
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

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

Nr 2 – 2022
6  mars  –  9 april
Årg 21. Upplaga 18.700

LAUFENNHANKOOK
K125

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

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOK

Fälgar från

Jens Niklas

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPET: Må - To 8 - 18, Fr 8 - 12
UTÖKADE ÖPPETTIDER 1 - 15 APRIL: Vardag 8-18, Lördag 10-14

013 - 510 60 gummiverkstan.se

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

SOMMARDÄCKSOMMARDÄCK

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

Mystiska profi len • Hälsorum i Skärblacka • BJ's Mode jubilerar • Recept • Korsord

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

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

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

Vi hjälper dig med:

Skärblacka

Storgatan 40, Tranås 
0140  -185 16 

Må - Fr 10 -17 • Lö 10 -14

Supertillfälle att fynda våra 
kända kvalitetsvaror:

Skinnjackor 

från 499:-

 www.sakis.com

20-70 % 
RABATT

UTFÖRSÄLJNING 
ALLT SKA BORT!

PÄLSAR • SKINNJACKOR
DAMKLÄDER • VÄSKOR m.m.
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• �Dammanläggning
• �Staket
• �Plattsättning
• �Snöröjning 
   och sandning

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

• �Skötsel av 
   gräsmattor
• �Beskärning 
   av fruktträd

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

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

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.se

VI HAR DÄCKEN 
FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA 
SOM T.EX.

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Bridgestone 
Turanza 005
Prisexempel 
205/55R16 91v
Monterat och klart 
1295 kr inkl. moms

Vi fi xar däcket efter ert behov. Vi fi xar däcket efter ert behov. 
Tveka inte att höra av er!Tveka inte att höra av er! 

DIN LOKALA DÄCKVERKSTADDIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

DÄCKHOTELL
fr 500 kr

 Inkl. skifte, tvätt 
och förvaring.
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ’s 10 år

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Välkomna att � ra med oss
7-12 mars

Måndag 7/3 Brandtex, Signature, 
   Ciso och Jensen
Tisdag 8/3  Stenströms, Barbour
Onsdag 9/3  Joseph Ribko� , Collistar
Torsdag 10/3  Gerry Weber, Sans Soucis
Fredag 11/3  Mansted, LauRie, Pont Neuf
Lördag 12/3  Etage, C.RO, Lundgaard, 
   Arimi, Yest, Dolcezza

Representanter från många av märkena 
kommer att närvara på deras dag.

Handla från dagens märke (ord. pris) 
och var med i en utlottning.

Vinnaren dras vid varje dags slut.

BJ’s 10 årBJ’s 10 år
Välkomna att � ra med ossVälkomna att � ra med oss
BJ’s 10 årBJ’s 10 år
Välkomna att � ra med ossVälkomna att � ra med oss
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DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

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

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

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

Hör av dig om du är intresserad 
av en kostnadsfri off ert på ett 

arbete du vill ha utfört!

SnöröjningSnöröjning
Vi hyr ut MinigrävareVi hyr ut Minigrävare

BOKA IN VÅRENS PROJEKTBOKA IN VÅRENS PROJEKT 
redan nu!redan nu!

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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PREMIÄR 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA.

Torsdag 20 april kl 10.00. 

GOODIEBAG 
TILL DE 150 

Skärblacka, Eskilsvägen 4

SUCCÉ 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA

Ett stort TACK

Öppet: Må - Fr 8 - 20 • Lö 9 - 20 • Sö 10 - 18

Eskilsvägen 4, Skärblacka • Tel 010 - 747 45 90

STORKÖPS
RABATT

Mer tillbaka som medlem

MÅNDAG - ONSDAG

RABATT
8 %

För medlemmar vid köp över 800:-
samt vid köp över 400:- för ålderspensionär 65+
Välkomna till Coop Skärblacka!



8

All vår personal  
omfattas av  
kollektivavtal

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

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

Vi förenklar din vardag, 
i hus, hem och trädgård

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

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

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

Dags att boka 
VÅRSTÄDNING 

och 
FÖNSTERPUTS

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

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Följ oss 
på

Facebook

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

ÖPPETTIDER I MARS
Ons - Tor 10 - 17 • Fre - Lör 11 - 20

Söndag  11 - 17

VÅFFLA 
med kaffe

65:-

Kaffe och 
semla

45:-

ÖPPNINGSERBJUDANDE under mars
Den 12 mars öppnar vi igen. Välkomna!

FLÄSKFILÉ  149:-
med rödvinssås 
& bearnaisesås

SCHNITZEL  159:-
med pommes & rödvinssås
(fr.o.m. 16/3 och mars månad ut)

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

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

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 7 - 10 april. 
Välkommen att boka din annons senast den 28 mars.
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Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

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

LADDA BILEN HEMMA!LADDA BILEN HEMMA!

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 
i Norrköping!

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

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

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

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

ENSTO ONE HOME

LADDBOX INSTALLERAD OCH KLARLADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

Utnyttja
GRÖN TEKNIK-avdraget!

Skattereduktion 
på 50 %
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BOKA TID! Ring 0702 - 95 33 90
 Även lördagsöppet enligt överenskommelse.

Däck och fälg med bra kvalitet till rätt pris

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

  Däckhotell 
400:-/säsong

  Hjultvätt 
100:-/4 hjul

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

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

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

• Beskärning
• Anläggning
• Design/rådgivning
• Skötsel

Välkommen att höra av dig!
Lina och Fredrik med personal

50 % på arbetskostnaden för RUT-tjänster

Tel 0709 - 643 536
www.alsatterstradgardar.se

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Upptagning av gödsel i 
  rastfållor maskinellt.

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

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

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

• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

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

• Trädfällning samt slåtter  
  av busk och sly samt betesputsning.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil hade ett handikapp. Hon var 
halt. Märkligt nog finns inte något por-
trätt eller någon teckning av henne. Det 
finns inte heller någon riktigt bra be-
skrivning av hur hon såg ut. Förmodligen 
var hon inte särskilt vacker.

Ekonomin var ett annat bekymmer. 
Vår Profil var fattig. Hennes pappa hade 
gjort konkurs. Hon kunde läsa och skriva, 
men hade inte någon ordentlig yrkesut-
bildning. Eftersom familjen alltid haft en 
piga var hon inte heller särskilt hemma-
stadd i de husliga göromålen.

Vår Profil hette Fredrika. Hon hade 
hunnit bli 20 år gammal och ville natur-
ligtvis gärna gifta sig och sätta bo. Men 
mot den här bakgrunden såg det hela 
förståeligt nog ganska mörkt ut.

Men det skulle ordna sig för vår Profil. 
På sommaren 1775 träffade hon en man 
som blev kär i henne. Han hette Michael. 
Vi kan kalla honom Micke.

Efter en tid kom Fredrikas föräldrar 
underfund med vad som hänt. De blev 
inte särskilt glada. Micke var visserligen 
en ganska känd person. Men hans rykte 
var inte det bästa. Dessutom var han fem-
ton år äldre än Fredrika.

Det tog över två år innan de äntligen 
blev ett par. Förmodligen var det Fredri-
ka som tvekade. Men Micke gav inte upp. 
Han uppvaktade henne med en mängd 
välskrivna kärleksdikter. Det gav resultat. 
Den 19 december 1777 gifte de sig med 
varandra i Klara kyrka i Stockholm.

Micke hade det mycket knapert. Han 
bodde i en mycket enkel liten lägenhet på 
Lästmakargatan. Där flyttade Fredrika in. 
Den blev den första av de nio olika bostä-
der som de skulle komma att dela under 
de kommande arton åren.

Det dröjde inte länge förrän vår Profil 
kom underfund med att hon gift sig med 
en stor bohem. Micke var visserligen rar 
och trevlig. Men han kunde inte hålla i 
pengarna. De bara rann bort genom fing-
rarna på honom.

Det här blev Fredrikas stora problem. 
Hennes liv tillsammans med Micke kom 
att präglas av ständiga bråk med olika 
fordringsägare, ett stort antal lagsökning-
ar och en kronisk penningbrist.    

Man kan grubbla på varför det blev så. 
För Micke var en stor begåvning. Han var 
gudabegåvad sångare, kompositör, dik-
tare och entertainer. Han hade skrivit 
texten och komponerat melodin till Sve-
riges första nationalsång, ”Gustavs skål”. 
Han hade massor av beundrare. Om han 
bara haft förstånd att ta ordentligt betalt 
för sina framträdanden och sedan sparat 
en del av pengarna, så hade han kunnat 
bli hur rik som helst.    

Nu blev det inte så. Micke fick oftast 
bara ”betalt” i form av mat och dryck på 
de många fina fester som han blev inbju-
den till. Det var ju roligt för honom, men 
mindre trevligt för vår Profil som aldrig 
blev medbjuden utan alltid fick stanna 
hemma och passa barnen.

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 28 mars vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgif-
ter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare 
och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 39.

Fredrika och Micke fick fyra söner till-
sammans. En son dog ung. De övriga tre 
fick vår Profil ta hand om. För att dra in 
lite extra pengar till familjen åtog hon 
sig en del enkla syarbeten. 

Den 11 februari 1795 dog Micke. Då 
blev vår Profil änka. Vid den här tid-
punkten var hon 37 år gammal. Yngste 
sonen Adolph var fyra. Dödsboet sattes 
i konkurs. Det slitna bohaget värderades 
bara till 66 riksdaler medan skulderna 
var betydande.

Fredrikas och Mickes barn kom att gå 
skiftande öden tillmötes. Den äldste so-
nen hette Gustaf. Han tog värvning i 
Napoleons armé och stupade i striderna i 
Spanien någon gång efter 1806. Mellan-
sonen Carl gick till sjöss och försvann i 
England 1804. Den yngste sonen Adolph 
blev handelsman i Stockholm och dog 
1834.

Vår Profil fick försöka hanka sig fram 
så gott hon kunde. Liksom tidigare tving-
ades hon flytta runt mellan olika enkla 
bostäder. Först så småningom började 
hon få det lite bättre. Då fick hon en del 
små bidrag från olika fonder. Det berod-
de på att man började omvärdera hennes 
avlidne man. 

Mickes visor har blivit odödliga. Han 
satte sin prägel på en hel epok och har 
gått till historien som en av Sveriges 
största kulturpersonligheter. Men det var 
Fredrika som höll honom under armar-
na, som backade upp honom, som tog 
hand om barnen, som tvättade hans klä-
der och som lagade mat åt honom.

Hon blev aldrig känd. Hon fick inte gå 
med till slottet för att träffa kungen.  
I stället tvingades hon sitta hemma och 
sy för att försöka skrapa ihop några extra 

slantar till familjens uppehälle.
Vi kan bara försöka tänka tanken på 

hur det skulle ha gått om inte vår Profil 
ställt upp och tagit hand om Micke. Då 
hade många av hans vackra visor säkert 
aldrig kommit till. 

Vår Profil drog med andra ord verkli-
gen sitt strå till stacken. Hon blev 89 år 
gammal och dog i Stockholm den 24 ja-
nuari 1847.

Vem var hon?

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

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

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com



14

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

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

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El
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8

Vi tar emotVi tar emot    
KEM-TVÄTTKEM-TVÄTT

EXTRA BILNYCKEL  
Från 700:-

ENKIDO SKOMAKERI & NYCKELSERVICE
Adelswärdsgatan 3, Åtvidaberg • 076 - 420 84 14

Öppet: Måndag - Fredag 10-18

• BILNYCKLAR - Tillverkning, kopiering, reparation.

• BATTERIBYTE på klockor och bilnycklar.

• Vi säljer SYBEHÖR, VÄSKOR OCH SKOR 
    (t.ex. handgjorda herrskor i äkta skinn/läder).
• Ändringar av kläder, även skinn & mocka. 
• Sko-/Väskreparationer 
• Byte av dragkedjor
• Service på symaskiner
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MOTORMANUELLMOTORMANUELL

 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net

0722 - 152 360
info@vkaihola.se
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Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004
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Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

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

Referenser finnes.

PRIMA VITALUS
FÖR ETT FRISKARE OCH GLADARE LIV

Låt detta år vara glädjens år!
Bygg upp din hälsa utan biverkningar med 
hjälp av funktionsmedicin och akupunktur.

• Kroniska besvär och smärtor
• Minne, sömn, trötthet/orkeslöshet
• Sötsug, stress, oro, livslust, vikt
• Ledbesvär eller tarmbesvär

0760 - 188 484 • www.primavitalus.se
S:t Larsgatan 21, Linköping

Vi skräddarsyr efter dina behov.
Välkommen!

Skärblacka

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. Medicinsk fotterapeut

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

Välkommen 
hälsar vi 
dig till

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

YYooggaa  mmeedd  
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee 

	  

Yogastudio i Skärblacka
Yoga online
Reikibehandlingar

www.yogamedmarie-christine.nu
yogamedmc@gmail.com

073  -  095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

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

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

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

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

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 

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

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

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

... för dig som önskar personlig hjälp
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Över 50 års erfarenhet i 
Branschen tillsammans. 

Medlemmar i Kropps-
terapeuternas riksförbund.

Välkommen till våra två HÄLSORUM!

Vi finns på Bergslagsvägen 38 i Skärblacka

����������������������
������	������������

Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa. 

För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. 
Pg nr 483 84 51-5.
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

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

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

HÖGTIDER OCH TRADITIONER
VÅFFELDAGEN  
infaller alltid 25 mars – alltså på 
jungfru Marie bebådelsedag.

Den 25 mars, exakt nio månader före 
firande av Jesus födelse, firar man inom kris-
tendomen att jungfru Maria fick veta att hon 
var gravid – dagen har fått namnet jungfru 
Marie bebådelsedag.

Ett annat populärt namn på den 25 mars 
är vårfrudagen eftersom jungfru Maria också 
kallas just ”Vår Fru” (Madonna på italien-
ska eller Notre Dame på franska). Till jungfru 
Marie bebådelsedag (eller vårfrudagen) har 
genom åren knutits många olika traditio-
ner – springa trana, skriva tranbrev och äta 
våfflor.

Just våfflorna ska enligt en förklaring har 
en lite märklig koppling till jungfru Maria. 
Vårfrudagen förvanskades i många mellan-
svenska dialekter till Vafferdagen, på grund 
av att, i de delar av Sverige där man använde 
s.k. tjocka l och r, var det lätt att glida över 
från Vafferdagen till Vaffeldagen, och vaffel 
var en äldre form av ordet våffla och därmed 
var en bestående matassociation bildad.

Att förklara namnet ”våffeldagen” som 
en förvanskning av ”Vår fru-dagen” är 
något som finns belagt sedan åtminstone 
andra halvan av 1800-talet.

Sedan 1953 finns jungfru Marie be-
bådelsedag på två datum i kalendern. 
Anledningen var att riksdagen ville flyt-
ta en helgdag från våren till hösten (det 
blev alla helgons dag som fick helgstatus) 
för att få bättre balans på helgdagarna. 
Den ”riktiga” bebådelsedagen är dock 
fortfarande 25 mars och därför är också 
våffeldagen den 25 mars. 

Källor: Swahn, Jan-Öyvind (2007) Svenska tradi-
tioner samt www.svenskahogtider.com

FOTO: ISTOCK
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

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

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

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

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

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB
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och har sedan öppet t.o.m.
söndag 25 september.

Öppettider:
LÖRDAGAR 11  - 16
SÖNDAGAR 11  - 16



www.nostalgikvarnen.com
     @nostalgikvarnen

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, 
Design och Roliga inredningsdetaljer
samt Trädgård och sånt – och Loppis.

Vi öppnar 
för säsongen
LÖRDAG 
19 MARS

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar.

För mer info ring: 
0705 - 10 90 03 • 0761- 48 22 77

för säsongenÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

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

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

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

VARMT VÄLKOMNA 
TILL OSS! 

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

secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

Nästa Åkerboblad, PÅSKNUMRET, kommer ut den 10/4. 
Välkommen att boka din annons senast 28/3.

Våra öppettider för inlämning och försäljning är

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

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

ta med fi kakorg.

BÖNEMÖTE
onsdagar kl. 10 i Högliden, Bankekind

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Tisd�g �5 m�rs, kl �4
DAGLEDIGSAMLING

med L�sse Andersson och Lisen Åberg 
i K�pellet V�rdsberg

Ka� eservering. Välkomna!

STICKCAFÉ börjar 1 mars kl 19 i Högliden, 
Bankekind och fortsätter på ojämna veckor. 
Vi bjuder på � ka. Ta med dig en vän och ditt 
handarbete och kom!

SKÄRBLACKA
Mars
  9 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Bejaz ork.
16 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Anders Nilssons
23 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Cirrus ork.

24 torsd 13.30   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Göran Färm kåserar om 
       ”Pro� ler från Norrköping”
30 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Holens ork.

April
  6 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kenneth Hertz
13 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons ork.

15 fred 18.00   Påskfest Skärblacka Folkets Hus  Norlingz ork.
                          Anmälan  
20 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Norlingz ork.

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

Se även: www.pro.se/skarblacka



VÅNGA HEMBYGDSFÖRENINGVÅNGA HEMBYGDSFÖRENING
inbjuder till 

ÅRSMÖTE
söndagen den 3 april kl. 15.00 i Klippan

Vi hälsar alla gamla som Vi hälsar alla gamla som 
nya medlemmar hjärtligt välkomna!nya medlemmar hjärtligt välkomna! 
Ta gärna med grannar och kompisar!Ta gärna med grannar och kompisar!
Vi följer rådande regler för sammankomster.Vi följer rådande regler för sammankomster.

Vi samarbetar med Studieförbundet-Vuxenskolan.Vi samarbetar med Studieförbundet-Vuxenskolan.

Föreläsare:
Claes Westling Riksarkivet i Vadstena

Rubrik: 
“Mindre använda källor vid släktforskning”

Ka� eservering - lotterier

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

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

eller e� er överenskommelse.
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DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av makt 

och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Swisha halva beloppet för något du köper. 

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

*Källa: FN (nov 2021) svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

Swisha halva beloppet för något du köper. 

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Ring oss - 013-23 66 50

första söndagen i fastan

söndag 6 mars
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Söndagsskola. Konfirmandgrupp.

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka.
Östra Hargs kyrkokör.

Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka.

måndag 7 mars
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda.
Vi får möjlighet att samlas kring 
en berättelse, undra, umgås och 
reflektera tillsammans.

andra söndagen i fastan

söndag 13 mars
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Söndagsskola. Sofiakören.

Familjesöndag
14.00 S:t Martin, Ekängen.
Tema hållbarhet. Vi börjar med 
att äta tillsammans. Efteråt 
olika aktiviteter och avslut-
ningsvis mässa.

Musikgudstjänst 
18.00 Vårdsbergs kyrka.
Sofia Liljedahl, sång och Anders 
Krantz, piano och orgel. Musik 
av bland andra Duke Ellington, 
Benny Andersson och Gustav 
Nordqvist.

torsdag 17 mars
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen.
En stund för lugn, ro och efter-
tanke. Efteråt finns det tid för 
en kopp te/kaffe och samtal 
för den som vill.

tredje söndagen i fastan

söndag 20 mars
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Söndagsskola. 

Stugmöte
14.00 Örtomta församlings-
hem. Eventuellt våfflor.

Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka.
Gistad kyrkokör medverkar.

måndag 21 mars
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda.
Vi får möjlighet att samlas kring 
en berättelse, undra, umgås och 
reflektera tillsammans.

jungfru marie bebådelsedag

söndag 27 mars
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Söndagsskola. Sofiakören.

Gudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka.
Östra Hargs kyrkokör.

torsdag 31 mars
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen.
En stund för lugn, ro och efter-
tanke. Efteråt finns det tid för 
en kopp te/kaffe och samtal 
för den som vill.

femte söndage i fastan

söndag 3 april
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Söndagsskola. Medverkan av 
Krantz Grannlåt.

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka.

Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka.

måndag 4 april
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda.
Vi får möjlighet att samlas kring 
en berättelse, undra, umgås och 
reflektera tillsammans.

palmsöndagen

söndag 10 april
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka.
Tweeniesgruppen medverkar 
med sång och drama. 
Söndagsskola.

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

Palmsöndagsgudstjänst 
15.00 Vårdsbergs kyrka.
Sofiakören.

Palmsöndagsgudstjänst 
16.00 Gistads kyrka.

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

Veckovis!
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DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av makt 

och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Swisha halva beloppet för något du köper. 

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

*Källa: FN (nov 2021) svenskakyrkan.se/act
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Sofia Liljedahl, sång och Anders 
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av bland andra Duke Ellington, 
Benny Andersson och Gustav 
Nordqvist.

torsdag 17 mars
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen.
En stund för lugn, ro och efter-
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för den som vill.
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en berättelse, undra, umgås och 
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16.00 Östra Hargs kyrka.
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En stilla stund
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för den som vill.
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med S:t Martins körer. Drop-
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kyrka. Ledd av ideella
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BJ´s Mode i Linköping fyller tio år som butik, och nu när restriktionerna har lättat ser den 

kommande framtiden ljus ut. I mars anordnas en jubileumsvecka där kunderna kommer att 

få bekanta sig närmare med några av butikens varumärken.

– Vi är en butik som satsar på kvalitet och 
personlig service. Vi har 30-35 märken och rik-
tar oss till tre generationer: mina döttrar som 
är i 40-årsåldern, jag själv och min mamma 
som är i 90-årsåldern, berättar Bettan Hallberg 
som tillsammans med maken Johan äger bu-
tiken.

– Vi har sedan ett antal år tillbaka komplet-
terat med hudvård, kosmetika och parfym. Vi 
har även utökat med badkläder och har nume-
ra ett större sortiment av klädstorlekar, från 34 
till 54. Förut gick vi bara upp till 48, så där har 
vi en ny kundgrupp som har hittat oss. Vi har 
även lite herr från Barbour, så vi kan tillgodose 
dem också.

Självständiga butiker som BJ´s Mode blir allt 
mer ovanliga när landets stadskärnor liknar 
varandra mer och mer för varje år med stora 
kedjor som dominerar stadsbilden.

– Vi får sån uppskattning att vi finns. Det 
finns många kunder som inte vill sitta och be-
ställa på nätet och skicka tillbaka. De vill ha 
den personliga servicen och komma in och 
prova och känna på plagget. De vill ha hjälp 
och råd, och det är det som är så kul och inspi-
rerande, 

Under de tio år som gått sedan starten har 
såväl interiör som sortiment förändrats, och 
Bettan själv har också lärt sig ett och annat.

Tio år med fantastiska kunder

Bettan Hallberg och hennes make Johan har drivit BJ's Mode i tio år.  
Det ska firas med en jubileumsvecka i mars.
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– Det var väldigt nervöst i början när jag 
åkte iväg på mässor och skulle köpa in. Då 
kunde jag ha klumpar i magen, nu har jag mer 
kunskap och jag har kanonbra säljare på alla 
märken som jag känner att jag kan lita på, det 
är viktigt, säger Bettan som numera omger 
sig med ett slags dream team av medarbetare, 
nämligen Ammie Malmgren från Parfymeri 
Tre hjärtan, Kicki Karlsson från Mays shop och 
Eva Myhrinder från B´Chic.

– Vi har så roligt ihop, vi är som fyra Dura-
cellkaniner. Vi bollar idéer med varandra och 
fungerar jättebra ihop. Det har varit jättetufft 
nu under pandemin och de har varit korttids-
permitterade, men vi har ändå försökt vara 
kreativa och haft våra drive-in-modevisningar 
och det räknar vi med att fortsätta med för det 
var jättekul och uppskattat.

Det stora kundeventet under våren är den 
jubileumsvecka som kommer att arrange-
ras under vecka 10. Från måndag till lördag 
kommer butiken att varje dag lyfta fram ett 
specifikt varumärke som står i fokus. Det blir 

bra erbjudanden och representanter från mär-
ket kommer att vara på plats. 

– Då ska vi slå på stort och fira våra tio år or-
dentligt!

Har du varit nära att sluta någon gång un-
der de här tio åren? 

– Nej. Under coronan har det varit jättetufft 
men det är ganska segt virke i mig och min 
man. Vi drog i alla bromsar vi kunde och klara-
de pandemin. Sommaren och hösten har varit 
bra hos oss och jag hoppas inte samhället öpp-
nar upp för tidigt, jag tror man fortfarande ska 
hålla lite avstånd, men man märker att kun-
derna verkligen längtar efter att få komma ut.

Hur ser du på de kommande tio åren? 
– Vi tar väl ett år i taget, säger Bettan som 

dock inte har några planer på att sluta än på 
länge. 

Text & foto: Tobias Pettersson

BJ's Mode har huvudsakligen dammode till vardag och fest för tre generationer, men även  
kosmetika, hudvård och parfym. Och även lite herrkläder.

(Se även annons på sidan 5.)
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsmöte onsdag 16 mars kl. 14.00. 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151. 
Gummebandet med Lasse underhåller.

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 
Alla välkomna – även icke medlemmar!

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

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

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

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Björsäters seniorer 
och Hembygdsförening

Teater sönd. 20 mars kl. 16: ”Bygdens söner”. 
Inträde 200 kr. 

Alla välkomna till Träffpunkten.

Fröjds Torghandel
flyttar från Skärblackatorget 

till Etiopienhjälpen Second Hand 
med början den 5 april.  Välkomna!  

Tel. 070 - 713 38 39

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

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

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

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

Här delas Åkerbobladet ut
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

MÅNADENS JANNE!

Gökboet av Hanna Strömberg
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              Månadens profil: Månadens profil:                 Marie ReifeltonMarie Reifelton

En kulturpersonlighet som brinner för folkrö-
relser och gillar att starta projekt, där har ni 
Marie Reifelton, ombudsman på PRO Öst-
ergötland. Snart fyller hon 60 och det kom-
mer hon fira på samma sätt som hon brukar 
fira sina jämna födelsedagar – genom att 
bygga en pub.

För många är kanske Marie Reifelton mer 
känd under sitt tidigare namn Marie Svelid, 
kulturentreprenör och något av en lokalkändis 

när det begav sig. Sedan elva år tillbaka heter 
hon dock Reifelton, ett efternamn som hon 
och hennes make Bengt är ensamma om.

– Vi tog namnet när vi gifte oss. Han hette 
Gustavsson och jag Svelid, och Reifelton var 
ett gammalt namn som hans farfar hade hit-
tat på. Det är bara Bengt och jag som heter det. 
Svelid var också ett bra namn, det var efter 
min föräldragård, men jag fick alltid bokstave-
ra det – och det får jag göra nu också.

Marie är född i Vårdsbergs kors i huset 
där den gamla affären låg, alldeles intill den 

Marie Reifelton

Som ombudsman på PRO Östergötland får man vara med om  
en massa fina möten, tycker Marie.
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              Månadens profil: Månadens profil:                 Marie ReifeltonMarie Reifelton

nuvarande rondellen, men hon är uppvuxen 
i Malmslätt som hon tycker var en bra ort att 
växa upp på. Hon flyttade även tillbaka till 
Malmslätt en period 1989 men annars har hon 
bott i centrala Linköping och sysslat med en 
rad olika saker genom åren. Hon har jobbat på 
kontor, i taxiväxel, på Skådebanan, utbildat  
sig inom reklam, information, projektledning 
och företagsekonomi. Hon tog över en tid-
ningsaffär på Trädgårdstorget under en kort 
tid och hade en tygaffär i Tornhagen under 
fem år.

– Det var jätteroligt. Jag har faktiskt bara 
haft jätteroliga jobb.

Folk minns Folkets park
2004 fick Marie sluta sitt jobb på Folkets Park 
under uppmärksammade former, något som 
många minns än idag. I den vevan medver-
kade hon i lokaltv-programmet “Hjärnverket” 
där hon och andra lokalprofiler diskuterade 
aktuella frågor. Nu har åren gått och Marie är 
inte särskilt intresserad av att diskutera den 
gamla affären, hon har gått vidare och trivs 
med livet.

Men får ofta frågor fortfarande om Folkets 
park.

– Det har liksom etsat sig fast hos folk. Det 
var 2004 jag fick sluta där, men det har tyd-
ligen satt spår och berört många. Jag har fått 
min upprättelse, så jag är inte bitter över det 
men det är klart att jag hellre hade sett att vi 
fortfarande hade kvar Folkets park, säger Ma-
rie som ofta får frågan vad hon har gjort sedan 
dess. 2006 flyttade hon nämligen från Linkö-
ping till Västra Tollstad utanför Ödeshög, och 
hamnade därmed en bit utanför det lokala 
mediebruset.

Skapade Skådebanans galleri
En arbetsplats som Marie varit väldigt en-
gagerad i under åren är Skådebanan. Hon 
flyttade Skådebanans kanslilokaler från gam-
la sparbankshuset på Storgatan till huset vid 
Trädgårdsföreningens entré och öppnade ett 
galleri där som fortfarande finns kvar.

– Det var dåvarande landshövdingen Björn 
Eriksson som invigde det och det kom mäng-
der med folk, det var jätteroligt. Det är ett 
väldigt intressant galleri med samma anda 
idag som vi hade när vi startade. Det är för 
konstnärer med östgötsk anknytning. 

– Men det är inte så många som kommer 
ihåg att jag startade det, men däremot när jag 
fick sluta i parken, det minns man. Och fram-
förallt minns många det jag gjorde där, vi hade 
300 arrangemang om året i parken. Jag gjor-
de new age-mässor och Stora dansfesten med 
5 000 besökare från hela Sverige, det var jät-
temånga som besökte parken. Vi var stora på 
mässor och dansband och fick utmärkelse av 
turistföreningen för att vara ett av Sveriges tre 
bästa danspalats.

forts. på nästa sida

Marie Reifelton har varit involverad i en rad kultur-
projekt genom åren, exempelvis Skådebanan och 

Linköpings Folkets park.
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                          Månadens profil:Månadens profil:                    Marie ReifeltonMarie Reifelton

Tillbaka i folkrörelsen
Efter Skådebanan fick Marie jobb som tea-
terkonsulent på Riksteatern i Jönköpings län 
under åtta år och var med och skapade kultur-
huset Spira där. Efter det började hon jobba 
med kultur för Askersunds kommun.

– Där var jag i två år och sen var jag färdig 
med det. Jag kände att jobba kommunalt inte 
riktigt var det jag trivdes bäst med utan jag vil-
le tillbaka till folkrörelsen. Så då hamnade jag 
på PRO 2018.

– Skådebanan, Folkets park, Riksteatern, 
PRO – att jobba inom folkrörelsen är på nåt 
sätt min hemvist. Och sen är jag ju en “starter”.  
Jag gillar att sätta igång saker, förändra och ut-
veckla och sen får någon annan förvalta.

Kul med kultur
Kulturen har alltid funnits där sedan unga 
år även om Marie inte sett sig som en kul-
turperson. Hon är mer av en arrangör och 
konsument än utövare av kultur. För ett år 
sedan fick hon ABF Östergötlands kultursti-
pendium för sitt stora engagemang inom PRO, 
där hon ordnar en mängd olika kulturaktivi-
teter av alla tänkbara slag. Hon har även fått 
Riksteaterns stipendium 2009 och blivit inbju-
den att presentera sitt arbete under pandemin 
för Prins Carl-Philip. Men PRO är så mycket 
mer än bara kultur menar Marie.

– Jag har gjort en analys av de medlem-
mar jag har träffat. Vad man behöver är 
gemenskapen. Det är nummer ett, och det är 
därför vi finns. Det andra benet är påverkan. 

Fullt upp på kontoret med alla aktiviteter som ska ordnas. 
 Men det är ett roligt jobb.
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                          Månadens profil:Månadens profil:                    Marie ReifeltonMarie Reifelton
Tillsammans kan vi påverka frågor som är vik-
tiga för de som har lämnat yrkeslivet bakom 
sig men har livet framför sig. Och det tredje är 
bildning. Vi har mycket kurser, studiecirklar 
och resor. Att göra saker tillsammans och fort-
sätta folkbilda sig, det är viktigt.

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är alla fina möten. I de mötena träffar 

man människor med ett långt yrkesliv bakom 
sig med en massa kunskap och erfarenhet, det 
är en riktig skatt som finns här. Och sen att vi 
jobbar i nätverk, vi har till exempel ett jätte-
bra samarbete med Region Östergötland och 
Länsstyrelsen och där känner jag att PRO är 
så uppskattat, att vi gör skillnad för så många 
och att vi gör det tillsammans.

Vad är du stolt över i livet och vad har du 
gjort för misstag?

– Jag är stolt över att jag ofta går från ax till 
limpa med saker och ting. När jag får en idé 
och startar något så genomför jag det om det 
är möjligt. Och är det inte möjligt så går jag en 
annan väg tills det blir möjligt.

– Jag har väl gjort misstaget att vara för rak. 
Jag borde vara mer lyhörd och ödmjuk, och 
hoppas jag har blivit det med åren. Jag har lik-
som klampat på i olika situationer, vilket inte 
alltid varit så klädsamt.

Vad har du för förebilder?
– En som har varit en förebild för mig är 

Birgitta Rasmusson, som tyvärr är död nu. 
Hon hade blå glasögon och sa “rasande ele-
gant” när hon hade bakat nånting. Hon var 
chef för ICA:s provkök och domare i “Hela 
Sverige bakar”. Jag tycker att hon hade så him-
la fin framtoning. 

– Sen har jag även en annan fin förebild, 
förstår du. Och det är Britt Ekland. Många 
tycker att hon bara är en Bondbrud men hon 
är en entreprenör, har skrivit böcker och har 
arbetat sig upp till en nivå som är beund-
ransvärd. Jag tycker hon är värd att vara en 
förebild för många kvinnor.

FAKTA 
Namn: Marie Reifelton
Bor: Västra Tollstad utanför Ödeshög
Ålder: 59
Yrke: Ombudsman på PRO Östergötland
Familj: Gift med Bengt. Inga gemensamma 
barn men jag har en dotter, två barnbarn 
och en systerdotter som står mig väldigt 
nära.
Godaste mat: Skaldjur
Godaste dryck: Champagne
Bästa tv: Matlagningsprogram 
Bästa film: Feel good-filmer
Bästa musik: Abba och Queen
Bästa författare: Jojo Moyes
Drömresa: Antarktis (den enda kontinent 
hon har kvar)
Om jag vann en miljon: Skulle satsa på 
framtida boende till barnbarnen
Kör för bilmärke: Mercedes
Önskar mest just nu: Fortsatt god hälsa

Text och foto: Tobias Pettersson

Den 1 maj fyller Marie 60 år och det ska hon 
fira på sitt eget speciella sätt.

– När jag fyllde 40 byggde jag en pub i Cu-
polen i Folkets park och invigde den. När jag 
fyllde 50 byggde jag en pub och invigde den 
där vi bodde förut och nu när jag fyller 60 invi-
ger jag min tredje pub hemma i ladugården.

– Jag kommer att vara bortrest på min fö-
delsedag och fira med min man och min 
dotter och hennes familj, men den 28 maj in-
viger vi puben och då firar vi min födelsedag, 
och min man som fyller 65 i början av juni. Det 
behöver inte vara så stora fester men jag är en 
sån som tycker man ska fira alla tillfällen som 
finns! 
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Hitta  
välmåendet
hos Marias och  
Helénes Hälsorum

Heléne Strandberg har drivit Helenés Hälsorum i Skärblacka i flera år. Nu har hon fått  

sällskap av Maria Sandelin Nordeman som öppnat Marias Hälsorum i samma lokal.  

Tillsammans kan de erbjuda bland annat yoga, massage, hudvård och postural träning. 

Och inte minst populära hälsoresor till Gotland och Kroatien.

Heléne berättar att hon öppnade Helénes 
Hälsorum 2017. Efter att ha drivit Hälsotea-
met i Navestad i 20 år kände hon att hon ville 
skala ner och bara vara sin egen. Och när möj-
ligheten att flytta in i den mysiga lokalen i 
Skärblacka dök upp var det inget att tveka på, 
utan då startade hon sin verksamhet med mas-
sage, yoga och tränings- och hälsoresor.

– Det har gått jättebra. Jag skulle kunna 
vara här på heltid för jag är fullbokad flera må-
nader framåt, så det rullar på bra både med 
yogan och alla behandlingar som jag har, säger 
Heléne som lockar människor inte bara från 
Skärblacka utan från Norrköping, Linköping, 
Finspång och andra orter.

– Jag har olika massagetekniker som jag job-
bat med i över 20 år. Optimumträning är det 
nya stora som jag satsat på det senaste året. 
Det är alltså postural träning. Många gånger 
kan man bli hjälpt av massage men det ger inte 
alltid bestående effekt. Optimumträning tittar 
mer på varför man har ont i exempelvis nack-
en, och går vi till grunden med problemet, gör 

en grundlig kropps- och funktionsanalys och 
får ordning på helheten kanske kunden inte 
behöver komma tillbaka.

– Sen har jag flera yogagrupper i veckan, 
men då är jag i en stor sal på Hallegården. Där 
har jag ungefär 60 tjejer, och en kille, i veckan. 
Och sen två gånger om året anordnar jag trä-
nings- och hälsoresor till Kroatien med min 
man. Det är fantastiska resor. Vi är max 25 
personer, i alla åldrar och både otränade och 
väldigt vältränade, men vi anpassar träningen 
efter varje individ och det hinner man om man 
bara är 25. Jag utbildar även andra terapeuter 
i Manuell Lymfdränage och har ett fint sam-
arbete med Bergqvist massageutbildningar i 
Linköping.

Halva sin tid arbetar Heléne som häl-
soutvecklare på Billerud Korsnäs inom 
företagshälsovården Avonova, och det är 
anledningen till att hon numera har fått en fri-
stående kollega att dela lokalen med.

Massage, yoga, hudvård och postural träning är  en del av  
det som erbjuds. 
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– Eftersom jag bara är här 50 procent så 
kändes det tokigt att lokalen står tom två och 
en halv dag i veckan. Och när Maria och jag 
började prata föll det sig så väl att Maria också 
var sugen på att hitta nya vägar med sin verk-
samhet.

Maria Sandelin Nordeman drev tidigare 
Solbackens Helhetshälsa i Hjulsbro i utkan-
ten av Linköping. Hon har tidigare jobbat 
som massör, spaterapeut, yogalärare och trä-
ningsinstruktör men har nu utbildat sig till 
hudterapeut och vill fokusera mer på det. 
Dessutom bor hon i Norsholm och får nu när-
mare till jobbet, så den 1 december slog hon 
upp portarna till Marias Hälsorum.

– Med tanke på att jag är helt nyetablerad 
här så tycker jag att det gått bra. De som kom-
mer hit bokar ofta om, och det känns bra. 
Jag vill gärna göra folk uppmärksamma på 
att vi nu har en hudterapeut i Skärblacka, så 
man behöver inte åka in till stan. Vi har gra-
tis parkering här och efter pandemin verkar 
fler vara benägna att göra saker på hemma-
plan, stötta sina lokala företagare och köpa 
produkter i mindre butiker, säger Maria som 

erbjuder avslappningsmassage, lymfmassage, 
aromamassage, friskvårdsmassage, ansikts-
behandlingar, kroppsbehandlingar, vaxning, 
lashlift, browlift samt frans- och brynfärg, 
och  jobbar med naturliga och ekologiska pro-
dukter i sina behandlingar.

Maria och Heléne har en hel del planer 
framåt, bland annat ska de ha en kort yoga-
retreat på Gotland i sommar inriktad mot de 
som har lymfproblem. Då står yoga, själv-
behandling och föreläsning på deltagarnas 
program.

– Vi kommer göra ett koncept kring det och 
faller det väl ut så finns det platser här i Öster-
götland där vi skulle kunna ha liknande saker, 
säger Maria.

Varför ska man komma till Maries och He-
lénes Hälsorum?

– För att vi är duktiga, välutbildade och vet 
vad vi gör, säger Heléne.

– Och på ett litet ställe som vårt får man en 
mer personlig kontakt, säger Maria. 

Maria Sandelin Nordeman och Heléne Strandberg.

Text och foto: Tobias Pettersson

(Se även annons på sidan 17.)
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Jag har nyligen ändrat fokus i mitt 
liv, från att vara konsument till att bli 
försäljare av den bok jag har skrivit. 
Skiftet har fått mig att fundera på om 
det fi nns en generell karaktärstyp med 
gemensamma kännetecken som kan 
passa in på oss alla?

Mina refl ektioner skulle ge olika 
utfall beroende på var i världen jag be-
fi nner mig. I Rom, Nairobi eller Peking 
hade förutsättningarna varit annor-
lunda eftersom vårt beteende till stor 
del styrs av vårt kulturella arv. Jag är 
mig själv närmast och håller just nu till 
hemma i Sverige och det färgar min ut-
gångspunkt.

Jag kommer att tänka på den glädje
som jag som direktförsäljare kan ska-
pa hos andra.

Första gången som jag skulle kränga 
min bok direkt till kunder, kom det 
fram en man till mig. Han gratulera-
de när han insåg att jag skrivit boken 
själv och berättade sedan om den 
glädje hans far upplevt av att vara 
författare, även om han aldrig blev 
publicerad. Jag sålde ingen bok den 
gången, men det var ett trevligt sam-
tal.

Under min debut på en signering 
valde jag att lotta ut några exemplar. 
En pojke i tioårsåldern hade turen 
att vinna och jag skrev ett personligt 
meddelande till honom i hans nya 
bok. Det var första gången han var 
med om något liknande, ansiktet lös 
upp och han hade svårt att stå stilla 
av upprymdhet. Det faktum att poj-
ken inte var rätt målgrupp för bokens 
innehåll och att jag inte fi ck betalt, 
minskade inte den positiva energi jag 
fi ck av reaktionen.

Jag minns den äldre kvinnan som 
inte kunde sluta prata med mig för 
att hon själv tänkt skriva en bok, men 
aldrig kommit till skott. Jag kommer 
ihåg en annan kvinna som vid för-
sta anblick var totalt ointresserad av 
att prata med mig, men när jag kort 
berättade vad boken handlar om väck-
tes hennes intresse till liv och vi hade 
massor att diskutera.

Den karaktäristiska karaktären

Anders Gréen

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 
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För att locka kunder brukar jag 
bjuda på godis. När jag var på en bok-
marknad visade det sig att sötsakerna 
snabbt tog slut: barnen var sugna, för-
äldrar plockade på sig, ungdomar som 
inte ätit frukost ville ha och några tig-
gare passade på att förse sig. Jag sålde 
inga böcker till dem, men jag gjorde 
dem i alla fall glada!

Alla dessa exempel ger mig en positiv 
känsla, men de är trots allt undantag. 
Jag har märkt att majoriteten av dem 
som passerar förbi mig i bokståndet 
inte är glada eller intresserade. När jag 
försöker inleda en konversation kan 
jag får huvudskakningar eller en sur 
kommentar tillbaka.

Jag ändrar synsätt – betraktar mig 
själv i rollen som konsument – och in-
ser att jag är precis likadan som de 
flesta andra: det finns en inneboende 
skepsis till dem som säljer något och 
ett motstånd till att prata med okända 
människor.

För mig blir det här ett kvitto på att 
vårt beteende är en spegling av vil-
ken typ av situation vi befinner oss i, 
snarare än att det finns en generell ka-
raktärstyp. Att skifta perspektiv har 
varit en nyttig erfarenhet för mig och 
jag har lärt mig att även om säljare kan 
vara påstridiga, så kan de faktiskt er-
bjuda något som berikar.

Så varför inte ge dem en chans?

ANDERS GRÉEN
andersgreen.eu

Ny svensk 
ungdomsfilm

I sommar spelas nya ungdomsfilmen 
Forever in. I centrum står vänskap, kär-
lek och fotbollsdrömmar. 

– I sju år har jag velat göra den här 
filmen, säger regissören Anders Haze-
lius. Det kommer rakt från hjärtat och 
är en kärleksförklaring till att vara en 
14-åring och drömma stort. Forever 
kommer att bli en spännande, hjärt-
skärande och vacker berättelse om 
utmaningarna med att redan i unga 
år behöva veta vem man är och vill bli 
och de saker man måste offra för att 
förverkliga sina drömmar. 

Manus är skrivet av Jessika Jankert 
och filmen är producerad av Stefan H. 
Lindén och Erik Lundqvist. I huvud-
rollerna ser vi filmdebuterande Flutra 
Cela och Judith Sigfridsson. 

Forever går upp på svenska biografer 
våren 2023. 

FREDRIK POLBACK

BILD: ERIK PERSSON

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 
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Satir 
i dockform

De skriver årets 
radiokalender

I satirprogrammet Herr Talman drivs 
hejdlöst med Sveriges partiledare i form av 
dockor.  

– Vi är glada att erbjuda vår publik 
ett gestaltande satirprogram som Herr 
Talman, som skojar och driver med inri-
kespolitiken under detta valår, säger Mats 
Grimberg, genreansvarig på SVT Humor. 

Bakom programmet står Michael 
Lindgren, från bland annat Grotesco, Pre-
miärdatum Oklart och Svenska Nyheter. 

– Vi tittar in på politiken och dess kän-
disar men tar oss stora friheter med 
verkligheten och skojar högt och lågt, sä-
ger han. Det är jättespännande att jobba 
med dockor, det låter oss ta ut svängarna 
ordentligt och gå långt. 

Dockorna är skapade av Jenny Bjärk-
stedt. Herr Talman sänds på tisdagskvällar 
i SVT1 och samtliga visade avsnitt finns på 
SVT Play. 

FREDRIK POLBACK 

Bergvaktarens hemlighet heter 
årets julkalender i Sveriges Radio; 
en magisk berättelse om att söka 
och hitta sin plats här i världen, om 
vänskap, om identitet och om mod. 
Huvudperson är elvaåriga Shirin, 
som lämnat ett liv med vänner, skola 
och basket för att flytta med sina för-
äldrar till lilla Rubånger. 

För manus står skådespelarna och 
författarna Ylva Hällen och Sara Ed-
wardsson. 

–  Idén till årets julkalender fick vi 
efter att ha upplevt den oförglömliga 
vintermiljön norröver, blandat med 
egna upplevelser om hur det är att 
flytta som ung och hitta sin plats, sä-
ger Ylva Hällen. Från de känslorna så 
bollade vi fram Shirins resa från stor-
staden till lilla Rubånger där hon har 
en viktigare roll att spela än hon nå-
gonsin kunnat ana. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: JOHAN PAULIN/SVTBILD: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

KULTUR & NÖJE  
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Kycklingköttbullar  
4 portioner

500 gram kycklingfärs

3 msk panko (japanskt ströbröd)

1 dl grädde/mjölk

1 ägg

1 finhackad schalottenlök

1½-2 tsk salt

1 tsk sambal oelek

1 riven vitlöksklyfta

1 krm spiskummin

Smör/olja att steka i

Låt panko (ströbröd) dra i ägg och 
grädde en stund.
Blanda ner övriga ingredienser till en 
smet.
Forma lite större köttbullar med blöta 
händer.
Stek köttbullarna gyllenbruna i smör/
olja på medelvärme.

Sötsur sås 
1 dl ananasspad

3 dl vatten

1 dl sweet chilisås 

2 msk tomatpuré

1 msk sojasås

2 msk risvinäger

1 msk strimlad/hackad inlagd ingefära
(sushi ginger)

2 msk maizena

2 ringar ananas (konserverade)

Blanda ananasspad, vatten, chilisås,  
tomatpuré, sojasås, vinäger och maizena 
i en kastrull.

Vispa ihop och koka upp så såsen  
tjocknar.

Tillsätt ingefära och bitar av ananas.

Köttbullar!  
Ja men denna gång på kycklingfärs 
som jag smaksatt med citron, vitlök, 
chili och en gnutta spiskummin. 

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg



38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se

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

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

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 013-29 98 98. 
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m. 
har vi också en mindre loppis.

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

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

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

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

Ria Second Hand - Hela människan
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-15, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-16, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våffl  or och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Profilen var:
Oliver Cromwell. Föddes den 25 april 
1599 i Huntingdon östra England. 
Engelsk general och statsman. Styrde 
landet 1653 – 58. Han dog i London 
den 3 september 1658. 

Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren
som denna gång blev: 
Christina Nylin, Linköping. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, januari

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

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

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

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

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
återbruk & egen design. Stjärnorpsv 21, 
Bergs slussar. Lö-Sö 12-16. Högsäsong 
mera öppet. Ring gärna 0708-34 89 91 
så att vi är på plats.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  
Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats. 

Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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Åkerbokrysset - mars 2022

Dags att testa de små grå igen med att lösa månadens 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 28 mars 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 januarikrysset var ”Utgrävningsplats" och "Ingen drivmedelsbrist". Lösning se sidan 39.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Inger Ekman, Sturefors, 2:a pris – Keith Grönqvist, Norrköping 
samt 3:e pris – Per Henriksson, Linköping. Vinsterna översändes med posten. 

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

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

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.700 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan
Bestorp: ICA Nära
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, Antikhandlar'n,  
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
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand, 
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, ICA 
Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2022 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

3-4 Mån  28/3 Sön  10/4

5 Mån  2/5 Sön  15/5

6-7 Mån  6/6 Sön  19/6

8 Mån  8/8 Sön  21/8

9 Mån  5/9 Sön  18/9

10 Mån  3/10 Sön  16/10

11 Mån  31/10 Sön  13/11

12 Mån  28/11 Sön  11/12



42

Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

*

*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Kondensskyddat 
glas som standard.

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

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

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån 13 -16 och Ons 14-18

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

rabatt på alla

SOLSKYDD

 VINTERKAMPANJ!

15 %
(Gäller t.o.m. 31 mars 2022. Omfattar ej motorer och tillbehör.)


