Brömssen är tillbaka med en
ny revy och den här gången kan det bli
hans sista. Åtminstone att döma av titeln
– Tomas sista revy. Förutom att det utlovas
några nya karaktärer får publiken återse
figurer som Kyparen, Stintan och Clownen. I revyn summeras deras livsresa samtidigt som Tomas hintar om vad som komma
skall.
– Det här ska bli så vansinnigt kul, säger
huvudpersonen själv. Föreställningen är i
stort sett redan färdigskriven, så nu längtar
man bara efter att få börja repetera.

Med sig i produktionen har Tomas von
Brömssen stora delar av det kreativa teamet från tidigare revyer, däribland regissören och parhästen Bo Hermansson, som
ligger bakom succéer som Hotelliggaren,
I hetaste laget och Singin’ in the Rain.
Hans och Tomas von Brömssens samarbete
började redan med tv-klassikern Albert &
Herbert.
– Att få jobba med Tomas igen är en ynnest, säger Bo Hermansson. Vi har ingen
startsträcka när vi ses och det underlättar
enormt i den kreativa processen.

Tomas sista revy har premiär den 29 januari på Lisebergsteatern i Göteborg och
spelas sedan där under hela våren 2015.
Om det därefter blir en Sverigeturné av det
hela återstår att se.

FREDRIK POLBACK
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KULTUR & NÖJE

Camilla Thulin om hållbar glamour

BILD: CHARLOTTE T STRÖMWALL

De senaste tio åren har
svenska folkets textilkonsumtion ökat med fyrtio procent.
Men vad är det egentligen
vi köper? I UR:s nya tv-serie
Kvalitet tar programledaren
Camilla Thulin med tittarna på en resa långt bortom
skyltfönster och provrum.
Vackra material, unika hantverk och skiftande klädstilar
blandas med konsumentjournalistik om farliga kemikalier som finns i många av de
plagg vi köper i dag.
– Jag tror tittarna kommer
bli chockade över hur mycket
kemikalier det är i exempelvis en t-shirt med plasttryck,
säger programmets konsu-

mentreporter Ricardo Garcia.
– Många älskar kläder
men få vet särskilt mycket
om vad det är de sätter på
sig, säger Camilla Thulin. Vi
slänger och konsumerar väldigt mycket kläder i dagens
samhälle, vilket ju är en katastrof miljömässigt. I det här
programmet vill vi bredda
kunskapen om hur man väljer rätt plagg och tar hand
om kläder så att de håller i
många år framöver.
Kvalitet sänds i SVT1 och på
UR Play.
FREDRIK POLBACK

Ny musik från AC/DC

Den 28 november släpper det
legendariska rockbandet AC/
DC nya plattan Rock or Bust,
den första sedan 2008 års
Black Ice. Intresset är kanske
extra stort den här gången
eftersom det blir det första
albumet någonsin utan den
kreativa hjärnan och grup-

pens chef sedan dag ett,
Angus Youngs storebror Malcolm Young. Malcolm lider av
en allvarlig sjukdom och har
ersatts av sin brorson, Stevie
Young. Stevie ersatte tillfälligt
Malcolm under delar av Blow
up Your Video-turnén 1988 då
Malcolm behandlades för alkoholism. Men även om Malcolm inte spelar på plattan är
det möjligt att han hann skriva en del av musiken.
Rock or Bust spelades in i Warehouse Studio i Vancouver
tillsammans med producenten Brendan O’Brien. Första
singeln heter Play Ball.

Övriga låttitlar är Rock or
Bust, Rock the Blues away, Miss
Adventure, Dogs of War, Got
Some Rock & Roll Thunder,
Hard Times, Baptism by Fire,
Rock the House, Sweet Candy
och Emission Control. Det är
fortfarande oklart om Malcolms frånvaro inneburit att
sångaren Brian Johnson, som
inte skrivit låttexter i bandet
sedan 1988, ligger bakom de
nya texterna.
Efter releasen förväntas
AC/DC bege sig ut på världsturné.
FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

Hälsosamt för hela familjen

I Ulrika Davidssons nya bok Hälsosam
familj på 30 dagar ger hälsoprofilen tips
på hur man snabbt och enkelt får till en
hälsosammare livsstil för sig och sin familj. Många barn och ungdomar skulle
må bättre om de åt nyttigare mat, men
som förälder kan det kännas som en hög
tröskel att förändra hela familjens invanda beteenden även om man kanske innerst inne är medveten om att alla skulle
vinna på det i längden. Med den här boken vill Ulrika Davidsson ge konkreta och
handfasta tips om hur man lyckas.
– Det handlar om att rensa bort halvfabrikaten, ersätta dåliga råvaror, börja laga
bra vardagsmat och bättre mellanmål och
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att röra på sig, säger hon.
I Hälsosam familj på 30 dagar presenterar Ulrika Davidsson en plan för hur
man kan gå tillväga för att lyckas få hela
familjen att på ett smidigt sätt gå över till
en hälsosam livsstil. Steg för steg guidar
hon familjen genom fyra veckor. Varje ny
vecka introducerar hon en ny uppsättning goda vanor.
– Boken är en kom-igång-guide för föräldrar men också ett bra verktyg för alla
som hjälper familjer i vardagen och i sitt
yrke, säger Ulrika Davidsson.
FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Kålpudding – klassisk husmanskost som är enkel att tillaga.
Jag har smaksatt kålpuddingen med "fyra kryddor" en gammal kryddblandning som inte går att köpa längre men som du enkelt blandar ihop
själv. Kryddblandningen smakar också underbart ihop med viltfärs.

Kålpudding
800 gram vitkål
1 stor gul lök
1 dl öl
2-3 msk ljus sirap
2 msk soyasås
Salt, peppar
600 gram blandfärs
1 lök
1 ägg
1½ dl grädde
Ca 1 tsk salt
(peppar)
ca 1 tsk fyra kryddor*)
*)

Fyra kryddor, blanda
2 delar mald vitpeppar
2 delar mald muskot
1 del mald kryddpeppar
1 del mald kryddnejlika

Strimla vitkålen, skär bort den hårda stocken, skala
och skiva ner löken.
Stek kål och lök i smör i en stekgryta, rör om kålen
så den inte bränns.
Häll på öl och soyasås, låt det mesta koka in.
Ringla över sirap och krydda med salt och peppar.
Ställ åt sidan medan du blandar färsen.

Färsen
Skala och hacka löken fint.
Blanda färsen med lök, grädde och ägg.
Krydda med fyra kryddor*) och salt (peppar).
Rör ner hälften av den stekta kålen i smeten.
Bred ut färsen i en smörjd ugnssäker form.
Täck färsen med resten av kålen.
Grädda på 175 grader ca 35-40 minuter.
Servera kålpuddingen med potatis, gräddsås och
lingon.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

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

FORNÅSA

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

GISTAD

Jannes Loppis. Antikt o. kuriosa.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan,
efter 300 meter höger skyltat.
Ti - On 17 - 20 hela hösten,
eller ring 0703 - 67 69 80.

tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17. Stängt Lö - Må.
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
On - Fr 10 -19, Lö 10 -14.
Tel. 0708 -10 48 42

LJUNGSBRO

Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On -Fr 11-17, Lö 11-15.
Tel. 013-682 00 .

MOTALA

NORSHOLM

Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

HACKEFORS

HANNÄS

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On 12 - 18, Fr 12-16,
Lö 11-16. Tel. 0705 - 89 68 56.

Hannäs Möbel & Prylmarknad.
Intill Hannäs kyrka söder om
Åtvidaberg. Öppet kl. 10-16 sista
helgen i varje månad t.o.m. okt.
samt 22-23/11. Tel. 0120-148 03,
0120-411 43, 070-295 65 96.

LINGHEM

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

LINKÖPING

Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Majeldens Café & Second Hand Vistvägen 34. Må-Fr 10-17.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset). Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 11-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18,
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
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VÅNGA

Vånga Loppis. Öppet alla dagar.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km,
skyltat.

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må -Fr 10 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0141-504 88

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

VRETA KLOSTER

Gullberg. Loppis & café. För barn i
Estland. Väg 34 Linköping - Motala,
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. Tel.
013 - 39 40 23.
Skattkammaren. Antikt, kuriosa,
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

RYCKLÖSA

Hjälpverks. Children without border
Vänge Södergård. Lö-Sö 11-16.
Tel. 0704-08 56 87. Från Linköping kör
mot Linghem, innan Rycklösa till
höger, skyltat Loppmarknad.

SKÄRBLACKA

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

Skärblacka Folkets Hus
Öppet: 4/10 och 8/11, kl. 9-14.
Tel. 0707-90 84 97,
kontakt@blackafh.se

TALLBODA

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

VÄRNA

ÅTVIDABERG

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-13.
Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18,
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17,
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Åter-Bruket secondhand
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från
gården (hiss ﬁnns). Må-To 9.00-16.00.
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD

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

Månadens tips
i Åkerbo med omnejd

19/10 "Fame is a bee" Konsert med kören

5/11

Modern dans för daglediga,

7/11

Höstauktion i Östra Skrukeby,

22/10 Modern dans för daglediga,

9/11

Orgelkonsert med orgelinvigning

24/10 Afterwork-dans, Landerydgården,

16/11 Slöjd- & hantverksutställning
med försäljning i Ljungsbro Folkets Park,

Pro Musica och solister i S:t Lars kyrka,
Linköping, kl. 16.00.
Arr. Pro Musica med stöd av Östgötateatern,
Folkuniversitetet, Kultur- och fritidsnämnden.

Musikgudstjänst i Örtomta kyrka,

Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30 - 17.00
Musik: Bex:s
Arr. Folkungagillet.
församlingshemmet, kl. 19.00.
Servering och lotterier.
Arr. Missionsförsamlingen, Hembygdsföreningen
och Svenska kyrkan i Östra Skrukeby.

kl. 18.00. Åkerbo Rödakorskrets inbjuder
till kaﬀe med hembakat bröd i församlingshemmet efter gudstjänsten.
Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30 - 17.00.
Musik: FRAZZEs band.
Arr. Folkungagillet.
Hjulsbro, kl. 18 - 21.
Arr. Linköping LineDancers.

2/11

i Vårdsbergs kyrka, kl. 18.00.
Organist Martin Olsson.
Arr. Svenska kyrkan i Åkerbo.

kl. 10 - 15. Arr. Konsthantverkarna.

Hantverks- & Loppmarknad,
Ringstorp Folkets Hus kl. 10 - 14.
Arr. Ringstorp Folkets Hus.

Second Hand & Loppisrutan

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

Lösning till SEPTEMBERKRYSSET
KAN
PRYDA
VÄGGEN

Har du också en Loppis eller Second
Hand som du vill skall synas i förteckningen på sidan härintill?

ÄR SVÄRMARE
DJURISKT ÅK
VISSA AV
DESSA
KAN SES
I RÖK

R

Kontakta Åkerbobladet:
013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu
FRITT INFÖRANDE i rutan när det
gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.
Vi tar med loppisar som har öppet vid
återkommande tillfällen – alltså inte
"endagsloppisar".
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Åkerbokrysset - oktober 2014
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Foto: Bee-Line. Konstruktion: 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: korsord2014

Dags för ett nytt Åkerbokryss, nu med lite hösttema. När du har löst korsordet skickar du 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 4 november 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 septemberkrysset var ”Skakar galler" och "Djuplodande syssla".
Lösning se sidan 39. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Maj-Britt Liljegren, Linköping,
2:a pris – Irma Carlsson, Åtvidaberg samt 3:e pris – Gun Petersson, Linköping.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 18.200 ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 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, Sturefors,
Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby
- samt dessutom i centrala Falerum, Industriområdena Steninge, Tornby,
Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Drygt 3.000 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, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen,
Fredriksborgs Ridsport
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign, Gårdsbutiken Basunda gård
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Cityakuten, Frisörerna,
Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten, Röda Korset Second Hand,
Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser (Saluhallen)
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine,
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,
Dekorationsverkstan, Linköpings Hundvård, Butik Mariette,
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel &
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil, Matstugan
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Lingon & Dill,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter
Valdemarsvik: Café Kårtorp
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2014
Nr
11
12

Manusstopp
Tis 4/11
Tis 2/12

Utdeln.dag
Sön 16/11
Sön 14/12

Utgivning 2015 (prel. datum)
1
2

Tis 13/1
Tis 10/2

Sön 25/1
Sön 22/2

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 NTM Distribution till
boende i Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon
076 - 213 66 42.
För boende i Skärblacka, Kimstad- &
Norsholms-området ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

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
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: Faktura 15 dagar.
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Däckfö

rvaring

Vinterdäck

475:inkl. sk

ifte

195 - 65 x 15 Kumho 825:205 - 55 x 16 Kumho 895:Öppettider:
Må - Fr 7- 17 • Lö 9 - 12

Harstenagatan 15, Linköping

0761 - 69 27 49

Vi utför

Alla typer av till-, omoch nybyggnationer
med helentreprenad
samt arbeten som
Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.
– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53
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Vi utför elinstallationer
i villor, lägenheter, industrier och lantbruk.
Vi kan allt från paxfläktar till totalentreprenader, datanätverk, kraft och belysning.
Besök vårt showroom i Åtvidaberg där du även kan köpa elmaterial, belysning m.m.

Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg
www.elinstallationer.net
Kontor Åtvidaberg
Kontaktperson
i Linköping, Kristoffer

0120 - 149 49
013 - 149 490

Ska du ta körkort?
Behörighet B (Bil)

Handledarkurser &
Riskettankurser på
kvällar och helger
Mjärdevi Center i Linköping

För bokning, gå in på
www.trafikonline.se
och klicka på fliken
”Handledarkurs & Riskettan”
Mejl: info@trafikonline.se
Telefon: 0708 - 80 10 24
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UTÖKADE ÖPPETTIDER : Vardagar 8-18, lördagar 10-14

Betala ett däck
i månaden med
COM4TIRESkortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

SPECIALPRISER
på HANKOOK

HANKOOK W419
Dubbdäck

VINTERDÄCK
Gäller de vanligaste dimensionerna
och så långt lagret räcker.

DÄCKHOTELL

HANKOOK W606
Friktionsdäck

Fyrhjulsinställning.
LÅNEBIL.

Vid skifte ingår alltid hjultvätt.

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

013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

MU
SIK

DJ • LJUD • LJUS • EVENT • NÖJE • BRÖLLOP
www.sublevel.se
vi hjälper dig med nöjet på din fest, ert företagsevent eller bröllop

e-post info@sublevel.se kontor 013-12 10 77
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