Åkerbobladet
Ö s tra Li nkö p i n g m e d o m n e jd

Nr 9 – 2011
18 september –  22 oktober
Årg 10. Upplaga 10.000

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

Kavaj 890:Finbyxa 399:Skinnjacka i mjuk
lammnappa 2 990:Byxa gråmelerad 345:-

Tvådelad klänning 725:Jacka 575:-

Kofta med
brodering 445:-

Jeans i olika färger från 345:B- och D-storlekar

Randiga och melerade
knästödstrumpor i olika färger.

Fria ändringar • Fri Parkering

Välkomna!

a
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275:-

Mode för damer • 013 -13 74 80

Johannelunds Centrum • Linköping
Öppet: Må - Fr 11 – 18 • Lö 10 – 14
Motorer till lands och till sjöss - se sidan 33.

Kontakta din lokala politiker!
Där du bor finns det politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor
eller synpunkter på just din del av kommunen.

Fredrik Lundén (M), ordförande
mobil: 070-853 60 90
fredrik.lunden@linkoping.se
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Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott,
ett för varje kommundel. Åkerbo utskottsområde omfattar
församlingarna Rystad, Östra Harg, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Törnevalla, Vårdsberg, Bankekind, Askeby och
Örtomta. Tätorterna Ekängen, Tallboda, Gistad, Linghem,
Bankekind och Askeby ingår i området.

Jan Österlind (S), vice ordförande
mobil: 070-551 57 76
jan.osterlind@gmail.com

Niklas Borg (M)
mobil: 070-815 49 73
niklas.borg@linkoping.se

Ellenor Svensson (C)
mobil: 073-998 18 77
ellenor.svensson@linkoping.se

Mari Hultgren (S)
mobil: 070-379 56 72
mari.hultgren@linkoping.se

Gustav Knutsson (MP)
mobil: 073-845 55 54
gustav.knutsson@linkoping.se

Johan Karlsson (SD)
tel: 013-20 70 38
mobil: 076-775 40 86
johan.karlsson2@linkoping.se

Alla uteru
m

-25%
Gäller t.
28 oktobeo.m.
r 2011

Halle Alltid 14 m2
Ord pris: 162.500:-

Halle Mertid 14 m2
Ord pris: 80.625:-

Halle Fritid 14 m2
Ord pris: 51.250:-

Spara 32.500:-

Spara 16.125:-

Spara 10.250:-

Nu: 130.000:-

Nu: 64.500:-

Nu: 41.000:-

Så här firar du jul i ett nytt uterum från Halle:
1. Rita upp ditt drömuterum*
2. Köp det hos Halle Center till 25% rabatt
3. Bygg (med eller utan monteringsservice)**
4. God jul!
Nu är det höstrea på Linköpings största showroom för uterum. Vi lämnar 25% rabatt på allt
du handlar under september och oktober!
*) Använd gärna vårt interaktiva planeringsverktyg innan du besöker Halle Center. Du hittar det
på vår webbplats www.halle.se
**) Vill du inte bygga själv rekommenderar vi
duktiga Leif Ax på Ax Byggservice i Mantorp.
Boka honom på 070-552 91 21.

Idögatan 27, 582 78 Linköping
Telefon 0430-122 80
Öppet vardagar 08.00-16.30

Läs mer om Halle och Halle Center på www.halle.se

3

Modebutiken

Wivis Butik
Hägerhällsvägen 12 (torpet)
TALLBODA, LINKÖPING
Tel. 0704-33 56 87

•

Butiken för

Barn
och

Dam
Öppettider:

Måndagar 16 - 20 samt Lördag & Söndag, jämna veckor, 10 -16.
Varmt välkommen till modebutiken med personlig service, hälsar Wivi-Ann!
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40 %

på
Fixoni
barnkläder

40 %
på alla
DAMKLÄDER

Gardiner • Dukar • Presentartiklar

Hjärtligt välkomna in till oss!
Tuija, Susanne och Mari
Öppettider: Mån, Ons, Tors, Fre 12 -18 • Lör - Sön 11-15
Uknavägen 26 • 597 97 Åtvidaberg (mitt emot Klädhuset) • Tel. 0120 - 201 14
4

Välkommen till BabyJungleStore
webbutiken för barn

Vår ambition är att tillhandahålla unika och
noga utvalda varumärken. I vårt sortiment hittar
Du ekologiska kläder och unisexkonfektioner
från Europas ledande och mest innovativa
barnklädesproducenter.
Mini Rodini, Yporqué, Celavi och Metsola är
några av de välkända varumärken du hittar i vår
webbutik.
BabyJungleStore – när kvalité, funktion och
design är avgörande

.babyjunglestore.se

www.babyjunglestore.se

www.babyjunglestore.se

www.babyjunglesto

TILLFÄLLE FÖR KAKMONSTER!

Cupcake-kakfat
249:179:-

39:-/st

Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com

Välk
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Bli Höstfin!

Modekläder från Friendtex, GreenHouse,
Capri Collection & Soo.dk (barnkläder 3-12 år)

Varmt Välkomna!

Öppettider i butiken:

Modevisning

i Åkerbogården, Linghem
11 oktober kl 19-21

Vardagar 11.00 - 14.00
Månd/Tisd/Fred 16.00 - 18.00

Boka biljett! 0705 - 15 78 70

För veckans extratider se hemsidan!

ME Studio Mariette

Modekläder – Skor – Smycken - ME hudvård – Färganalys - Makeup
Ordnar
tjejkvällar!
I min butik
eller hos dig.

Mariette Eskilson, Dipl. Färgkonsult, 0705 - 15 78 70

www.MEStudioMariette.vpsite.se
Butik: Eklundsgatan 1 (Majelden), Linköping

Nyhet!
Living and
Room

Utöver städning o. dyl.
kan vi också hjälpa dig med
• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)
• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Fönsterputsning
• Platt- och stensättning
• Trädgårdstjänster

Hushållsnära
tjänster m.m.

Pris: 300 kr/tim, inkl. moms
(Gäller hushållsnära tjänster.)

Ombud för

Referenser finnes.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

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

Går Ni i
Bygg- eller renoveringstankar?
Kontakta oss!
Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.
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Kontaktperson
Christopher Isaksson
Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-16 32 71
Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com
Innehar F-skatt

DAM SHOP
MH:S

eftr. B. Kindahl

Stationsv. 5 617 32 Skärblacka
Tel: 011 - 589 09

www.mhsdamshop.dinstudio.se

Jag har nöjet att inbjuda till Modevisning i
min butik MH:s Damshop i Skärblacka.
Kom och låt dig inspireras av höstens mode,
känn och prova i lugn och ro.
Prova fräcka glasögon från
Skärblacka Optik.
Mingla - små läckra snittar bjuds från
Skärblacka Café & Hembageri.
Vardagsnära små blomsterarrangemang
från Skärblacka Blomsterhandel.
En kväll du inte får missa! Medtag väninna.

Modevisning hos
MH:s

26 september
24 oktober
21 november
kl. 18.30

30-årsjubileum 3/10!
Många fina erbjudanden
under vecka 40.

Ring 011-589 09 och anmäl
dig senast onsdagen i veckan
innan. Begränsat antal platser.
Varmt välkomna!
Birgitta Kindahl

Stationsvägen 6

011- 570 45
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UTBILDNINGSSTART
NAGeLTeRApeUT
För dig som vill byta yrke eller komplettera jobb eller studier är detta det perfekta yrket.
Som nagelterapeut kan du jobba lite eller mycket – det är helt upp till dig.
Dessutom kan du själv välja dina arbetstider.

Låter det intressant?
Kontakta Pia Andersson på HotNailPunktCom 073 - 649 87 66 för mera information!

Utbildningsstart: 9/3 2012
Välkommen med din anmälan!

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

KVÄLLSÖPPET PÅ LANTHEM! Ons 21/9 och Tor 22/9.
On-To
21-22/9
är butiken
öppen till

kl 20.00
Båda dagarna
lämnar vi 10%
på alla tyger och
varor i butiken.

Hos Lanthem

hittar ni

erbjuder

Klassiska tyger:

Ljung

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

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

Ordinarie öppettider:
Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Lilla Orangeriet

Telefon
0733 - 160 150

Alunrot
Murgröna
Lavendel m.m., m.m.

www.lanthem.se
info@lanthem.se

Vägbeskrivning: Gamla E:4an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka.
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Vi ökar värdet på Er bostad
- Dränering
- Avloppsanläggningar
- Sten- och plattsättningar
- Kabelgrävning
- Trädgård (design och genomförande)
Kontakta oss för prisuppgift
Glenn Thorman 070 - 699 75 60
glenn@thormans.se

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Vill du ha
positiv energi?
Gör då som våra 13 000 villakunder redan gjort och byt till fjärrvärme.
Varför? Det är bekvämt, ekonomiskt och skonsamt för miljön.
Här i Linghem används framförallt biobränsle för att producera
fjärrvärmen.
Fråga gärna någon du känner om du vill veta mer. Chansen är
stor att hon eller han redan är nöjd fjärrvärmekund. I Linköping t ex,
har 9 av 10 hushåll fjärrvärme. Eller så ringer du fjärrvärmerådgivare
Bengt Carlsson på telefon 013-20 82 91 eller Ulla Skogh på 013-20 90 31
så berättar de mera.
Kan du få fjärrvärme där du bor?
Vi satsar på fjärrvärme i Linghem och bygger ut nätet.
Kontakta oss för att undersöka just din situation.
www.tekniskaverken.se/positivenergi
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Foder - Stall - Entreprenad
Johan Franzén
Vårdsberg Hovetorp 1
585 92 Linköping
070-786 0112
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

• Grovfoder för häst
• Stallplatser för uthyrning
• Entreprenad inom
grävning och
gröny teskötsel

TaKaRBeTen med hög KvaliTe!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Pappoch Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.
BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING

Kontakta oss, det lönar sig! Tfn: 013-39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu

Oljebehandla
din bil!
och
Ring för info
g
tidsboknin
- 18
mellan kl 16

88
0733 - 71 88

Nästa nummer av

Åkerbobladet

kommer ut den 23 oktober.
Boka annons senast
den 11 oktober.
Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Vi har bytt namn och adress:
Stefan O. Karlsson

Entreprenad &
Rostskydd AB
Asptorpet 2, Linghem • 0733 -71 88 88
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Försäljning • Service • Reparationer
Nytt och begagnat

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

Svenska FamilyAid

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Bouppteckningar
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

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

Den här rutan läses av
cirka 25 000 personer
och kostar endast
250:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.

Ring
0702 - 83 74 18

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

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77

Gistad • 585 63 Linghem

Jernbergs Bilservice

Service & reparationer
Oljebehandling

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda
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Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

Tottes Bilservice AB
Hästhovsvägen 1
Linghem (mittemot silon)
Tel 013 - 708 60

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D
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Ditt nöje
Vår glädje

Handtvätt
170:- (250:-)

• Avfettning och schamponering
• Utvändig rengöring, fälgrengöring

Helrekond
2045:- (2445:-)

Handtvätt +
dammsugning
240:- (320:-)

• Stortvätt
• Polering
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Invändig rengöring

stortvätt
300:- (450:-)

värstingrekond
3045:- (3445:-)
• Stortvätt
• Polering
• Glasförsegling
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Lackskydd
• Invändig rengöring

• In- och utvändig rengöring
• Avfettning
• Fälgrengöring
• Dammsugning
• Rengöring av dörrkarm
• Fönsterputs
• Paneltvätt och mattor

SNABB
BILSERVICE

textiltvätt
från 495:stortvätt +
vaxning
1050:- (1250:-)
rostlagning
rostskyddsbeHandling
från 3195:obs! Priser inom
parentes anger pris
för stor bil.

• Byte av olja, oljefilter och luftfilter från 995:• Däckbyte från 170:• Däckförvaring inkl. däckbyte från 495:-

bilhämtning kan ordnas: 100:-

BELAN BILVÅRD

Linghemsvägen 10, 582 72 Linköping, (bredvid ST1-macken i Tallboda)
Telefon 0700 - 799 788
Öppet: Mån - Fre 08.00 -18.00 • Lör 09.00 -15.00
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Allt för din hund och katt
Trim • Foder • Tillbehör
Lörd 1:a oktober
är det gratis
kloklippning av
hund kl. 11-13
Köp 1,5 kg torrfoder
av valfritt märke, så får du köpa
6 kg EverClean för 69 kr.

(Ord. pris 129 kr)
Gäller endast lördag 1 oktober.
Vi bjuder på fika.
Vi finns på

Vistvägen 34, Majelden, Linköping
Entré från innergården

Välkommen in!

HÖSTERBJUDANDE
Parspecial
75 min. 995:(värde 1250:-)
Behandling för
2 i samma rum.

PRESENTKORT

Ge bort en
skön
behandlinG
hos oss!

Läs mer på vår hemsida
www.halsogalleriet.se

erbjudandet
gäller t.o.m.
20/10 2011.

Välkommen!
Tel. 013-13 10 25
www.halsogalleriet.se

•

Ågatan 25, 1 tr.
Linköping

Vardagar 12-18

013 -10 59 90
info@hundkattshopen.se

Lördagar 10-13
www.hundkattshopen.se

Vill du ha
sköna fötter ...
men har svårt och jobbigt att
ta dig till en klinik?
Jag kommer hem till dig och hjälper
dig med fötterna.

Ulla Karlsson
Medicinsk fotterapeut
Endast hembesök
0707-35 58 65
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Fotvårdsstugan
Välkommen till
Fotvårdsstugan
för en skön
fotvårdsbehandling!
Nya Tanneforsvägen 61, Linköping
013 -13 34 99

Hembioshopen

Ladda upp

inför höstmörkret med
hemmabiogrejer från oss!

Allt inom ljud & bild

TV • HiFi • Hemmabio

Högtalare • Projektorer • Kablar, stativ, TV-bänkar m.m.
Nu finns även Onkyo, Klipsch och Jamo i vårt sortiment!
Paketpriser på förfrågan!
Skulle du inte hitta det du söker i webshopen
så maila gärna eller ring/SMS:a din förfrågan.

Alltid GRATIS
hemkörning
inom Linghem.

Hösterbjudande!
5 % på hela sortimentet
september månad ut!

Mikael Gustavsson • 070 - 911 95 55 • info@hembioshopen.se
www.hembioshopen.se

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

Vi arbetar inte med någon färdig
modell. Vi har stor lyhördhet för
vilken väg den enskilde eller paret
vill gå. Tillsammans skräddarsyr
vi en behandling som är lösningsfokuserad och målinriktad.
Välkomna till oss.

Välkommen till oss på
Vi finns för er dygnet runt - 365 dagar om året!
Annie & Mikael Wårhem

Nära och Stödjande

BEGRAVNINGAR - FAMILJEJURIDIK - EGET BLOMBINDERI
0120-131 50 www.warhem.se
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LOPPIS

I MARKNADSHUSET
Varje Lör & Sön
10.00 - 15.00
Industrigatan 52, Linköping
150 kr - Bord/Dag
250 kr - Bord/Lörd & Sönd
Hyr bord 5 gånger och få
ett bord gratIS.

För bokning av bord och information:
Besök vår hemsida:

www.marknadshus.com
Ring:

0708 - 55 12 91
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STOPP I AVLOPPET?
Vi hjälper dig!

10 %
rabat

när du an t
”Åkerbo ger
bla
vid bestä det”
llning!

Vi utför den spolning ni behöver för era ledningar.
Allt från renspolning av kök med hetvatten, till att
släppa stoppet i källaren, till att spola rent stammar,
stuprör och dräneringsrör.
Med Spolab får du en personlig kontakt, god kompetens, alltid ett gott bemötande, och en vilja att lösa
jobben efter era önskemål.

JOUR DYGNET RUNT

013 - 13 93 55

högtrycksspolning • rörinspektion • hetvattenspolning
www.spolab.se
info@spolab.se

10-årsjubileum!
Vi tackar våra kunder och
leverantörer för de första 10 åren
och hoppas på fortsatt gott
samarbete under kommande år.

Björn Honkanen
013-701 44 • 0706-58 81 44
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Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

Tel. 011 - 545 50
• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss.
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten.

Oktoberfest
Lördag 1 oktober

med underhållning
från kl. 19:00

Månad
ssp
Oktob ecial
er:

Vinprovning
23 sept kl. 19.00

Lokalt producerade bärviner
plus tvårätters middag.

345:-

Kaffe & våffla

39:-

Boka plats

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Österr
Schwein ikisk
sbraten

Höst- & vintertider
fr.o.m. oktober:

Ons -Tor 10 - 21
Fre - Lör 10 - 22
Söndag 11 - 18

semesterstängt

5 - 12 okt.

Maskerad 2011

Stort sortiment av maskeraddräkter
till höstens fester finner du hos...
G:a Tanneforsv. 88 - LINKÖPING
013-31 34 60

LITE

EXTRA FÖR DIG ...

SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!
Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118
Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.
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Svinstadsjöns IF önskar alla välkomna till
höstens aktiviteter i Bankekinds gympasal
Måndag

Tisdag
Bollek
3-6-åringar

Torsdag

Innebandy
Herrar

Onsdag
Innebandy
Åk F-1 + nybörjare
Pojkar/Flickor
18.00-19.00
Innebandy
Åk 2-5
Pojkar/Flickor
19.00-20.00
Box/Cirkelgympa
Damer/Herrar

19.30-21.00

20.00-21.30

19.30-21.00

17.15-18.00

Barngymnastik
6-7-åringar
18.00-19.00
Latinoinspirerad
Workout
Damer/Herrar
20.00-21.15

Step
Damer/Herrar
18.30-19.30
Mix-gympa
Damer/Herrar

Förutom gympa arrangerar vi också olika familjeaktiviteter och tävlingar för barn.
Mer information hittar du på www.svinstadsjonsif.se

Välkomna till herrmiddag!
i Linghems församlingsgård

Fredag 4 nov. kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll
med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 70:-/pers.
Anmälan till Mona Wahlström senast 27 okt. Tfn: 013- 23 66 59

Gymmet med det

STORA
hjärtat!

Massa
Samta ge
coach lsing

TUNGA VIKTER
Fysisk aktivitet
på recept

För dig som vill

ätskeVikt-fett-vroll
kont
0:35
r
gg
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Vi finns på Bangårdsgatan 6a, Linköping • Tel. 013 - 10 10 76
Se hela utbudet på www.friskushalsan.se • e-post: info@friskushalsan.se

Friskushälsan passar dig som
• vill ha lite x:a hjälp
i en lugn miljö
• vill kunna träna
mellan 04.00 - 24.00
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Dags för

HÖSTENS AKTIVITETER 2011
Örtomta hembygdsförening
inbjuder till

BOKCIRKEL

start måndag 26 sep kl 19.00

MATLAGNING för herrar, husmanskost

start tisdag 4 okt kl 18.00

HÖSTSTÄDNING på Stensätter

lördag 22 okt kl 10.00

OSTYSTNING

tisdag 8 nov kl 17.30

BERÄTTARCAFÉ

med Sune Lindgren,
Tage Danielssonsällskapet.
”Tage Danielsson roar och oroar ännu”
Tisdag 15 nov kl 19.00
Alla aktiviteter i Örtomta Församlingshem.
Cirkeldeltagande anmäls till 013-780 34.

Välkomna!

L inghems
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

närbibLiotek
10 -13, 14 -19
14 -18
10 -13, 14 -18
stängt
10 -13, 14 -16

Sagostunder, tisdagar kl 10.30

sept -nov, fr 3 år, max 10 barn.
Föranmälan 013-20 52 52 eller linghem@linkoping.se

Dockteater Panthea
28 sept kl 13.30

Bocken i ärtåkern, skuggteater fr 4 år.
Fribiljetter hämtas två veckor före.

Musikteater Gulasch
29 nov kl 10.00

Monster Frank, fr 4 år.

Fribiljetter hämtas två veckor före.

Ullverkstad i advent
28 nov kl 17-19

för barn & vuxna. Tova juldekorationer med
Nina Bäckman från Hemslöjden.
Fribiljetter hämtas två veckor före.

Fika på bibblan

Roxens Fäste
heter vår lokala
IOGT-NTO
förening.
Vi finns i Östra Skrukeby och vi
vill gärna ha kontakt med Dig
som är intresserad av vår drogfria verksamhet.
12 oktober har vi Höstsamkväm
i vår föreningsstuga med underhållning av Johan o Micke samt
uppvaktning av ett par av våra
medlemmar för mycket långa
medlemskap i IOGT-NTO.
Du är även välkommen att ringa
vår ordf. Agneta 0706 - 23 86 29.
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En kopp rättvisemärkt kaffe/te & kaka
eller saft & kaka, pris 10:-

Föräldrahylla
På hyllan hittar Du bl a faktaböcker om barns
utveckling, mat och sömn.

Höstlovskul v 44
Tävlingar med fina vinster!

Bildspel

Det gamla Linköping v 47 - 49
Bild Linköping erbjuder visning på TV-skärm.

Hjärtligt Välkommen till Ditt närbibliotek i höst!
Se även vår hemsida www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)
Himnavägen 149, 585 65 Linghem, tel 013- 20 52 52

Konstcafé
i Verkstan Askeby
sön 23 okt kl. 16:00

September
18 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, Vårdsberg
Avron Hjort, nattvard, kaffe
20 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Högliden, Bankekind
Eive Pantzar
22 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
28 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
29 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet, Alf Palm

Oktober

Konstnären Jacqueline Holmgren
berättar personligt om historien
bakom 15 tavlor.
Fri entré Fika: 20 kr
Varmt välkommen!
Arr: Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta och BILDA

1
5
6
9
12
13
16

Lördag
Onsdag
Torsdag
Söndag
Onsdag
Torsdag
Söndag

18.00
10.00
19.00
16.00
10.00
19.00
17.00

Åkerbosångarna övar i Linghemskyrkan
Bön i Högliden
Bön i Kapellet
Åkerbosångarna sjunger i Nykils församlingshem
Bön i Högliden
Bön i Kapellet
Sånggudstjänst i Salem, Rystad
Lisen Åberg & Lasse Andersson, kaffe
18 Tisdag 14.00 Tanzaniagruppen i Högliden
20 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
23 Söndag 19.00 Dopgudstjänst i Kapellet, Jörgen Tholander, kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)

Höstmarknad vid
(Intill Linghems station)

Lördag 24 sept, kl. 10 – 14
• Rea på utvalda varor
• Försäljning av hembakat bröd
• Lotterier
• Nostalgi
• Shabby Chic

www.magasinetlinghem.se
Varmt välkommen!

Våra öppettider för inlämning och försäljning är
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.magasinetlinghem.se • 0702- 98 10 30

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Skördefest med besök
i Salfvedal, Borkhult

1 oktober, kl. 11.00-15.00
Vi ystar, tröskar, bakar tunnbröd m.m.
Försäljning av skördealster
Servering av raggmunk och fläsk, kroppkakor,

grön ärtsoppa, kålsoppa, kaffe och ostkaka
samt kanelbulle.
Hästmannen från TV besöker oss under dagen

Häst och vagn och andra smådjur
Välkomna!

Arr: Yxnerums hembygdsförening
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Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Dags för
vinterDäck!
Vi skiftar däck, byter hjul
och utför reparationer.
Nya däck och fälgar
med bra kvalitet till rätt
pris. Kontakta oss för
information.
Öppet alla dagar
under däckbytarsäsong.
delbetala dina däck
räntefritt på 4 månader
med Wasakredit

Återförsäljare för Svenska Fälg.
Se prover hos oss.

däckhotell 350:- inkl.
montering, per säsong.
telefon:
013 - 533 90 • 0702 - 65 38 90

Hos PresentHuset
Lyktor inför hösten
utförsäljning av trädgårdskonst i betong

20% rabatt

Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Öppettider:
Må - Fr 10 -18
Helg 10 -15

Öppet Hus

i
Gårdshuset
på S:t Larsgatan 21, Linköping

1 oktober, kl 10.00 - 15.00
Prova på • Utlottning • Föreläsning kl 13.00

S:t Lars

Massage & Friskvård
www.sanktlarsmassage.se

Helena 0768 - 41 86 68
Kersti 0708 - 42 53 12
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5

i Tan

firas med

bra erbjudanden

ÅR

s för Dig!
ne f o r

• Boka tid och få 50% rabatt
på synundersökningen.

Fira också
Tanneforsdagen 30 år
den 24 sept.
Massor med erbjudanden
och evenemang kl 10-15
i hela Tannefors!

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

• 50% rabatt på utvalda

bågar eller 50% på
glasen vid köp av kompletta
glasögon.

Gäller 19 - 30 sept 2011.

Ewa Wallgren
Leg. optiker

Bra parkering!

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet: Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt

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

Nu erbjuder vi även

FYRHJULSINSTÄLLNING.
Vi har också LÅNEBIL.

Betala ett däck i månaden
med SUPERDÄCK-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

DäckförvariNg

Med en annons i
Åkerbobladet

öppeTTider: må- to 8 -18, fr 8 -12

når du alla hushåll

uTök ade öppeTTider fr.o.m. 1/10:
Fredagar 8-18, Lördagar 10-14

och företag i Åkerbo, Grebo,
Norsholm och Hackefors

Antal hushåll: 6 800
Antal företag:
700
Summa:
7 500
Askeby
Bankekind
Ekängen
Gistad
Grebo-Värna
Hackefors
Landeryd

Lillkyrka
Linghem
Malmskogen
Norsholm
Ringstorp
Rystad
Skonberga

Tallboda
Törnevalla
Vårdsberg
Örtomta
Ö. Harg
Ö. Skrukeby

Företag - föreningar - privatpersoner
Boka annons på tel -  
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Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

Söker du

MURARE?
Vi Murar, Putsar,
KaKlar, Gjuter.
Problem med skorstenen?
Vi åtgärdar det.

Ring så kommer vi!

Åtvidabergs Mur- & Byggservice
Kjell Åsroth • Tel. 070 - 625 40 33

Höga Rodd
Nu har vi
HR-båtar i lager

HR boat, även känt som
Höga Rodd, är ett helsvenskt
företag som sedan mitten på
70-talet tillverkar och säljer
rodd- och styrpulpetsbåtar.

HR 390 – Storsäljare bland roddbåtar
Favorit för (kräft)fiskaren och jägaren. HR 390 är mycket lätt att ro, även med
full last, har god bärighet i sidled och är kurssstabil. Den har låg vikt och är
snabbgående med liten motor.
Längd 3,88 m • Bredd 1,46 m • Vikt utan motor 90 kg • Motor 2-6 hk

HR 430 S – Åror eller motor

Snabb, säker och stabil, planar lätt med 15 hk motor (men även med 10 hk)
och är lätt att ro. HR 430S har låsbart stuvfack med plats för 25-liters tank och
är förberedd för styrpulpet, som finns som extrautrustning.
Längd 4,30 m • Bredd 1,58 m • Vikt utan motor 150 kg • Motor 4-15 hk

HR 400

HR 400 - Följsam allroundbåt

Med stadig konstruktion och sjöegenskaper i toppklass är HR 400 följsam och torr
även i grov sjö och dessutom kurs- och sidostabil. Den är lätt att ro, kan drivas
enkelt med liten snurra och är planande med en 10 hk motor. HR 400 har ett
rymligt stuvutrymme, som är låsbart.
Längd 4,00 m • Bredd 1,54 m • Vikt utan motor 120 kg • Motor 2-10 hk

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To 8.00 - 18.00
Fr 8.00 - 17.00

Är du trött på

STUBBARNA

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

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

Fångögatan 10, 582 78 Linköping

i trädgården?
specialitet

stubborttagning!

Jag

utför även:

 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
Daniel Gustafsson

www.dakonsult.se
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Kul höstaccessoarer
En av de bästa sakerna med hösten är alla mysiga mössor, kängor, halsdukar, väskor och vantar. Med ett stort urval fina accessoarer kan
man variera sin outfit i det oändliga. Dagens
variationsrika mode gör det dessutom lätt att
välja en personlig stil med unika detaljer varje
dag. Här presenterar vi några av höstens härliga trendaccessoarer.
Mössor och hattar
Som vi har njutit av alla stickade mössor under
de senaste åren! Mösstrenden håller i sig och
kompletteras med söta 30-talshattar, gubbhattar och eleganta damhattar.
Vantar
Vantarna kan gärna vara stickade och matcha
mössa och halsduk eller sticka ut som färgglada
detaljer med ett eget liv. För den som hakat på
höstens eleganta damtrend är det naturligtvis
skinnhandskar som gäller.
Halsdukar
Om det är något man inte får vara utan i höst
så är det halsduken. Stora, långa och grovstickade i starka, höstiga eller neutrala färger
funkar lika bra som finstickade halsdukar med
vackra mönster. Den rundstickade halsduken
är fortfarande en favorit och vi ser också en hel
del sjalar och scarves. Allt går, så länge halsen
inte är bar!
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Skor och stövlar
Precis som under förra säsongen blir det en
hel del lårhöga stövlar, men också stövlar
med klassisk längd och låg eller hög klack.
Ankleboots är en snygg och tacksam modell
som passar bra till kjolen och långkappan.
Det är naturligtvis mycket skinn och mocka,
gärna med pälskant och andra detaljer i
päls. Ge strumpbyxorma lite extra eftertanke – neutrala, roliga eller eleganta, gärna
med prickar.
Väskor och bälten
Väskorna i skinn kan antingen vara naturfärgade eller härligt färgglada i rött, gult,
blått eller grönt, gärna med päls- eller fårskinnsdetaljer. Vi ser en hel del större modeller med gott om plats för prylar. Handväskor med kort eller ingen axelrem är också populärt, om än inte särskilt praktiskt.
Bältet är en av höstens nyckelaccessoarer.
Det får gärna vara breda läderbälten i svart
eller brunt.
Smycken
Hösten bjuder på härliga smycken i form
av roliga armband och halsband. Breda
manschettarmband med roliga detaljer och
fina färger piggar upp vilken utstyrsel som
helst. En annan favorit är det förtjusande
berlockarmbandet som finns i mängder av
olika utföranden.
Text: Phillips Media
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MÅNADENS JANNE

PRO Askeby

VÄLKOMNAR
Till Sveriges Seniorshops Modevisning
(Catharina Läckhagen)

i Örtomta församlingshem
Måndag den 10 oktober 2011, kl 13.00
Kaffebiljett 40 kronor • Lotterier

Resepresentkort köpes
Fritidsresor, Solresor, Resia, Ving, Ticket eller Apollo
Alla valörer av intresse. Ring 0735 - 110 104

www.svenskapache.se

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Norsholm, Hackefors
och Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen på sidan 43.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon 011 - 19 72 50.
Klipp ut och spara.

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Motorer till lands
och till sjöss

Makarna Fors är ensamma återförsäljare i Linköping för kvalitetsbåtar från Linder i Tingsryd.

M

arinmotor i Linköping har närmare till motorstadion och flygplatsen
än till vattnet men blomstrar ändå.
Magnus Fors, som äger och driver verksamheten tillsammans med sin fru Lilian, berättar
att företaget när det startades på 1940-talet
låg på Nykvarnsgatan precis norr om brofästet
där Kallerstadsleden korsar Stångån.
– I mitten på åttiotalet så behövde fabriken
ovanför fler parkeringsplatser så då revs våra
lokaler. Det var synd på de fina gamla husen
egentligen. De borde hellre ha bevarats.
Till Hackefors flyttade firman 2001 och
även om beslutet vållade Magnus och Lilian
några sömnlösa nätter så ångrar de sig inte.

– Hyran är okej här och nuförtiden så har
de flesta med mindre båt ändå en trailer. Och
kan de inte komma hit så händer det att jag
åker ut i stället, förklarar Magnus.
Stora förändringar
Reparationer och underhåll av båtmotorer är
stommen i företagets verksamhet. Magnus bedömer att han går igenom ett tusental motorer varje år.
– Många kunder är stammisar som låter
mig rutinkolla motorn en gång om året.
Magnus, som arbetat på Marinmotor sedan
1979, har på nära håll kunnat följa hur den
tekniska utvecklingen och förändringarna i
konjunkturen påverkat verksamheten.
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Månadens profiler:								

Magnus och Lilian trivs bland motorer, åror, oljor och ekolod.

– På sjuttiotalet fanns det fyra marinbutiker i Linköping. Nu är vi två kvar. Att ha båt i
Linköping har alltid varit ren lyx och något av
det första man drar ner på när det blir dåliga
eller osäkra tider. Det märks direkt när konjunkturen svänger.
Precis som när det gäller nyare bilar så
krävs det också mer än mekanisk händighet
för att kunna serva en modern båtmotor.
– Varje märke har sin egen elektronik som
kräver en viss analysutrustning. Sedan 1981
så har jag därför specialiserat mig på Yamaha,
berättar Magnus.
Lagom stor kostym
Kundernas beteende har också förändrats genom åren. Att köpa båt var tidigare ofta en utdragen process som började med samtal och
broschyrer flera månader innan kunden kom
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till beslut och beställningen kunde gå iväg för
leverans ytterligare några veckor senare.
– Idag kan en kund komma hit på onsdagen och vilja ha båten till helgen men det är
bara de stora firmorna som har råd att ha flera olika båtmodeller ståendes leveransklara.
Magnus och Lilian har istället minskat sin
verksamhet och dragit ner på försäljningen
av nya båtar. Verksamheten, som när den var
som störst hade flera anställda, sköts nu helt
och hållet av makarna Fors.
– Det är långa dagar och lite semester men
vi trivs. Vi har en lagom stor kostym nu. Vi vill
varken blir större eller mindre
Motorer även på fritiden
Lediga dagar tillbringar hela familjen Fors
gärna på Go-cartbanor runt om i landet.
Magnus har varit en duktig förare och nu

								

Lilian & Magnus Fors

Magnus kan allt om båtmotorer och Marinmotor är märkesverkstad för Yamaha.

kör dottern Alexandra för fullt i pappas spår.
Lilian, som drogs in i motorkretsar när hon
började umgås med Magnus och hans vänner,
kör inte själv men följer gärna med på träning
och tävling.
– Det är så härlig gemenskap inom motorsporten. Alla får vara med oavsett ålder och
resultat. Barnen umgås med sina föräldrar
även när de är tonåringar. Det gillar jag.
Magnus har till skillnad från Lilian sitt motorintresse med sig hemifrån.
– Pappa jobbade på SAAB men hade egen
verkstad på sidan av där jag tillbringade
mycket tid. Jag satte ihop min första mopedmotor när jag var åtta och en gång trimmade
jag moppen som pappa åkte till jobbet på.
Han visste inte om det men tyckte att det gick
ovanligt fort …
Verkstaden och skruvandet var betydligt roligare än skolan tyckte Magnus som minns hur
han gömde sina nedsmutsade händer för fröken. När han var femton hade han fått nog av
studierna och började jobba på Mälmans mekaniska på Wahlbecks industriområde.
– Då gick det fortfarande att få jobb utan

längre utbildning. Gubben Mälman var bra,
bara man skötte sig och gjorde sitt jobb så var
han nöjd.
Magnus trivdes väldigt bra på Mälmans,
där han bland annat fick vara med och tillverka detaljer till kärnkraftverk, men fick efter några år ett erbjudande om att hoppa in
på Marinmotor – ett erbjudande som han tog
och aldrig har ångrat.

Fakta
Namn: Lilian och Magnus Fors
Ålder: 52 år var
Bor: radhus i Sturefors
Familj: en dotter på 21
Intressen: motorsport/go-cart,
hemmapyssel, Magnus gillar att springa
en sväng
Dolda talanger, Magnus: matlagning
Lilian: problemlösning
Favoritplats i Åkerbo: Hövern
Hemsida: www.marinmotor.se

Text och bild: Titti Knutsson
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På spaning i Kåkerbo

O

Svarta moln hängde över Kapten Bille´s den här dagen.

m man frågar någon var Munkeboda ligger blir svaret kanske en skakning på huvudet. Men frågar man i
stället om Norsholm är det lätt att få en vägbeskrivning. Det är ju det lilla samhället mellan Linköping och Norrköping, där det förr
var så besvärligt att passera eftersom vägbroarna behövde öppnas när Göta kanalbåtarna
skulle passera. Norsholm hette förr Munkeboda och var biskop Brasks tillhåll. Ruinerna av
Munkeboda slott finns fortfarande kvar på en
udde i Roxen. Det nuvarande Norsholm har
vuxit upp i anslutning till Göta Kanal och var
tidigare en viktig knutpunkt för båt- och järnvägstrafiken. Idag är kanalområdet Norsholms
turistcentrum. Josef och Annica Puschl såg utvecklingsmöjligheterna med området.
– Vi startade Kapten Bille´s Café & Vandrarhem här i det gamla omlastningsmagasinet
2004, säger Josef som arrenderar huset av
AB Göta Kanalbolag. Ursprungligen användes
byggnaden för att lasta om gods mellan sjöfart
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och järnväg, men den har även nyttjats som
båtvarv och lokal till Munkeboda båtklubb.
Josef Puschl berättar att det behövdes stora
ombyggnationer för att anpassa huset till den
nuvarande verksamheten.
Järnvägsräls under köksgolvet
– Köket byggdes ovanpå den gamla rälsen och
för att få plats med ett kylrum fick vi ta bort
den ena körporten, säger han. Tittar man på
husgaveln vid entrén syns lämningarna av den
andra porten. Några meter framför ligger en
betongring halvt begravd av gruset. Det var
här vändplattan som användes vid omlastningen mellan båt och tåg fanns. En bit därifrån står den gamla lastkranen kvar. På magasinets övervåning är vandrarhemmet inrymt.
– Eftersom tågen gick rakt genom huset var
det öppet från marken upp till taket. Vi var
tvungna att bygga ett innertak för att kunna
inreda vandrarhemmet, säger Josef.

Husgaveln bär tydliga spår efter den tidigare verksamheten som omlastningsmagasin.

Kanalen i centrum
Göta Kanal invigdes 1832 och var av stor betydelse som transportled för varor och passagerare. Så småningom övertog järnvägen och
lastbilstrafiken den rollen. Kanalen utvecklades istället till att bli en av Sveriges största
turistattraktioner. 1999 utarbetade Norrköpings kommun en detaljplan för Norsholms
kanalområde och flera byggnader ansågs vara
av riksintresse för kulturminnesvården. Bland
dessa hör det gamla omlastningsmagasinet
men även den tidigare slussvaktarbostaden på
andra sidan av kanalbron. Huset har använts
till café under många år och paret Puschl håller traditionen vid liv.
Slusscafé för tvåhjulingar
– Sedan två år arrenderar vi slussvaktarbostaden, säger Josef. Sommartid ordnar vi grillkvällar på torsdagar, och under vintern hyr vi
ut ett av rummen till konferenser för mindre
sällskap. Slusscaféet är vida känt inom motorcykelkretsar. Här har knuttarna samlats för att

fika och umgås sedan mer än två decennier
tillbaka.
Norsholm är en mötesplats för människor
och kommunikationsmedel. Slår man sig ned
en stund vid ett av serveringsborden utanför
Kapten Bille´s, hinner flera internationellt
flaggade båtar glida längs med kanalen framför. Samtidigt strömmar trafiken förbi på den
himmelshöga motorvägsbron långt bort till
vänster, och till höger dånar X-2000 fram på
järnvägsrälsen.

Fakta
Månadens kåk: Kapten Bille´s
Plats: Kanalområdet i Norsholm
Byggår: 1890
Har använts till: Omlastningsmagasin för båt och tåg
Används till idag: Vandrarhem
och café
Ägare: AB Göta Kanalbolag
Text och bild: Fredrik Häger
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TEMA: HÄLSA

Ta greppet om ditt liv!

Del 6

Hälsan som helhet i våra liv.

Välkommen till den 6:e och sista artikeln i denna serie om hälsa! Våra liv är en helhet. Vi lever och formas av de kunskaper och erfarenheter livet ger oss. Sist, men inte minst, formas vi
av de människor vi omger oss med och av allt
vi får till oss av händelser i samhället, nära
och globalt.
Känslan att befinna sig i ett sammanhang,
(KASAM) är betydelsefull för vår hälsa och
välbefinnande! Det är tre ord med dess innebörd, som kännetecknar KASAM:
• Att du kan uppleva tillvaron som
			MENINGSFULL.
• Att du kan förstå (begripa) din roll i
			tillvaron.
• Att du har kapacitet och möjlighet att
			 själv, och/eller med stöd av människor
			 som du kan lita på, hantera situatio			 ner som är avgörande för hur ditt liv
			utvecklas.
För dig som följt denna artikelserie, känner
du kanhända igen ovanstående ord.
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Du kommer att känna igen fler ord i den
här artikeln! Under de år jag arbetat med
stresshantering, mental träning, och samtal,
är det några saker som återkommer och som
jag anser har en påtaglig betydelse i människors liv. Känsla av sammanhang är en sådan
sak. Att medvetenhet ger valmöjlighet är en annan.
Vi kan alla hamna i en situation i livet –
men när vi befinner oss i situationen har vi en
rättighet och en skyldighet att göra val.
Detta/dessa val, kan ofta vara svåra att
göra, men vi ska känna en styrka i vår möjlighet att göra dem! Konkreta exempel på val är:
inköp av ett klädesplagg, val av program till
gymnasiet, byta arbetsplats, att stanna eller
avbryta en kärleksrelation eller val av barnens
fritidsaktiviteter.
Förändra de saker i livet – som känns rimliga för dig – att förändra just nu.
Vissa saker kan du vänta med. De är inte
rimliga att förändra i din tillvaro just nu.

MOTION
Många vardagsmotionärer, som värnar om
sin hälsa, ställer frågan: vilken motionsform
är bäst?
Mitt och många andra hälsoutvecklares
svar blir: DEN MOTION SOM BLIR AV, ÄR
BÄST!
Med det svaret menar jag, att först gäller
det att hitta viljan och motivationen att motionera, sedan en aktivitet där jag kan behålla
motivationen att motionera!

TEMA: HÄLSA
Idag är väldigt många människor medvetna
om att 30 minuters promenad varje dag är
BRA för hälsan.
För att promenaden ska ge gynnsam effekt
för hjärta, blodkärl och kondition, ska du gå
i så rask takt att hjärtat slår fortare än vanligt
och att du får en värmekänsla i kroppen.
Se till att ha ett par bra skor!
Jag, artikelförfattaren, har skrivit en ny
målbild, gällande min egen motion. Jag kan
ge er läsare en ledtråd: 9 juni 2012, står jag
redo vid startlinjen, med lämpligt färdmedel
och huvudbonad.
Vi ses där?!

MATEN på FATEN
Barn och ungdomar, ska under lekfulla former
gärna prova olika sporter och motionsformer.
Som vuxna vet vi ofta, vad som lockar och
vad som inte gör det!
Sätt dig, skriv gärna ner vad som känns roligt och lockande, inför din motionsstart. Du
kanske känner dig lockad att reflektera så här:
• Enskild motion / I grupp?
• Kostnad? Vilken summa är rimlig för mig
			att avsätta?
• Jogga: Ja / Aldrig i livet!
• Zumba: Ja / Nej / Vet inte vad det är, ska
			prova en gång.
• Yoga: Ja / Nej / Ska prova.
• Spinning: Har aldrig cyklat, men det ser
			 kul ut på bild med spinning. Ska prova.
Listan på olika motions- och rörelseformer
kan göras otroligt lång.
De flesta organisationer och föreningar
vill locka deltagare. Vid uppstart av säsongen
erbjuder flera av dem en GRATIS prova påvecka. Under den veckan kan du prova en
mängd olika aktiviteter och kan hitta just den
aktivitet DU trivs bra med.

Mat är gott! Att äta näringsriktigt, är viktigt
för väldigt många. Att gå ner vikt är det väldigt många som vill, eller som försöker.
Det finns många olika dieter och ännu fler
företag och koncerner som säljer sina koncept
för att gå ner i vikt.
Jag har skrivit det förut, och skriver det
igen: jag tillhör den grupp som förespråkar
husmanskost / huskvinnokost.
Det som fungerar bäst är att äta mindre än
det vi förbrukar.
Om du väljer att ta hjälp av ett företag som
använder sig av en speciell diet, råder jag dig
att ta reda på om företaget är seriöst. Ta reda
på deras upplägg, vad har de för resultat? På
förekommen anledning: det är inte seriöst
och förenat med direkt fara för hälsan, om
konsulterna säger att du ska dricka 4 – 5 liter
vatten per dag!
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TEMA: HÄLSA

RÖKNING
Många spaltmeter har skrivits om rökning och
här kommer ännu några rader!
Cigaretter är med avsikt gjorda så att rökaren ska få en kick av att röka.
Nikotin är ett nervgift som stimulerar hjärnans lustcentrum. Nikotin är starkt beroendeframkallande.
Nikotin orsakar inte cancer. Det gör de 50tal andra ämnen som finns i cigaretten.
Nikotin kan användas i annan form än cigaretter: som läkemedel (t.ex. Nicorette tuggummin) för att bli av med beroendet.
För rökare som röker 1 paket cigaretter om
dagen och drar halsbloss, är risken jämfört
med icke rökare:
C:a 15 gånger större för lungcancer.
C:a 10 ggr större för matstrupscancer.
C:a 10 ggr större för kronisk lungsjukdom
(KOL).
Inför den här artikeln tillfrågade jag 4 personer vad som ska hända för att de ska sluta
röka. Samtliga har arbete eller går i skolan och
har ett gott socialt nätverk.
Maria 57 år: en hjärtinfarkt eller stroke.
Lasse 45 år: en hjärtinfarkt.
Linda 18 år: kan inte komma på någonting,
ja cancer förstås. Men jag känner ingen ung
person som fått lungcancer, så det känns inte
så verkligt.
Sven 67 år: jag har nyligen slutat, har rökt
i 50 år, men fick en hjärtinfarkt för 2 månader sedan. Nu blir det ingen mer cigarett!
Det är endast 4 personer tillfrågade, men min
erfarenhet säger, att deras svar ger en god bild
av vad som är vanligt förekommande anledningar.
För dig som vill sluta röka:
Förbered dig mentalt. Bestäm gärna ett datum
som ligger nära i tiden t.ex. onsdagen om två
veckor, då slutar jag. Sluta tvärt!
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Det är ofta att lura sig själv att skjuta upp slutdatum. T.ex:
• När den här besvärliga perioden på jobbet
är över, då …
• När jag får ett arbete, då ...
• När jag fyllt 20 / 30 / 50 år, då ...
• Den dag jag börjar få morgonhosta då …
Vårt förhållningssätt till det som händer oss i
livet, återspeglar sig givetvis även när det gäller att sluta röka. Jag träffade vid en av mina
föreläsningar, ett par i 35–årsåldern. De hade
bestämt sig för att sluta röka.
Kvinnan sade: "För mig är det inga problem, jag intalar mig själv: jag har aldrig rökt!
Då saknar jag ju inte rökningen, eftersom jag
aldrig rökt!"
Mannen däremot, fokuserade på: hur ska
det nu gå på nyårsafton, jag brukar alltid röka
en cigarr, vid tolvslaget?! Vi ska ha kick off på
företaget om en månad, det innebär god mat
och social gemenskap. Jag slutar röka efter
den träffen!
• Ha din egen kick off inför ditt rökfria liv!
• Bestäm ett datum.
• Ta hjälp och stöd av någon i din närhet
			 eller anmäl dig till en rökavvänjnings			 grupp. En grupp ger styrka och bekräft			else.
Du som röker 1 paket cigaretter om dagen, har
säkert redan räknat ut att det är c:a 16.800 kr,
som går upp i rök varje år!
Ett tips, som många använder sig av:

TEMA: HÄLSA
Lägg pengar,
varje dag i en
ask, motsvarande
den summa du
röker för. Vad
pengarna ska användas till, är givetvis din ensak.
En cykel, motordelar till bilen, kläder, resor,
böcker, årskort
till någon idrottsaktivitet eller
många biobesök!
Har du gjort flera försök att sluta röka?
Känns det misslyckat?
Vänd på ordet: lyckad miss = då är det
värt att prova igen!
Våra tankar påverkar oss starkt. Våra tankar hjälper oss på vägen till det vi vill uppnå.

EN HJÄRTESAK
Ge hjärtat en chans – motionera!
Hjärtat slår 60 – 80 slag per minut i vila, hos
en vuxen person.
Mängden blod i vår kropp är c:a 7 % av vår
kroppsvikt. Blodet pumpas runt i kroppen av
hjärtat, dygnet runt, hela livet! En makalös
manick!
För att behålla vår hälsa, behöver vi bl.a.
vårda vårt hjärta.
Dock är hjärtinfarkt en mycket vanlig folkhälsosjukdom. Det inträffar en hjärtinfarkt
var 15:e minut dygnet runt i Sverige.
De mest typiska symtomen (kännetecknen)
vid hjärtinfarkt är:
• Plötsliga smärtor, mitt i bröstet.
			 Smärtan kan variera och kännas mycket
			 svår och sprängande. Ibland känns den
			 som ett band över bröstet.
• Smärtan kan stråla ut i en arm, eller båda
			armarna.
• Smärtan kan kännas upp i käkarna,

			halsen, nacken.
• Smärtan kan kännas endast i
			magen eller ryggen.
• Smärtan kombineras ofta med
			hjärtklappning, andnöd,
			 ångest, illamående och kallsvett.
• Yrsel och svimning.
Om smärtan är ihållande i 15 minuter och
därtill kombineras med någon av övriga symtom ökar sannolikheten för att det är en hjärtinfarkt.
Symtomen kan variera mellan individer, och
även mellan män och kvinnor.
Dock har 80 % av alla, oavsett kön,
bröstsmärta, som påtagligt symtom.
Hos kvinnor kan symtomen vara mer diffusa. Extrem trötthet under flera veckor, innan
hjärtinfarkten är ett faktum, är ett exempel på
ett svårbedömt symtom. Dessutom ett symtom
som nonchaleras av kvinnor.
Vid ihållande smärta i 15 minuter:
GE HJÄRTAT EN CHANS – RING EFTER
AMBULANS! RING 112
Om personen är vaken:
• Uppträd lugnt. Berätta att hjälp är på väg.
• Låt den drabbade sitta, gärna med
			 ryggen högt och benen lågt.
• Lossa på åtsittande kläder vid halsen och
			runt midjan.
• Fråga om den drabbade har någon
			 medicin för hjärtat – hjälp till att få fram
			 den i så fall.
Vid medvetslöshet – placera den drabbade i
stabilt sidoläge.
Vid hjärtstopp = du bedömer att den drabbade inte har någon andning eller puls – Starta
hjärt–lungräddning!
Känner du dig osäker på hur du ska agera
medan ambulans inväntas – ring upp 112, så
guidar dig personalen via telefon.
Till Åkerbobladets läsare: klipp gärna ut ovanstående och ha med dig i plånboken, din åtgärd kan bli skillnaden mellan liv och död.
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TEMA: HÄLSA
Om människosläktet kunde lära sig av växtriket,
Att följa årstidernas växlingar och låta perioder
Av vila följa perioder av intensiv blomning.
Istället för att kräva av oss själva och varandra
Att vi ständigt ska vara på topp, borde vi låta
Naturens dynamik mellan aktivitet och vila,
Vara ett mönster för våra liv.
		
Anne Swärd
Med de orden avslutar jag artikelserien om hälsa. 

Text: Gunilla L-Svensson
Illustrationer: Jan Karlsson

Frågor & svar om hälsa
Fråga:
Jag är 32 år, lever tillsammans med sambo och
två barn, de är 4 och 6 år.
De senaste två åren tycker jag att tiden och livet bara snurrar fortare och fortare.
Jag sover allt sämre och har tappat mycket av
den glädje jag alltid har haft, för barnen, sambon, mitt jobb o allt vi gör på fritiden. Jag drar
mig undan socialt o vill helst inte gå till vänner
eller bjuda hem några när helgen kommer.
Jag tycker inte att jag kan nånting! Jag har läst
dina artiklar, men kan inte hitta vad jag ska göra
för att må bättre.
Min sambo tror att jag är deprimerad o jag vet
varken ut eller in!
Är jag stressad? Deprimerad? Ångest hur vet
man att man har det?
Anna A

Gunilla svarar:
De kännetecken du beskriver, är mycket vanliga
hos personer som är stressade, på väg mot en ut-
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mattning. Det är precis som du beskriver, mycket
svårt att på egen hand nå hälsa.
Jag anser att du ska ta kontakt med din vårdcentral. Det som har hög prioritet är att du får en
god sömn. Det är förutsättningen, för att kunna
arbeta med att nå en god hälsa och välbefinnande.
Samtal med professionell person är av högt
värde.
Om du har kraft: gå en promenad varje dag,
fysisk aktivitet i sig är stressreducerande. Dock
är det en viss period i den obehandlade stressen,
där motionen blir ännu ett stressmoment, kanhända befinner du dig där.
Det tar mycket utrymme att beskriva depression och ångest. Jag kan varmt rekommendera
det självtest, som jag här intill lämnar internetadress till. Där får du även en kort förklaring till
begreppen.
Anna, du är medveten om dina symtom och
hur du känner. Då är du redan en god bit på väg.
Lycka till! 

TEMA: HÄLSA

Värdefulla
webbsidor
LJ cARLANDER
psykoterapi • tankesmedja
www.carlander.nu
Testa dig själv!
HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale)
är ett enkelt testformulär som kan ge vägledning om det egna måendet och besvara frågan om man bör söka hjälp. HAD mäter såväl
depression som ångest.

SLUTA-RÖKA-LINJEN
www.slutarokalinjen.org
Alternativt tel. 020-84 00 00.

hjärt-lungfonden
www.hjart-lungfonden.se/butiken
Här kan du beställa kostnadsfria faktabroschyrer. T.ex. om astma, blodtrycket, barnhjärtan, hjärtinfarkt, kvinnors hjärtan, KOL,
stroke, sömnapné, tobak och tuberkulos.

tips: Gå samman i en grupp och beställ broschyrer som ni läser gemensamt och diskuterar kring ämnet.
Läs för hälsan och livet!

Samtalet är kostnadsfritt. Du får samtala med
erfarna tobaksavvänjare.

Det är alltfler privatpersoner som
köper en blodtrycksmätare.
De råd jag vill ge är:
Ta blodtryck under samma betingelser, dvs.
• Vila 15 minuter.
• Ta blodtrycket sittande (eller liggande)
		 och i samma arm vid samtliga tillfällen.
• Använd samma blodtrycksmätare.
• Dokumentera dina värden, och om
		 blodtrycksmätningen föregicks av någon
		 särskild händelse.

www.livskompetensost.se

Vi erbjuder utbildningar och kurser
för jaget, laget och företaget.
Vår kompetens - din hälsa
LivsKompetens Öst • Gunilla L-Svensson
HLR-instruktör, alla nivåer • Leg. sjuksköterska • Mental coach
Stress- och samtalspedagog
gunilla@livskompetensost.se • Mobil nr: 0704 - 857 423

Höstfärger
i Östra Harg.
Foto: Okidoki
Kommunikation
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Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

björsäter

KIMSTAD

SKÄRBLACKA

Loppis & Allmogemarknad på
Stora Kinäs. Vägen mellan Björsäter - Östra Ryd. Följ skyltar.
Lö 11-15. Tel. 0120-601 77.

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

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

Falerum

Linghem

TALLBODA

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

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

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

Linköping

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.

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

Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14.
Marknadshuset. Industrigatan 52
Lö-Sö 10-15. Tel. 0708-55 12 91
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

HANNÄS

norsholm

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

HACKEFORS

Hannäs Möbel & Prylmarknd.
Nära Hannäs kyrka, Åtvidaberg.
Öppet: Sista helgen (Lö-Sö)
i sep, okt och nov, kl. 10-16.
Tel. 0120 - 148 03

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). On & Fr 13 -18
Lö 11-15. Tel. 0705 - 18 17 98.

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

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

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

Privata radannonser i Åkerbobladet
Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack
Gör så här:
Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrubrik och text på ett
papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med cirka
40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge också ditt namn, adress och
tel.nr. E-mail: info@akerbo.nu. Adress: Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem. Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
eller plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)
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Priser

Rubrik samt
1 - 2 rader		 60:3 rader				75:4 rader				90:5 rader			  105:6 rader			  120:-

Annonsmanus och betalning skall
vara Åkerbobladet tillhanda senast
på tisdagen i veckan före utgivningsveckan. Dvs. för nästa nummer senast
den 11 oktober.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

24/9 		 		 Höstmarknad vid Magasinet, Linghem.		
							Kl. 10-14. Se annons sidan 23.

1/10 		 		 Skördefest i Salfvedal, Borkult.
							Kl. 11-15. Ostystning, servering, försälj							ning m.m. Besök av Hästmannen.
							Arr. Yxnerums hembygdsförening
							Se annons sidan 23.

Tävla i

ORDJAKTEN

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

23/10	 			 Konstcafé i Verkstan, Askeby. Kl. 16.00
							Konstnären Jacqueline Holmgren berättar
							om historien bakom 15 tavlor.
							Arr. Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
							samt Bilda. Se annons sidan 23.
Sept-okt		 Stadsvandringar i Linköping

						Vissa vardagskvällar med start kl. 19.00
							Arr. Linköpings Guideklubb
							Se annons sidan 19 i Åkerbobladet nr 8.

– vinn en trisslott!
Nr
1.

Sida nr

Annonsör

2.
3.
4.

1. toppklass
2. takmålning
3. studier
4. kålsoppa
5. igång
6. interaktiva
7. innergården
8. bocken
9. innovativa
10. skonsamt

5

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om
du inte vill klippa sönder tidningen, på en
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset
585 64 Linghem

eller maila samma uppgifter till
info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 11 oktober.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.

6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
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Åkerbokrysset - september 2011
I OTTAN
GRÄVANDE HISTORIKER

VÄLTER
TAR IN
STORA
LASS

VÅLLA
FÖRTRET
VIPPSTJÄRTEN
KOSTBARHET
SES
MITT I
SOVRUM

BRUKAR
SÄLJAS
SVART
SVÄVA
ÖVER EN
PUNKT
ÄR BÅDE
HUND
OCH
KATT

ÄR INTE
MULNA
NÄTTER

GÖTEBORGS
SYMFONIKER

INDISKT
BRÖD

KAN VARA
EN HET
SITTPLATS

ÅTER
I
BÖRJAN

BURKA
T.EX.
KLÄRVOAJANTA

SES
OFTA
MED
POCK

KATTDJUR
AFRIKALAND

KAN DET
BLI I
LUCKAN

KÄND
FÅGELSJÖ

VISAR
OBESLUTSAM
KJUSA
AFFÄRSBYRÅ

ÄR DEN
SOM
GLANAR
JOBBAR
MED EN
SKENTILLVARO

PÅ LEKHYLLAN
KULLAMAN

VAR
HÄLSAD

TRÄD
TID MED
RINGA
VÄXT

ÄR JU
SLÄGGAN

GNAGET
SVÄNGTYP

KRICKA
VÄXTSAMLING
SPORTKLUBB

HAR PROBLEM MED
DIVISIONEN
KAN
EDER

STRAVINSKY

VÄTE

SLÅS

BLIR EN
FOTBIT
TILLSAMMANS

BLIR
RÄTT
MED
GORENG

MJÖLNERÄGARE
KORT
FÖR ÄMNE
MED
DÖTTRAR

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund. Foto: Okidoki Kommunikation

Här kommer ett nytt Åkerbokryss. Bilden har lokal anknytning även denna månad med en vy
från Östra Harg. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de gula rutorna,
samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu Senast den 11 oktober 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 augustikrysset var ”Klippor vid Roxen" samt "Östgötasommar".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Lennart Larsson, Mjölby, 2:a pris – Waldy Sundenäs,
Linköping samt 3:e pris – Margaretha Gustavsson, Sköndal. Vi gratulerar också Lars Lundberg,
Linköping som vann trisslotten i ORDJAKTEN för augusti. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 10.000 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm, dvs. dessa orter med omnejd:
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad,
Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg,
Östra Skrukeby.

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

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2011
Nr
10
11
12

Manusstopp
Tis 11/10
Tis 8/11
Tis 6/12

Utdeln.dag
Sön 23/10
Sön 20/11
Sön 18/12

Visste du att … om energi
Energi mäts i kilowattimmar, kWh. kWh beskriver hur
stor effekt man får ut under en viss tid. När man köper el
kostar 1 kWh drygt 1 krona inklusive fasta och rörliga
kostnader.
Energi kan varken tillverkas eller förbrukas, utan bara
omvandlas från en form till en annan. Den energi som vi
använder kommer bland annat från olja, kärnkraft, solenergi och vindkraft. Med hjälp av el kan energin transporteras långa sträckor.
En 20 år gammal frys på 300 liter drar ungefär 1 000
kWh per år. En modern frys med samma volym drar
bara 250 kWh per år.
Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är detsamma som i ett kilo olja – en god orsak att återvinna alla
plastförpackningar.
Uppvärmningen står för cirka 60 procent av den totala
energiförbrukningen i ett svenskt hushåll.
Den genomsnittliga energiförbrukningen i radhus och
villor är 25 000 kWh/år. Av detta är cirka 5 000 kWh
hushållsel, 5 000 kWh varmvatten och resterande 15 000
kWh uppvärmning.
I lägenheter är den genomsnittliga energiförbrukningen
12 000 kWh/år. Hushållselen står för 3 000 kWh, varmvatten 2 500 och uppvärmning 6 500 kWh.
Genom att byta till lågenergilampor kan du sänka energiförbrukningen för belysning med upp till 80 procent.
Dessutom är livslängden upp till 20 gånger så lång.
Text: Phillips Media

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.
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Ni är välkomna att besöka vår stora
portutställning i våra nya fräscha lokaler
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