
An n o n s t i d n i n g  f ö r  ö s t ra  Li n kö p i n g
Nr 6 – 7 2008 
13 juni  – 14 augusti 
Årg 7. Upplaga 7.400

Stationshuset  585 64 Linghem 
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91 

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
 Åkerbo med omnejd
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SOLA SÄKERT
UPPTÄCK PRIORI – REVOLUTIONERANDE

MOT RYNKOR OCH PIGMENTFLÄCKAR

Värde
299:-

Köp en valfri
Priori-produkt och
få ett par trendiga

solglasögon!

Hud & Skönhetssalong
www.nettans.se

- City SPA- 
(von Dufva) 

Snickaregatan 34 B 
582 26 Linköping

013 - 16 38 92

Brovillan 
i Hjulsbro 

Vårdsbergsvägen 135 
589 37 Linköping

013 - 16 38 02
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www.linkoping.se

Nya klimatpengar 
till Linköping och Norrköping

Linköpings och Norrköpings kommuner har tillsammans beviljats 44,3 miljoner 
kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra Klimp, klimatinvesterings-
program, i respektive kommun.

Tillsammans profilerar sig Linköping och 
Norrköping som den klimatsmarta regionen, 
en region som det ska vara lätt att vara 
klimatsmart i - för alla som bor och verkar 
här. En gemensam klimatvision, antagen i 
båda kommunerna, lägger grunden för det 
fortsatta klimatarbetet och de nya bidragen 
är viktiga för att förverkliga visionen om 
att vara en klimatsmart region nu och i 
framtiden.
Medfinansieringen från Naturvårdsverket 
gör det möjligt att genomföra sammanlagt 
15 stycken klimatåtgärder under en fyraårs-
period. Därmed minskar de årliga utsläppen 
av koldioxid från de båda kommunerna med 
30 790 ton koldioxid per år och elförbruk-
ningen minskar med 12 300 megawattim-
mar per år.

Linköpings klimatinvesteringsprogram 
2008-2012
Linköpings kommun har beviljats 12,5 
miljoner kronor i bidrag för att genomföra 
nio åtgärder som alla bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser.  Den totala 
klimatinvesteringen i Linköping under pro-
gramperioden uppgår till 54,5 miljoner kr.
Utsläppen av koldioxid i Linköping beräk-
nas minska med 3 090 ton koldioxid per år 
och elförbrukningen med 6 100 megawat-
timmar per år.
– Att Linköpings kommun för fjärde gången 
får statliga bidrag för att genomföra inves-
teringsprogram är ett mycket gott betyg på 
Linköpings långsiktiga och offensiva miljö- 
och klimatarbete. Genom att genomföra 

ytterligare ett klimatinvesteringsprogram i 
bred samverkan, medverkar vi till att hejda 
den globala och lokala klimatpåverkan, säger 
miljökommunalråd Gösta Gustavsson (c).
– Det är mycket glädjande att också Norrkö-
pings kommun får Klimp-medfinansiering 
från Naturvårdsverket. Nu fortsätter vi 
tillsammans att intensifiera och priori-
tera det regionala klimatarbetet och göra 
handling av klimatvisionen, fortsätter Gösta 
Gustavsson.
I Linköpings kommuns klimatinveste-
ringsprogram är kommunen och tre av de 
kommunala bolagen representerade (Svensk 
Biogas AB, Tekniska Verken och Stångåsta-
den). Programmet innehåller åtgärder som 
omfattar utbyggnad  och effektivisering av 
fjärrvärme och fjärrkyla. Inom ramen för 
programmet ska också Stångåstaden energi-
effektivisera hundra tvättstugor.
Biogasbussar ska trafikera delar av lands-
bygdstrafiken. Tekniska Verken ska med ny 
teknik konvertera en lastbil till biogasdrift. 
Och bidrag ges för biogasledning till ny 
mack som ska etableras på Tornby.
Sist men inte minst har Linköpings kommun 
också fått pengar till TEMP, som är ett folk-
bildnings- och informationsprojekt med an-
svar för att informera och kommunicera de 
åtgärder som ingår i programmet. TEMP ge-
nomför också delprojekt och kampanjer med 
syfte att öka Linköpingsbornas medvetande 
om klimatfrågan och i förlängningen ta ett 
ännu större ansvar för att delta i arbetet med 
att minska utsläppen av växthusgaser.
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Vi samarbetar med:Bokning och information: 073-073 55 85
info@falkenteg.se, www.falkenteg.se
Ärenprisvägen 81, 585 64 LINGHEM

Falkenteg friskvård & rehab har kunskaper inom sjukgymnastik och 
träningshandledning.  Vi finns på Ärenprisvägen 81 i Linghem.

Vi erbjuder:
• Sjukgymnastisk bedömning och rådgivning
• Behandling av skador och smärttillstånd
• Akupunktur
• Massage
• Individuell och gruppledd träning
• Utbildning/föreläsningar inom friskvård och rehabilitering

FALKENTEG friskvård & rehab drivs av Sofia Falkenteg 
Leg. Sjukgymnast, dipl. Massör, dipl. Fystränare
Patientförsäkring genom TryggHansa.

Handla dina varor hos oss!

Öppettider: 
Måndag – Fredag 11-19  

Lördag 11-15  
Söndag Stängt

PRESENTTIPS!
Köp fint exklusivt 
trähantverk från  

Estland med mycket 
hög kvalité. Tfn: 013 - 763 90

ASKEBY

Välkommen till

Köp köttfärsen hos oss.
Vi mal den av Skönero Kött, ett svenskt närproducerat kvalitetskött, medan du väntar. 

ASKEBY ASKEBY

Benfri fläskkarré och 
Tunna revbensspjäll

Askeby  
klosterost 79 90/kg

Nytt i ostväg Vår egen marinering av
 Prova på

Semesterstängt v 28, 7 - 12 juli.
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Mer info på traochmiljo.se samt svesol.se

Solvärme - Värme som framtiden älskar!
Östergötland

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

SISTA CHANSEN 2008
Vi har fått tag på 4 st kompletta solvär-
meanläggningar FAVORIT 3 som vi säljer 
ut med 3 000:- i rabatt.  
Nu 22 000:- inkl. moms. (ord. 25 000:-).  
Dessutom bidragsberättigat med 5235:-.

Nu även Solel 12 V, samt soldriven  
stugventilator/värme. Ring för mer info!

Nyhet!

Ring Stefan för gratis hembesök och offert.

070- 467 53 83 eller 013-10 12 46

10 års garanti enl. konsumentverket
Titta in på benders.se

RenovglasRenovglas

Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad

85
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VÄRME
VENTILATION

KYLA

VÄRME
VENTILATION

KYLA

Mossebo Valdemarsvik
0123-200 00

www.allvarmeteknik.se

Värmepumpar
Berg
Luft
Vatten

Luftvärmepumpar
AVT &
Sverigepumpen

VÄRMEDAGAR
28-29 mars

- med branschens vassaste
experter på plats!

Östergötlands största Energi & Badrumsbutik

Utställning med värmepumpar
El • Ved • Pelletspannor • Solpaneler

Kompletta badrumsmiljöer
Produktförsäljning eller totalentreprenad

BADRUMSBUTIK ENERGIUTSTÄLLNING
Öppet

Vardagar 10-18
Lördagar 10-13

Förmånlig finansiering genom Handelsbanken finans

En kontakt
Ett företag
Ett ansvar

Gör som vi, satsa på 
en helhetslösning  

från Allvärmeteknik.
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Snickaregatan 27, Linköping 
www.centrumkliniken.nu

013 - 482 05 02 

Privat 
VÅRDCENTRUM

Ett läkar-
besök kostar 
endast 350:-

Sommarstängt i juli. 
Öppnar åter i augusti.
Se www.centrumkliniken.nu  
för mer information.
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Elina Jonsson KlefstadåFör dig själv, ditt företag, din gård, din hobby eller kanske din supersöta hund..?
Hemsida

Som grafisk formgivare formger jag önskemål. Som småföretagare förstår jag kostnadskrav.
Läs mer om mitt företag och se min grafiska formgivning samt webdesign på www.elinajonsson.se.
Kontakta mig med frågor eller begär en offert på 013-750 05 eller elinajonsson@klefstad.se.

• DÄCK
• FÄLGAR
• SERVICE

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

ÖPPETTIDER:  
må - to 8-18, fre 8  -16.30

Semesterstängt  
v 28 - 30

Vi önskar alla en 

skön sommar!

Tfn: 013-510 60
www.gummiverkstan.se

Besök  
www.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut  

på Din bil!

Handla räntefritt -  
      smartare än kontant!

Brasved  /  Pannved
 

      Annan längd kan ordnas efter önskemål

vid köp av minst 3 m3

Passa på och beställ nu
så har du torr ved till hösten!

Ren björkved  
Blandved

Tel. 0762 - 45 86 17  Tomas
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Mi & La Hantverk

LARS AXELSSON
TEL: 011 – 750 15

Bygg- och RenoveringarDecoupage & Servettryck E-
M

A
IL: m

i-la.hantverk@
hotm

ail.com

MIA A XEL S SON TEL: 011 – 750 15

Trevlig sommar!
önskar

Mia och Lars Axelsson

Dags att byta fönster?
Vi har fönster i Ek till samma pris som furufönster.

 Bättre kvalitet  Bättre säkerhet   3-glasfönster U = 0,5

Kontakta oss:  
Tel: Mail: Hemsida:  www.nowostyl.se

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tfn: 013 - 720 77 • mb: 0708 - 43 48 38

Bra pris på varm-
vattenberedare 
inkl. installation

Slöjdgatan 19  
582 77 Linköping   
Tfn: 013 - 31 21 91

 VVS & EL lagret 

 Butikens öppettider: 

mån - fre
9:00-18:00

lunchstängt 13:00-14:00

Sommaröppet under juni - juli
Semesterstängt v. 31- 33

Trevlig sommar!
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Kör gamla E4:an mot Norrköping, strax efter 
Gistad sväng vänster vid skylten Lillkyrka, följ 

sedan vägen fram till kyrkan och du hittar vårt café!

Kaffe, bullar, smörgås. 
Dessutom serveras på tisdagar  
våfflor och på torsdagar soppa.

L i l l k y r k a  C a f é
Sommaröppet 

den 1 juli till 
den 24 juli.

LOPPIS
Vägen mellan Bankekind 

& Ekenäs Slott eller omvänt 
- se skyltning

Välkommen!

Öppet lörd & sönd 
juni - augusti 
11.00 - 17.00

Möbler, böcker, glas, porslin, tavlor, smycken m.m.

Rystad 
Folkets 

Hus

Detta är den perfekta lokalen för 
Barnkalas, Familjefester,  
Mötesverksamhet, Studiecirklar m.m.  
För bokning och upplysningar kontakta:  
Jan Rydén, tel. 013-39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se 
eller Dagny Hallkvist, tel. 013-13 68 18

• Bodils Minicirkus 
         Familjeföreställning. Sö 14/9   kl. 11.00

Välkomna!

Börja firandet med att åka i lövad skrinda runt bygden. 
Kliv på vid Missionshuset kl. 12.15  

eller senare längs färdvägen.

Östra Skrukeby Hembygdsförening 

MIDSOMMARFIRANDE 
vid Storgården, Ö Skrukeby 

Start ca kl. 13.00 

LEK OCH DANS, LOTTERIER.
Medtag egen kaffekorg.

Gemensam klädning och 
resning av stången 
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Vägbeskr: Gamla E:4an mellan 
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka

Lanthem
Inredning  Present  Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider: 
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

5-års jubileum 
på Lanthem!

Hos Lanthem hittar Ni!
Klassiska tyger: rutor, ränder, linne, blommigt ... 
Stolsöverdrag, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Gardinsömnad

Öppet hela sommaren!

 

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 lösnings- 
fokuserad och målinriktad.  
Välkomna till oss.

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

Hud & Skönhetssalong

www.nettans.se

Sommarens öppettider v. 27 – 33: 

- City SPA- 
(von Dufva) 

Snickaregatan 34 B  
582 26 Linköping

013 - 16 38 92

Brovillan  
i Hjulsbro

Vårdsbergsvägen 135 
589 37 Linköping

013 - 16 38 02

Vi önskar alla en riktigt skön sommar! 
Anette Hambalek med medarbetare. 
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Öppet: Ti - Fr 11-18 • Lö 11-15
Klinga gård - Norrköping • Alsätersvägen 1

011-12 12 06 • www.tresekler.se

Här finner Ni allt inom present 
och heminredning  

i vacker herrgårdsmiljö.

Antikt & inredning

Inredning • Möbler  
Presenter

Njut av sommaren  
på vår terrass vid kanalen
... med att äta god mat eller med en kopp kaffe och hembakat bröd.

VÅRA SOMMARTIDER 
Alla dagar 10 -22 
Fullständiga rättigheter 

FOLKMUSIK på terrassen  
midsommardagen kl. 16.00

Utmana grannen 
eller jobbarkom-
pisen på ett parti 
minigolf!

Motorcykelträffar 
i Norsholm 
TORSDAGAR
Vi grillar korv. 
Från kl. 17.30 

Sommar 

i Brådtom Sluss 

vid Göta Kanal

• Sommarmarknad
        Hantverkare, Loppis, Lotterier 
        Korvgrillning, Ka�eservering 

• Allsång 
         Fr.o.m. 26 juni - 7 augusti

• Caféet 
         är öppet alla dagar hela sommaren.

Varmt Välkomna!

Sö 15/6   kl. 11-17

Alla torsdagar kl. 18.00
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Vi håller till vid vår scoutstuga på Tulpanvägen 2.
Linghems Scoutkår har ca 65 medlemmar. Vi tillhör Svenska Scoutförbundet som är en religiöst och parti-
politiskt obunden mötesplats där barn och unga möter ett stödjande och lyssnande ledarskap. I Sverige 
fi nns det 100 000 scouter och i världen 30 miljoner scouter i 200 länder. Scouternas främsta uppgift är att 
erbjuda en meningsfull fritid och personlig utveckling. Friluftslivet ger möjlighet till äventyr och gemenskap. 
Scouterna utför praktiskt fredsarbete genom att låta unga människor träffas och bli kamrater över natio-
nella, religiösa, etniska och andra gränser. Scouterna ger en utbildning i praktiska färdigheter, attityder och 
värderingar som kompletterar det som skolan ger. Det är dessutom kul att vara scout!

Välkommen att prova på scouting!
Tisdagen den 17 juni bjuder Ling-
hems scoutkår in till Öppet hus. 
Då är alla barn och föräldrar i Ling-
hem hjärtligt välkomna att prova på 
olika spännande scoutaktiviteter. 
Vi börjar klockan 16 på e� ermiddagen 
och håller på tills det blir mörkt. 
Du kommer när du kan och stannar 
så länge du vill.

Vi kommer att vara ute, så ta på 
dig kläder e� er väder. 
Vi bjuder på enklare mat som vi 
lagar över öppen eld och upplever 

lite vildmarksliv samt tävlar, leker och 
annat som gör scouting spännande.
Välkommen den 17 juni!
Om du har frågor går det bra att ringa ordförande 
i kåren, Hans Nydahl tel 013 - 792 29

Välkomna!
Arr: Vårdsbergs LRF avdelning och Vårdsbergs hembygdsförening 

Lördag 5 juli 
Kl. 10.00-14.00

VETERANTRAKTOR
PLÖJNING

FÖR ANMÄLAN KONTAKTA: BENGT ROGESTAM 070-674 10 10 ELLER GÖRAN ANDERSSON 070-456 45 07

Du som vill 
delta i  

plöjningen –
anmäl dig 

senast 3 juli!

vid Rogestad 
(mellan Vårdsbergsrondellen och Hjulsbro)

Plöjning med traktorer från 
årsmodell 1965 och äldre

  Tävling och uppvisning   Kaffe & korvgrillning  Veteranbilsutställning

Vi tar en paus över sommaren
Nästa nummer av Åkerbobladet kommer 

vecka 33, fredag 15 augusti.
Boka annons i god tid före onsdag den 6 augusti.

Åkerbobladet Ha en skön sommar!  
önskar Ingrid och Nils-Erik
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NORSHOLMS KOMEDITEATER
Efter förra sommarens succé 

med Ludvig Holbergs Maskerad återkommer vi med
ytterligare en klassisk förväxlingskomedi:

Pernilles korta frökenstånd
Spelas onsdag – söndag kl. 19.00,  25 juli – 17 augusti

Biljetter 200:- (grupprabatt: 10:e biljetten gratis)

Förhandsbokning:  011-530 84, goran@sarring.se

Under spelperioden:  ICA Brasken 011-540 55

Helkvällspaket:  
Middag på Kapten Bille’s + teater 300:-, tel 011-545 50

har  
semesterstängt

18 juli - 5 augusti

Trevlig sommar
önskar

Inga-May Johansson-Lundgren

AskebySalongen
Ljungstorpsvägen 23, Askeby

Tel. 013 - 761 31,  076 - 89 49 990

Ewa Wallgren 
Leg. optiker

Bra parkering!

Vårnyheterna  

droppar in.

solglasögon
             med styrka

 från 1500:-
Gäller t.o.m. 31/7 -08

Specialpriser 
på

Sommartider 27/6 – 10/8
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Prinsessa salongPrinsessa salong
Drop in & tidsbeställning

Klippning
Barn (0-5 år)  ....................................  150 kr 
Barn (6-10 år) ...................................  170 kr
Pensionär .........................................   170 kr 
Herr ..................................................  200 kr
Dam  kort o. axellångt ......................   200 kr 
Dam  halvlångt o. långt  ....................    220 kr 
Skägg- och mustaschklippning   ........       50 kr

Bröllopsuppsättning  
med make up ................................... 1 200 kr

Tel. 013 - 790 31, 0708 - 34 53 01 • Tulpanvägen 3, 585 64 Linghem

Hjärtligt välkomna!

Öppettider
Mån - Fre  11 - 19 

Lördag, vid  
beställning, 13 - 16
Semesterstängt 

19/7 - 31/7

Fri Parkering
Ej kortbetalning

013 - 790 31

Automatpris med  
Hydrokort

Tallboda
013-14 19 58

I vår välsorterade butik hittar du:  
Livsmedel, Kioskvaror, Färdiga mackor, Nybakat bröd,
Sallader, Korv, Videofilmer, Tobaksvaror m.m.

Uthyrning av:  
Flyttskåp - Grindvagnar - Biltransport  
Båttransport - Hästtransport   

Vi på ”macken” önskar  
alla våra kunder en trevlig sommar!
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Gör ett besök i HOLMBO 
KVARNVIK

&

Välkommen till en 
lanthandel i tiden ...
Farinsocker och 
pärlsocker i lösvikt
mån - ons 9 -18 tors - fre 9 -19 lör 8 -13

... och till en från svunna tider
SJÖBERGA LANTHANDELSMUSEUM

tors - fre 11 -16 lör 10 -13 sön 11 -15
Öppettider 5/6 - 10/8:

HOLMBO MARKNAD 20 juli

www.tygerochting.se 0120 - 401 42
Tyger Presenter Inspiration Inredning

www.mariashus.se 0120 - 400 80

5000 artiklar:
Presenter Heminredning Väskor 

Smycken Te & Kaffe

Evas Café
070 - 690 37 22
Gott hembakat bröd

ÖPPETTIDER:
tis - tors 10 - 18 
fre - lör 10 - 14

1/6 - 31/8
Marias Hus & Evas Café, även 

sön 10 - 14
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Vi önskar alla
en skön

sommar!

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

 Går ni i byggtankar  
eller har ni tänkt 

måla om huset? 
Kontakta oss! Kostnadsfria offerter. 

Kvalitet som varar!
Kontaktperson Christopher Isaksson,  

Brovillan i Hjulsbro, Vårdsbergsv.135 • Tel: 013-163271, Mob:0708-678563
www.hjulsbroallservice.com Innehar F-skatt

  01 1 2 0 12

Allt för häst och ryttare

Just 
nu!

SÄKERHETSVÄSTAR
         15 % rabatt

www.dekorationsverkstan.se
Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping • Tel 0768 - 966 132

Sommartider
Semesterstängt 19/6 – 6/7

Öppettider v. 28 – 30  
Ons - Fre  15 - 18   

Lördagsstängt från midsommar t.o.m. 30/8
Trevlig sommar!

Mån - Fre 10 -18 (Lunch 12.30-14)

KÖPER - BYTER - SÄLJER 

Tfn: 013 - 15 21 80, 592 85 
Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro

25 år i branschen

Vi önskar våra kunder en trevlig sommar!

FLYTTREA  
20 % RABATT
Stängt fredagen den 13/6 samt  
lördagar fr.o.m. midsommar.

För mer info: www.halsokrukan.seTips: 
Present- 

kort

EJ KORTKÖP
Öppet: To-Fr 11-18

eller efter överenskommelse, 073 - 80 90 700

Egen tillverkning 

av keramik & tavlor.

Presentbutiken
HÄLSO    KRUKAN

Stationshuset Linghem
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            Månadens profil

Jag ser en rävunge i dikesrenen när jag 
kör ut till Grävsten i försommarmorgonen 
och det slår mig sedan, när vi slår oss ner i 
skuggan intill ladugården, att Anders nog 
är lite lik en räv, med samma röda hår och 
pigga blick. Listig är han säkert också, för 
det är klart att det krävs en viss klurighet 
för att hålla en gård som Grävsten i ord-
ning. Anders är förstås den äldre av de två 
och betraktar numera landskapet med bon-
dens hemtama vardagsöga. Ser att där är 

ett staket som ska lagas, där en takpanna 
som ligger snett.

– De säger alltid att det är så vackert här 
men det tänker jag inte så mycket på. 

Lång historia
Jag frågar om älgen. Det har jag tänkt ut 
innan. Att jag måste försöka få reda på var-
för det står en stor älg av plåt på fornbor-
gen där uppe, ovanför gården. Anders vet 
besked och får stöd av pappa Lars, som också 
han har ro att sitta en liten stund vid kaffet.

Anders Schultz på knä i kohagen.

Prisbelönad bonde 
på gård med anor
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             Månadens profil                              Anders Schultz

Anders är omtyckt av både människor och djur. 
Här med ett av årets nytillskott.

– Det var en som hyrde huvudbyggnaden. 
Han var jakttokig. Det var han som ställde 
dit älgen. På trettiotalet, var det. Han hette 
Schnell och var något slags konsul.

Anders skrattar och berättar att jag inte 
är den första som lagt märke till älgen. 

– Folk stannar ibland och ska visa att de 
sett en älg. Kom säger dom, titta, det står 
en älg däruppe. Och då säger jag att jo, det 
brukar det ju göra …

Historien är närvarande överallt på gården. 
I beteshagarna finns fornlämningar som 
man kan lära sig mer om på en kulturstig 
som Länsmuseet sköter. Gården Grävsten 
finns omnämnd redan 1396 men de nuva-
rande gamla husen är från 1700-talet.  

Gården, som förvaltas av kyrkorådet i 
Bankekind, ingick i en stor donation på 
1860-talet och har sedan dess varit utarren-
derad.

– Anders Alerik föddes utom äktenska-
pet i Fillinge. Han lyckades ändå ta examen 
som lantmätare och gjorde sig dessutom 
en förmögenhet på att låna ut pengar. Han 
köpte flera gårdar i både Norrköping och 
Linköping men hade inga arvingar utan 
donerade sin egendom till olika stiftelser, 
berättar den nutida Anders, som kom till 
gården med sina föräldrar 1981.

– Far hade brukat gården Rolgen innan 
men den här gården var större och så var 
det ju asfalt ända fram …
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             Månadens profil                              Anders Schultz
Inget enmansföretag
Nu driver Anders gården tillsammans med 
en heltidsanställd djurskötare och en sä-
songsanställd. Pappa Lars är pensionär 
men deltar fortfarande i arbetet på gården. 
Just när jag besöker dem finns också en 
praktikant från Vretaskolan på plats.

– Skriv om dem. Utan dem och stödet 
från resten av familjen skulle det aldrig gå.

Inget av de fyra barnen har några planer på 
att ta över gården men hoppar in ibland vid 
arbetstoppar och Anders verkar ta det med 
jämnmod. Inte heller han kunde tänka sig 
ett liv som bonde när han var ung men se-
dan blev det så ändå. Just nu ser han posi-
tivt på framtiden.

– Prisökningen har onekligen hjälpt upp 
situationen för oss mjölkbönder. Det har 
varit några tuffa år men under vintern var 
priset nästan uppe i 3,50 per liter för mjöl-
ken och det behöver vi. Jämfört med me-
jeri- och butiksleden är det vi som lägger 
ner mest arbetstid för att få fram mjölken. 
Så egentligen borde vi ju få största delen 
av ersättningen men dit är det fortfarande 
långt kvar.

Flexibelt stormejeri
På Grävsten finns idag 220 djur varav unge-
fär 85 är mjölkkor. Utslaget över året inne-
bär det att gården levererar drygt 2 000 
liter mjölk om dagen. Men korna ger inte 
alltid lika mycket mjölk.

– Många är kritiska till Arla och tycker 
det är en stor och trög organisation. Men 
de hämtar mjölken här varje dag oavsett 
hur mycket eller lite vi kan leverera. Ett 
mindre mejeri skulle kanske inte kunna 

hantera svängningarna lika bra, filosoferar 
Anders efter att ha uttryckt sin förvåning 
över att människor kan betala över tio kro-
nor för en halvliter vatten och samtidigt 
tycka att åtta kronor för dubbelt så mycket 
mjölk är dyrt.

Jag rundar av vårt samtal med en fråga 
om drivkraften. Vad det är som gör att han 
orkar hålla på, trots de tuffa ekonomiska 
villkoren. Anders har svaret klart för sig.

– Att bli färdig med saker, att se arbetet 
omkring sig, det ger en tillfredsställelse. 
Våren är bäst. Efter sådden. När sådden är 
klar och korna är ute. Då är jag nöjd.

Svalorna virvlar över ladugårdsbacken 
och grönskan står försommarljus kring går-
den. Morgonen övergår i förmiddag. Skug-
gan över fikaplatsen utanför ladugården 
blir allt smalare.

– När solen kommer hit är rasten slut, 
skojar Anders, som alltid verkar ha nära till 
skratt.

Namn: Anders Schultz
Ålder: 54
Familj: hustrun Ann-Sofi och fyra vuxna 
barn
Bor: i en av flyglarna på Grävstens gård,  
utanför Bankekind
Aktuell: utnämnd till Årets Östgötabonde 
2008, har ordnat betessläpp tillsammans 
med Arla tre år i rad.
Sämst med jobbet: att planeringen ofta går 
om intet när väder och maskiner spökar
Roligast med jobbet: att få följa årets gång 
på nära håll
Drömsemester: en resa till Kina. Eller Is-
land. Men några dagar i sommarstugan i 
Östra Skrukeby går också bra.

Text och bild: Titti Knutsson
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C A R  S E R V I C EC A R  S E R V I C E

Vår specialitet
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Vi har samarbetsavtal med Wahlstedt i Motala.
Vi är en allbilsverkstad.

Dela upp betalningen med 
MECA-kortet, räntefritt 1 år.

Öppettider:
Mån - Tor   7.00 – 17.30
Fredagar    7.00 – 13.00  

Läs mer på www.meca.se

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

Tottes Bilservice

DIN BILVERKSTAD

Lånebil.

Öppet hela sommaren.

Trevlig sommar
önskar vi på Tottes!

Trevlig sommar 
önskar vi på

Bladins 

Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

Alla våra nya och gamla kunder 
önskas en  

bra skördesäsong!

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

    www.dakonsult.se

SPECIALITET  

STUBBORTTAGNING!
JAG UTFÖR ÄVEN:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

En skön sommar önskar 
Daniel Gustafsson
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Håkan Andersson
Bil & Motorsportservice

Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 585 63 Linghem  

www.habms.se

• Allbilverkstad 
• Service & Reparationer
• Lånebil *)

• Motorsport
• Hjulinställningar 
• Däckverkstad

*) Lånebil vid service/reparation, fast pris 200 kr/5 mil.

ÖPPET: 
Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14

TIDSBOKNING:  
Mån - Tor 08-15 • Fre 08-14

Vi har semesterstängt 
vecka 28 - 29

Glad Sommar!
Välkomna! 

Håkan, Susanne, Daniel, Stellan

013 - 14 40 14
www.brokindsplatslageri.nu070-535 99 74 • 070-535 99 75

Tornbyvägen 3 • 582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net

Hagalund Malmskogen • 582 72 Linköping
 E-post: rengenvik@telia.com

013 - 39 73 20

En skön och trevlig 
 sommar & semester

önskar vi er alla

0708-39 73 20
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Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker

Trevlig sommar 
och semester
önskar vi 
alla kunder

Linköping • Tfn: 013-14 25 79 • 800 06

Glas av plast!
Plexiglas  -  Makrolon (Akryl)   (Lexan, polykarbonat)  

Lämpligt för 
rutor till ma-
skiner, lek-
stugor m.m. 
samt för 
inglasning av 
altaner och 
balkonger. 
Makrolon är även 
utmärkt material för 
t.ex. skyddshuvar och 
liknande. 

Tjocklekar 
från 1 mm 
och uppåt i 
flera färger.  
Vi har även 
rör och 
rundmate-
rial i plast.

Allt tillkapas efter mått 
eller ritning.

VÄLKOMNA!

Industrimodeller 
Molijns väg 4 • 580 06 Linköping • Tel:013-15 19 31  

• Fax:013-15 23 04 • info@industrimodeller.com 
www.industrimodeller.com

I detta nummer av Åkerbobladet fortsät-
ter vi att presentera våra lokala politiker 
i Åkerbos geografiska utskott. I förra 
numret kunde vi läsa om Lars Eklund och 
denna gång får vi stifta bekantskap med 
Sven-Åke Lundh.

Ledamöterna i Åkerbo geografiska  
utskott är:
Fredrik Lundén (m), ordförande,  
Susanne Wallberg (s), vice ordförande
Muharrem Demirok (c), Lars Eklund (kd), 
Joakim Hörsing (mp),  
Sven-Åke Lundh (s), Tommy Ählström (m).

Trim • Foder • Tillbehör
Allt för din hund och katt

013 -10 59 90
Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Vistvägen 34, Majelden, Linköping

Vägbeskrivning: 
Butiken ligger utmed Vistvägen vid rödljuset mellan korsningen 
Berga Centrum och Folkungavallen. Det är lätt att stanna till  
med bilen och bra parkeringsmöjligheter. Entré från innergården.

Stängt lördagar juni - aug

10 % rabatt  
till studenter, pensionärer 

och uppfödare. 
(Gäller ej foder och trim) Semesterstängtv. 28-29

Semesterstängt 14-28/7
013 – 13  74  80
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Sven-Åke Lundh  

vill använda politiken för att hjälpa

Sven-Åke Lundh svarar på alla mejl han får 
från medborgarna och tycker att det geogra-
fiska utskottets viktigaste uppgift är just den 
att lyssna.

- Jag försöker alltid hjälpa dem som hört av 
sig vidare i systemet. Förmedlar kontakt med 
någon tjänsteman eller tipsar om vart de kan 
vända sig. 

Sven-Åke berättar att en av de vanligaste 
frågorna är klagomål på att folk kör för fort.
- Fast ofta är det faktiskt de boende själva som 
kör för fort. När polisen efter påstötningar 
hade hastighetskontroll på 30-sträckan vid 
Himnahallen så hade 23 av de 26 som åkte 
fast själva skrivit på protestlistan innan. De 
kanske fick sig en tankeställare.

Annars är högt tempo inget som skrämmer 
Sven-Åke som ägnat sig åt rally och både kört 
själv och läst karta när han var yngre. De po-
litiska uppdragen och arbetet som facklig om-
budsman gör också att han håller farten uppe. 
Uppdraget som 2:e vice ordförande i social-
nämnden innebär även att han har jour vissa 
helger. Han har då mandat att fatta beslut i 
akuta ärenden om exempelvis omhänderta-
gande av barn som råkat illa ut.

– Jag har gått från hårda till mjuka frågor, kan 
man väl säga, eftersom jag tidigare var ordfö-
rande i Teknik- och samhällsbyggnadsnämn-
den.

Sven-Åke tror att det vore nyttigt för fler 
politiker att gå den vägen.

– Samhället består ju inte bara av torg och 
gator utan också av människor. Det har varit 
lärorikt att uppleva det.

Sven-Åke återkommer ofta till ordet hjälpa. 
Det är också en av hans drivkrafter i det po-
litiska engagemanget. Att hjälpa människor 
som behöver stöd och att vara med och påver-
ka samhället. Han talar också mycket om bar-
nen, om barnen som kommer i kläm och som 
han försöker hjälpa så gott han kan. 

– Det finns för många barn som far illa 
idag. Alldeles för många.

FAKTA
Namn: Sven-Åke ”Sventa” Lundh
Parti: S
Uppdrag: ledamot i Åkerbo geografiska  
utskott, kommunfullmäktige, 2:e vice ordfö-
rande i socialnämnden
Ålder: 61
Tidigare politisk erfarenhet: fackligt aktiv  
sedan 30 år, i partiet sedan 25
Antal år i geografiska utskottet: 15, sedan 
systemet med geografiska utskott infördes 1993
Familj: hustru och två vuxna barn, sex barnbarn
Bor: i villa i Linghems tätort
Yrke: plastarbetare, fackombudsman
Fritid: motorsport, husvagnen och båten vid 
Sommen
Dold talang: nej, jag visar allt
Smultronställe i Åkerbo: Linghems tätort
Telefon: 013-70123, 070-5744367
E-post: sven-ake.lundh@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Tävla i ORDJAKTEN
 – vinn en trisslott!

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

1. soppa
2. som framtiden
3. kostnadskrav
4. giftfritt
5. studenter

6. totalentreprenad
7. styrka
8. ett parti
9. årsmodell
10. kioskvaror

Nr Sida nr Annonsör
1. 

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Namn:

Adress:

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 6 augusti.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.  
GRATTIS! till Hanna Mild som vann trisslot-
ten i förra månadens Ordjakt.

Trevlig sommar 
& semester

önskar 

Tel 013 - 39 70 15,  011 - 19 36 01 070 - 741 12 43

Trevlig  
sommar!

önskar 
Gunnar Hemmingsson
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Foder/Entreprenad

Johan Franzén • Vårdsberg Hovetorp • 585 92 Linköping • Mobil: 070-786 0112

Grovfoder för häst
Stallplatser för uthyrning

Glad sommar!

Jernbergs Bilservice 

Service, reparationer m.m.

Tel. 013 - 27 07 43 
Må-To 7.30 -16.30

Rydsättersvägen 
Malmskogen Tallboda

   Dags för oljebehandling! 

Stängt fredagar 
20/6 - 15/8

 Ta med annonsen = 100 kr vid oljebehandling. (Gäller t.o.m. 31/8.)

Kristen Dansmusik
Från 

Bugg till Kramgott 
av och med  

Peter Magnusson
Ring för mer info 

013 - 771 29,  070 - 391 69 33

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller 

det humanjuridiska.

Bouppteckningar 
Testamente - Arvsskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10 
070 - 870 59 29 

www.svenskafamilyaid.se

 
 Upplev sommaren från 

hästryggen 
Kom ut och besök oss och våra trevliga 

islandshästar – varför inte boka en vagnstur 
eller bad i vedeldad badtunna. För ridvana 
ryttare erbjuder vi ridning på egen hand. 

 
Vi håller öppet hela sommaren! Välkomna! 

 
Ett par stenkast från Ekenäs slott i Linköping 




 www.sjoberga.se      e-post: info@sjoberga.se 
tel: 070-3539769 

  
 

Nästa nummer av Åkerbobladet 
kommer ut den 15 augusti.

Boka annons före den 6 augusti.
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Varsågoda, här kommer sommarkrysset. När du har löst korsordet skickar du in  
bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna,  samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 6 augusti 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 majkrysset var ”Sliter inte hund precis” och "Lever ett hundliv".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Barbro Boström,  2:a pris – Åke Larsson  
och 3:e pris – Yvonne Bergström.  Lotterna kommer med posten.  

Åkerbokrysset - juni 2008
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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
Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 7.400 ex. 

Delas ut med posten till 6.295 hushåll och 456 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, Tör-
nevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby. 

Tidningen finns också tillgänglig  
på f.n. följande platser 

Askeby: Handlar´n
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Åkerbobladets kontor
Linköping Centralt: VVS-lagret, Centrumkliniken,  
Nettans Hud & Skönhetssalong
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermar-
ket, Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria, ICA-affären

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Utgivningsplan 2008 

Nr Manusstopp Utdeln.dag
8 Ons 6/8 Fre 15/8
9 Ons 10/9 Fre 19/9
10 Ons 8/10 Fre 17/10
11 Ons 5/11 Fre 14/11
12 Ons 3/12 Fre 12/12

Uthyres

LINGHEMS STATION
Ledig lokal i markplan, på ca 35 m2 

(inkl. del i gemensamma ytor), 
lämplig för t.ex. kontorsarbete, 

café eller försäljning av något slag.
Du delar gemensamma 

utrymmen med Lin-Alls och  
Åkerbobladet.

För vidare info v.g. kontakta:
Keith Grönqvist 
tel. 0734 - 39 26 60
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