
Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
Nr 3 – 2012 
25 mars –  21 april 
Årg 11. Upplaga 11.400

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
 

  

 

Upplev PÅSK i NORSHOLM! 
Långfredagen den 6 april kl. 11.00 -15.00 

 Hantverk 
 Matupplevelser 

 Påsklunch 
 Besök vår församlingsgård 

 Fina erbjudanden i våra butiker 
 Ponnyridning 

 Loppis 
 Tipspromenad med fina vinster 

 Kaniner och höns 
 Lotterier 

 Korvgrillning 
 Kul för barnen 
 Godisregn 

 

Varmt välkommen!                      
Läs mer på www.upplevnorsholm.se 

 

BONDROMANTIK          
i Norsholm 

Kapten Billé s
Café & 
Vandrarhem
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Läs mer om vår pågående uterumskampanj och provbygg ditt uterum på vår webbplats www.halle.se 

Ute är inne!
Vårpremiär för Linköpings största 
showroom för uterum

Känn in dig i våra inredda uterum, 
prata med våra experter och rita upp 
ditt drömrum i 3D. På Halle Center 
har vi alltid extra bra erbjudanden.

Välkommen till Idögatan 27 (Torvinge)!
Öppet måndag-fredag 08.00-16.30

Idögatan 27, 582 78 Linköping
Telefon 0430-122 80

Helgöppet: 
23-25 Mars

Fredag-söndag: 
10.00-15.00

Halles säljare 
finns på plats!

Montörer 
finns på plats 

för rådgivning och 
bokning av even-
tuella hembesök 

beroende på 
avstånd.

20-25%
Rabatt
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www.meca.sewww.tottesbilservice.se
DIN BILVERKSTAD

Vi servar och reparerar  
alla bilmärken  
med bibehållen garanti.

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Dela upp betalningen  
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

Tottes Bilservice AB
Hästhovsvägen 1 
Linghem (mittemot silon)
Tel 013 - 708 60
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Utökade öppettider: Vardagar 8-18, lördagar 10-14

Betala ett däck i månaden 
med SUPERDÄCK-kortet. 

Räntefritt och utan  
uppläggningsavgift!

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

på Din bil!

Nu erbjuder vi även 
FYRHJULSINSTÄLLNING. 

Vi har också LÅNEBIL.

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

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

Alla priser gäller 
”klArt på bil”.

Vid skifte ingår  
alltid hjultvätt.

Hankook 
k115
195/65/15  91V  975:- 
205/55/16  91V   1075:- 
215/55/16  93V   1275:- 
225/45/17  94W   1395:-

SPECIALPRISER

SOMMARDÄCK
Gäller så långt lagret räcker.

225/45/17  91V   1295:-
k415

ContinentaL  
preMiUMContaCt 2

MiCHeLin 
enerGY SaVerdäCkHoteLL

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

Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-163271

Mob:0708-678563
www.hjulsbroallservice.com

Innehar F-skatt
Kontakta oss!  

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

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

Plattsättningar  
som bokas före sista april 2012 

15% rabatt 
på materialkostnaden!

GLAD PÅSK!
önskar vi på 

HJULSBRO ALLSERVICE

Ombud för

Vi kan hjälpa dig med
• Hushållsnära tjänster: 
   Städning, Fönsterputsning,  
   Sömnad, Hjälp med att handla m.m. 

• Trädgårdsdesign

• Trädfällning

• Trädbeskärning

• Platt- och Stensättning

• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

Hushållsnära 
tjänster m.m. 

Referenser finnes.

Välkomna!

Tel Sture Carlsson 070 - 605 04 48 • Ej moms!
Veteranplogar, snökedjor, kätting, snöblad 250, div. hjul, mackpump, pelarborrmaskin Arboga, svetsar, kallsåg, kompressor Atlas Copco,  
däckmaskin, bockmaskin, smärgel, varmluftspanna, olika plåtfack med lådor inkl. bult, svetsbänkar, pallvagn, handredskap, verktyg,  
elverktyg, tryckluft, avgasutsug, kablar, mindre verkstadskran, m.m.

Verkstads- & Lantbruksauktion
Lördag den 12 maj kl 10.00 

Hästhovsvägen Linghem (mitt emot silon)

Tel KG Svanberg  0730 - 64 95 37 • Moms tillkommer!
Traktor Belarus 4 WD L81 2000 tim, timmervagn boggi 5 ton, Star vajerkran, Farendlöse kombiräfsa, jordborr, 4-hjulsvagn, balvagn 2 axl Röke, 
KTS bakskopa, mindre skopa, Bala Agri pallgafflar, balspjut, bakblad, betesputs 270 Kellfri, ATV boggivagn Kellfri m kran och insatsflak,  
ATV Yamaha Kodiak 450-06 200 tim, ATV snöblad Lejab 150 cm, militärkärra, motorsåg Dolmar, båtmotorer Johnson & Mariner 4 hk,  
tippvagn 5 ton, sulky för ponny, fårnät, elrep/isolatorer stolpar, foderhäck Hammar m fånggrindar 8 djur, fårboxar galvat, vattenkar m flottör JFC, 
mjölksåar, fodertråg, skottkärror, stallådor, minerallåda, fodervåg, nya brandsläckare, skidbox Yesbox 90 cm, cykelkärra, sandspridare m.m.

KonTanT bETaLning på auktionsdagen. Ej kort.
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Henrik 076 - 160 05 17 • Conny 070 - 305 51 07 • www.kambrinks.se

KAMBRINKS 
MARKISER & PERSIENNER

Markiser • Persienner  
Dukbyten • Motorisering

Kostnadsfritt
hembesök!

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To 8.00  -  17.00 
Fr 8.00 - 16.00

Sportsman 445 MAX
med Yamaha 25 hk 
fyrtaktsmotor.
12 100 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 112 900 kr. 
Ord. pris 125 900 kr.  
13 000 kr rabatt!

Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 152 800 kr. 
Ord. pris 167 400 kr.  
14 600 kr rabatt!

Sportsman 445 CATCH
- en renodlad sportfiskebåt.
Beställ din Sportsman 445 
Catch och du får 4 000 kr 
att handla varor för ur  
Abu Garcias sortiment!

Arkip 460 med Yamaha  
40 hk fyrtaktsmotor,  
inkl. godkänd startspärr.
13 800 kr rabatt!

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN                MED MOTORER FRÅN 

Kampanjpris 
108 900 kr

Ord pris 121 000 kr

Kampanjpris 
145 600 kr

Ord pris 159 400 kr

SUCCÉN !

76 400 kr
Sportsman 445 CATCH

Kampanjpris 
145 600 kr

Ord pris 159 400 kr
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Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com

Öppettider:  
Må - Fr 10 -18  
Helg 10 -15

Dags för  
sommarDäck

Vi erbjuder hjulbyte, däckhotell, 
hjultvätt och bilservice.  
Märkesdäck till rätt pris.

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

HÖGLOFTSDAGEN 
vår stora 

viSNiNGSDAG
Lördagen den 21 april!

Välkommen  

till

Våren närmar sig  
med stormsteg!

Här får du
TipS & råD 

från företag med  
anknytning till  
hus och hem.

 Du kan träffa specialister
som har erfarenhet av allt från 
anläggning av husgrunder, el, 
husmodeller, trädgård och 
marksten.

 Visning av villa Norma 150
som är under uppförande.

 Loppmarknad   Utställningar   Servering
 Sång och musikunderhållning Fri P och entré.

Här hittar du vad som behövs  
för trädgård och anläggning.  
Vi levererar i alla mängder, från en 
hink till långtradare.
Jord, grus, makadam, fiberduk,  
dräneringsslang, brunnar.  
Marksten och betong från Flisby AB.

Nyhet!  
Fr.o.m. i år även utplanteringsväxter.
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10

Nu  når  vi  ännu  längre

 Meter17

Hög tid att beställa rensning 
       av diken o dammar   

Horsab Service AB

Klas Bergkvist    Tel 0702141621
Mail    horsab@gmail.com
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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

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Berga Rona • 585 63 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Allt inom tAk!

013-14 40 14

070-535 99 74 (Björn)
070-535 99 75 (Robert)
013-14 40 14

Ring oss - det lönar sig!

Besöksadr: Tornbyvägen 3 
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

Ring 013 - 703 46 Severin, Åkerbokretsen 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka en 
minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Pg nr 483 84 51-5
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Öppettider:
Mån - Fre 11-18, (Lunch 14 -15) 

Lör 10 -13

Mariette Eskilson • Dipl. färgkonsult

Nya Tanneforsvägen 35, Linköping
www.mestudiomariette.vpsite.se

Varmt välkomna!

0705 -15 78 70

Vårnytt!

Boka gärna 
tjejkväll i butiken.

Taktil Stimulering
En sinnesträning och en lättare beröring 
av huden som ger en djup avslappning  

för både kropp och själ.

SinneSkällan  
Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden. 

013 - 17 33 18  •  070 - 287 45 89  
www.sinneskallan.se

Medlem i  
Kroppsterapeuternas  Yrkesförbund

Utbildning till diplomerad
Beröringspedagog 

under våren och hösten 2012. 
Se hemsidan för mera info.

ring & boka tid 
för en behandling!

Gå 10 ggr - 11:e behandlingen gratiS

Jenny ́s Massage
Jenny Kling

Dipl. friskvårdsmassör
073 - 907 94 50

jennys.massage@hotmail.com

Hospitalskliniken 
Hospitalstorget 1 
Linköping
013-12 74 00

Salong New Look 
Järnvägsgatan 4 B 
Linköping
013-31 51 80
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VEM VILL HJÄLPA MEJ ATT HÄMTA  
BILAR RUNT OM I LANDET TILL  

ÖSTERGÖTLANDS  BÄSTA (?) BILAFFÄR?

013 - 10 19 90 • 0706 - 89 40 54

KÖRGLAD BILFÖRARE SÖKES!

WWW.BILMIX.COM

 

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

Sviestad 1, 585 93 Linköping

 

Söker du  
MURARE?

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

Vi  Murar, Putsar,  
KaKlar, Gjuter.

Ring så kommer vi!

Vard 11-18 • Lörd 10-14
Johannelunds Centrum, Linköping

013 – 13  74  80

Fria ändringar • Fri Parkering

VÅRJACKOR
från 725:-

MODEVISNING  
i Mariagården 

Lördag 31/3, kl 15.00

Den här rutan läses av cirka 25 000 
personer och kostar i svart/vitt  

endast 250 kr. Färgannons i denna 
storlek kostar 300 kr.  

Priser exkl. moms
Kan du som företagare  

annonsera billigare?

Nästa Åkerboblad kommer ut 
den 22 april.

Boka annons senast  
11 april.
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Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29

OBS!!!!
I år blir det

INGET VALBORGSMÄSSOFIRANDE
på Brunsås, Örtomta.

Ingen rishög önskas!
Tidigare arrangörer

NOSTALGIMIX 
KURIOSA • LOPPIS

KÖPER MINDRE HEM ELLER DELAR.
TÖMNING AV VIND, KÄLLARE,  

SOMMARSTUGA.
VI KOMMER OCH HÄMTAR.

013 - 10 19 90 • 0706 - 89 40 54

Dags för ...
• Vårstädning av trädgården
• Beskärning av buskar & träd
• Borttagning av mossa
• Häckklippning m.m.

G.T.’s Trädgårdstjänst 
070 - 160 06 17

Beställ assistans från

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

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

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Nytt och begagnat

Jernbergs Bilservice 

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Service & reparationer • Oljebehandling 
Byte av avgassystem – kolla med oss om bästa pris!
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Vb: Följ skyltar mot  
Stora Bjärby från bron  
vid Törnevalla kyrka.  
Kör förbi mangårds- 
byggnaden och  
ytterligare 200 m  
ner till äggboden.

Glad Påsk!

Stora Bjärby Ägg AB  •  013  - 740 36  •  0709 - 37 00 36  • 0708 - 53 60 90

 Välkommen till vår 

Äggbod
på Stora bjärby!

Äggen hos oss  
är fÄrSka.  
Vill du ha färskare 
– köp en höna!

en bra Start på dagen!
Frukosten anses vara dagens viktigaste mål. 

Med en bra frukost lägger du grunden  
för resten av dagen och orkar mer.

Flash Beauty Ansiktsbehandling 
C-vitaminbehandling som ger en skön vitaminkick och 
ny lyster till din hud. Serum som gåva att ta med hem.
30 min. NU 350:- (ord. 395:-)

Elevbehandlingar
20% på ordinarie pris på alla  
massage- & kroppsbehandlingar. 
Gäller endast torsdagar.

Massage
Presentkort
Fibromassage
Företagsmassage
Spabehandlingar
Ansiktsbehandlingar

013 -13 10 25
Ågatan 25

582 22 Linköping
www.halsogalleriet.se

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

Ewa Wallgren 
Leg. optiker Bra parkering!

• Nya glasögon 
• Nya solglasögon  
• Vårens Nyheter är här
VälkommeN iN och se bra ut!

Utförsäljning 
av kikare till 
bra priser.

Kom in 
och kika!

Våra öppettider för inlämning och försäljning:
Onsdag  16 - 19 • Lördag 10 - 14

Intill  
Linghems 

station

0702-98 10 30 • www.magasinetlinghem.se

Vi vill önska alla våra besökare en riktigt 

GLAD PÅSK!
Vi har öppet 

Påskafton 10 - 14

PÅSKRABATTER
vecka 14 och 15

VÄLKOMNA!
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Klassisk & lantlig textil
Lanthem

Släpp in våren med ljuSa, Skira gardiner!

-- Gårdsbutiken -- 
Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Hos Lanthem   
hittar ni

Klassiska tyger:  
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.

Öppettider:
Onsd - Fred 12-18  
Lörd - Sönd 11- 15  

Påsköppet
Tors - Sönd  

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Lilla Orangeriet 
erbjuder

Penséer • Pärlhyacinter

 

Modebutiken

Wivis Butik
Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA, 

LINKÖPING • Tel. 0704-33 56 87 
Länk: www.wivisbutik.n.nu • facebook: Wivis butik

Varmt välkommen önskar Wivi-Ann!

Öppettider:  
Måndagar 16 - 20  samt   

Lördag & Söndag, jämna veckor, 10 -16

Se vårenS utvalda  
nyheter från

Jackpot, Fransa, Mingel, 
Kaffe, Jensen,  

Capri Collection och 
 Ecoline
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Loppmarknad 
Johanneskyrkan i Åtvidaberg  

30 - 31  mars

Samtidigt med loppiSen 
Säljer vi ockSå vårt färSka 
hembakade bröd.

lunch- och kaffeServering.

Fredag 30/3  
kl. 11.00 - 18.00 

Lördag 31/3  
kl. 10.00 - 13.00

alla varmt välkomna!
PS. Ring 0707 - 125 335 eller 0120 - 149 80  

om du vill ha mer information. 

Johanneskyrkan, Douglasvägen 36 
ÅtviDaberg

Lördagen den 31 mars kl 11.00 – 16.00  
Söndagen den 1 april kl 11.00 – 14.00

Vi finns i Grebo nya fritidshem, (f.d. dagis)!!!!

Vi tar emot och säljer barnkläder, skor och leksaker anpassade för 
kommande säsong. Storlek 50 -170. Allt skall givetvis vara helt 
och rent. Kläderna skall vara märkta med pris, storlek och signatur. 
Galgar mottages tacksamt!

Inlämning sker på frita  
fredagen den 30 mars kl 18.00 – 20.00.

Då tar vi även emot stora saker som cyklar och vagnar m.m.
Vid eventuella frågor kontakta:

Jennie Bertilsson 0703 - 26 85 78 • Angela Hollsten 0704 - 67 63 79
Vi tar 30 % i provision.

Icke sålda varor hämtas på söndagen 1 april kl 14.00 - 15.00.
Saker som ej hämtas skänkes till välgörenhet.

Vi ansvarar ej för inlämnade saker vid ev. brand, stöld, skadegörelse etc. 
Pengar från försäljningen hämtas efter överenskommelse dock senast 

torsdagen den 5 april. 

VARMT VÄLKOMNA!
 Ponnyridning  Fika  Fiskedamm

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ica.se/brasken 
Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Gilla oss på 
Facebook! 

Varmt välkommen!                         

Mats och Marie med personal   

 
  

  

Gäller fr.o.m. 5 april t.o.m. påskafton 7 april. 

 Öppettider i Påsk: 

Långfredagen  9 – 18 Påskdagen   11 – 16 

Påskafton          9 – 16 Annandag påsk  11 – 16 

Trevlig Påsk! 
 

1 platta ägg 49.00 kr/st

Lösviktsgodis 6.90 kr/hg
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Mars
18 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, Kent Pékar, 
     Gun-Marie och Lisen, nattvard, kaffe
20 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Högliden, Bankekind 
     Veteransångarna från Ljungsbro, kaffe
22 Torsdag 19.00 Bön hos Maj-Britt Hagström
25 Söndag 16.00 Familjegudstjänst i Kapellet, barn- och  
     ungdomsledare, kvällsmat
28 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
29 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet
31 Lördag 18.00 Åkerbosångarna övar i Kapellet

April
1 Söndag 14.00 Andakt på Möjetorp
   18.00 Gudstjänst i Kapellet, Fredrik Wenell, 
     konfirmanderna, kaffe
4 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
5 Torsdag 19.00 Getsemanestund i Salem Rystad,  
     Lasse Olsson, nattvard
6 Fredag 10.00 Gudstjänst i Salem, Kjell och Gunilla Brånn, kaffe
8 Söndag 18.00 Gudstjänst i Kapellet, Anders Lindsmyr, 
     Åkerbosångarna, kaffe
11 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
12 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
17 Tisdag 14.00 Tanzaniagrupp i Högliden
19 Torsdag 19.00 Bön hos Siw Nilsson
22 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, Monica Ekström, m.fl., kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)  

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Ringstorp Folkets Hus

Uthyrning

www.ringstorp.net

Vill du hyra Ringstorp Folkets Hus med plats för  
över 100 gäster? Kontakta Anders Berglund,  

tel. 013 - 13 97 01, 0734-37 16 95  
Mycket förmånliga priser!

ringstorp Folkets hUs 
Årsmöte

VÅrFest med liVemUsik

Lördag den 31 mars kl. 18.00
Vi bjuder på mat.

Årsmötet efterföljs av en Pubkväll kl. 20.00 - 01.00

Lördag den 12 maj kl. 19.00
Kom och dansa loss till bandet M.A.N

Bandet börjar spela ca kl. 21.00 
Medtag egen dryck och mat. 

Entré för kvällen 100 kr per person.

Öppet: On - To 10- 21 • Fr - Lö 10-22 • Sö 11-18
Öppet i Påsk: Se vår hemsida www.kaptenbille.se

”Upplev påsk i Norsholm” 
Fred. 6/4 kl. 11 - 15

Tel. 011 - 545 50

Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Grillad entrecôte med 
pepparsås och klyftpotatis 

139:- 

Helgspecial  
i april

99:-
 Kom in och prova vår smakliga

Påsktallrik

Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
MYS hoS KapTen Bille´S

(fr.o.m. onsd. 4/4) Våffla med 
varm dryck 

        39:-
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Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02
www.nettans.se

Öppettider:
Må 09 - 18 • Ti  - To 09  - 20  

Fr 09 - 18 • Lö 10 - 15

Ovanstående två erbjudanden gäller t.o.m. april 2012.

NYHET

EXCELLENCE BODY
SERUM OCH CREME

Gåvans  
värde

955:-

Pris

Värde 865:-
550:-

Köp två Excellence-produkter 
varav en kroppsnyhet  

och få en exklusiv gåva!

Gåvans innehåll:
Aromessence Iris 5 ml • Aromessence Baume Iris 5 ml • Excellence de’lâge Regenerating Cream 15 ml • Perfect Sculpt Divine Rejuvinating Cream 25 ml

TRYGGARE, SNABBARE OCH JÄMNARE BRUN

Köp sol-serumet Aromessence™ Solaire och få  
necessär med solcreme och aftersun i gåva!
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Nu kan ni anmäla er till vår populära

INTENSIVSIMSKOLA

Linköpings simhaLL
Undervisningsbassängen

Grodan: 
Nybörjare, 5 år alt. ca 105 cm lång

Träningsbassängen
Pingvinen: 

Nybörjare, 5 år alt. ca 115 cm lång
Pirayan: 

Kan simma 10 m på mage och rygg
Laxen: 

Kan simma 25 m på mage och rygg

anmäLan
Gör ni enklast på www.lass.se, klicka 
på länken till intensivsimskola för att 
komma vidare till vår anmälnings-
sida. Där hittar ni information om 
hur ni skapar ett nytt konto samt  
hur ni använder vårt online-system. 
Använd era gamla inloggningsupp-
gifter om ni redan är medlemmar.

pris:  675:- / 9 ggr 

datum: 14 - 25/5 alt. 28/5 - 8/6.  
(alla helgfria vardagar)

övriga frågor och upplysningar  
var vänlig kontakta LASS-kansliet:
013-13 96 08 eller info@lass.se
Mån - Fre 08 - 11 • Ons 13 -17

Du som bokar en kurs:
Klipp ut och ta med detta värdebevis 

så får du ett par simglasögon från TYR 
vid första lektionen.
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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 har låg påverkan på 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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Åtvidabergs Elevhem
service • omsorg • boende

Vi utökar och finns nu i Linköping, Åtvidaberg och Kinda.

Service för hem och trädgård

STÄDSERVICE
För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Efter skatteavdrag

160:-
per timfrån

Ett telefonnummer för ALLA tjänster:  0709 - 722 887
www.elevhemmet.se

Vi ordnar  
skatteavdraget  

direkt på fakturan 
och gör kostnads-

fria platsbesök.
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MÅNADENS JANNE

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Åke-Bo av Janne Karlsson

www.svenskapache.se

Pensionärer
Ni som inte är PRO-medlemmar är välkomna att gratis 
besöka vårt månadsmöte i församlingsgården i Linghem 
den 30 mars kl 13.30 då vi visar upp egenhändigt 
producerade produkter i trä, textil och målade tavlor 
samt kulturföremål. Vi informerar också om olämpliga 
läkemedel. Anmälan till Solvig 013-13 88 89 (så kaffet 
räcker).  Välkomna! Styrelsen för PRO Åkerbo.

Honung från Gistad
Ola Hulth 070 - 344 18 53 

Beställ nyslungad honung nu 
för leverans till sommaren.
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Trots en envis förkylning så håller Erica Wall-
gren humöret uppe under hela intervjun. Det 
goda humöret är lite av hennes signum för-
står jag när vi pratat en stund. Förmågan att 
möta även vresiga och buttra människor med 
ett leende har hjälpt Erica både på jobbet och 
hemma.

– Det var en sur gubbe på ett ställe där jag 
skulle lasta av. Jag tänkte att jag beter mig 
som vanligt ändå, jag behöver ju inte vara lika 
sur tillbaka. Nästa gång jag kom dit så fick 
jag lasta av först, de andra fick vänta. Här på 
körskolan var det en gång en elev som nästan 
blev osams med en av de andra lärarna bara 
för att jag åkte med: ”Det var väl själva den att 
man ska behöva åka omkring med ett fruntim-
mer i hytten”, sa han. Resten av lektionerna 
körde han med mig och det gick jättebra. Han 
hälsar fortfarande glatt när jag träffar honom.

Där hemma är det sambons morgonhumör 
som efter ett par års bearbetning har tvingats 
på fall av Ericas avväpnande leenden.

– Ja, tänk, nu kan han till och med dra en 
vits på morgonen!

Maskiner i blodet
Det goda humöret har Erica fått med sig  
hemifrån tillsammans med en lantlig livsstil 
och ett intresse för stora maskiner och före-
tagande.

– Jag är född på Västerby gård, som blev 
lantbruksskola sedan och som är golfbana nu. 
När jag var liten drev min pappa och farfar 
lantbruk på gården och det var en fantastisk 
miljö att växa upp i. Jag kan inte tänka mig 
att bo i staden, aldrig i livet. I en lägenhet blir 
det för nära mellan väggarna.

Erica Wallgren i sitt rätta element. Bakom ratten i en lastbil.

hON KÖR SÅ DET RYKER
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     Månadens profil:               Erica Wallgren

Båda Ericas föräldrar driver egna företag, 
mamma som optiker och pappa som entrepre-
nör med grävmaskiner, lastare och dumprar. 
Erica satt med i hytten redan som liten tös och 
när hon så småningom kom att starta eget var 
det inget skrämmande steg. Fast först hand-
lade det om att skaffa sig en utbildning och 
erfarenhet.

– Jag gick ett år på Fordonsteknisk linje 
och två på Transportteknisk på gymnasiet. 
Det är det bästa jag gjort, jag stortrivdes i 
klassen där vi var två tjejer bland en massa kil-
lar. Att vara tjej i den här branschen har alltid 
bara varit positivt för mig. Jargongen mellan 
oss är ofta rå men jag har aldrig någonsin bli-
vit illa behandlad.

Jobb som chaffis och egen firma
Dagen efter studentexamen började Erica 
köra yrkesmässigt på Vikingstad Åkeri och 
körde sedan i flera år både styckegods, flis och 
skrot för olika åkare i Linköpingstrakten.

– Det var en härlig period. Det hände saker 
hela tiden, jag har massor av historier. Som 
den där gången när min lastbil började brin-
na tre gånger samma natt. Jag körde skräpträ; 
pallvirke och sådant; och dammet från lasten 
lade sig på ljuddämparen och tog eld. Det var 

bara att stanna, rusa ut och släcka. Sista gång-
en tömde jag brandsläckaren och ringde åka-
ren och hotade med att säga upp mig …

Hälsan satte så småningom stopp för fler 
år som chaufför men Erica är inte den som 
ger upp.

– Jag ville fortsätta i branschen på något 
sätt och utbildade mig till körskolelärare. Se-
dan arbetade jag några år på Buss- och Last-
bilsförarskolan. När det företaget såldes star-
tade jag Linköpings Tungutbildning AB och 
började hålla både körkortskurser och olika 
fortbildningar.

Sedan företaget startade för drygt två år 
sedan har verksamheten vuxit och idag har 
Erica hjälp av två extralärare som hoppar in 
vid behov.

– Magnus Svensson hjälper till med kurser 
inom yrkesförarkompetensen och Per Jonas-
son hoppar in på lastbil och lastbil med släp, 
när det behövs. Och så ska min lillasyster bör-
ja hjälpa till med administrationen när hon 
gått ut gymnasiet i vår.

Även fordonsparken har utökats så att före-
taget nu har två lastbilar till sitt förfogande.

– Vi har en Volvo FH12 på 420 hästkrafter 
sedan tidigare. Den nya är en 13 liters Volvo 
med 480 hästkrafter under huven. Bussar får 
jag hyra från Stångåbuss vid behov, vi har ett 
bra samarbete.

Blandad kompott
Efter en period i Torvinge huserar Linköpings 
Tungutbildning sedan första mars i kanslihu-
set på Linköpings Motorstadion vid Sviestad.

– Vi har inte riktigt kommit i ordning än 
men det kommer att bli jättebra här. Vi har 
gott om övningsytor utomhus och bra lektions-
lokaler inne.

Både Erica och Per, som sitter med på inter-
vjun, tycker att tjusningen med att undervisa 

Extraläraren Per Jonasson och Erika på plats i 
de nya utbildningslokalerna.
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Text och bild: Titti Knutsson

     Månadens profil:               Erica Wallgren

FakTa
Namn: Erica Wallgren

Ålder: 32

Bor: på gård i Sandebo, Törnevik
Familj: sambo och två söner, tre och 
fyra år gamla
Intressen: gården, familjen och dju-
ren, dans.
Dold talang: är en hejare på att baka 
Sachertårta
Favoritplats i Åkerbo: spökladugår-
den på Skravestad, Örtomta Präst-
gård och Ekenäs terrängbana

Hemsida: www.ltu.nu

är att eleverna har så blandad bakgrund.
– Det är både unga och gamla, tjejer, killar, 

damer och herrar. En gång var det en marin-
biolog som tog lastbilskort. Han var så teo-
retiskt lagd att han tänkte ut innan hur han 
skulle göra för att backa med släpet och sedan 
gjorde han som han tänkt, berättar Per, och 
antyder att de flesta har en mer jordnära in-
lärningsstil.

Erica, som själv ridit fälttävlan på medel-
svår nivå, berättar att det också kommer en 
del hästtjejer som vill kunna köra sina häst-
bussar själva.

– Vi har körkortskurser för både lastbil, 
lastbil med släp och buss, samt kurser inom 
yrkesförarkompetensen men också mycket 
fortsbildningskurser för redan etablerade 
chaufförer. Det är stimulerande för oss som 
pedagoger att försöka nå alla på deras nivå, 
på deras språk.

Småbruk och dans
När Erica inte är på jobbet så tar familjelivet 
och djuren där hemma det mesta av hennes 
tid. 

– Gården är på fyra hektar, plus ett par som 
vi arrenderar. Vi har får, höns, två arbetshästar 
och tre traktorer. Jag kör ofta pojkarna på en 
tur med hästarna i skogen och på småvägar-
na. På semestern kör vi in höet …

Både Erica och hennes sambo gillar att 
dansa men har fått avstå från det nöjet ett par 
år eftersom sönerna varit så små.

– Nu hoppas jag att vi snart kan komma 
igång igen, det vore kul att komma iväg …

När Erica som avslutning bjuder på en tur i 
nya lastbilen förstår jag att hon också kan sak-
na chaufförslivet.

– Det är en särskild känsla att sitta ensam 
och ratta alla sina hästkrafter och sina 24 me-
ter genom natten …

När Erica själv ska köra den nya Volvon tar hon 
fram finmattan och sätter träskorna i trappen. 
Hon kör helst i strumplästen.
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Min man Janne hade fått 
tag i en restresa och nu satt 
vi på flyget på väg till Lan-
zarote. Jag kände mig djupt 
oroad. Tänk om vi störtade! 
Jag undrade hur det skulle 
kännas just i det ögonblicket 
då man visste att man höll 
på att störta. Hu, så för-
skräckligt otäckt! Jag tittade 
på flygvärdinnorna, såg de 
inte lite oroliga ut? Jag kän-
de genast hur pulsen steg. 
Visste de något som vi inte 
visste? Vad var det som var 
fel? Det plingade till och så 
hördes en manlig stämma i 
högtalarna. ”Hjälp, nu kom-
mer det ett otäckt besked!” 
hann jag tänka. ”Vi har 
upptäckt att vi har fått med 
oss för lite glas på den här 
resan. Därför ber vi er att 
spara era glas så kommer de 
säkert att räcka till alla” sa 
den lugna, manliga rösten. 
”Tack för visad förståelse!”

Puh! Jag andades ut. 
För tillfället. Sedan jagade 
jag upp mig igen. Då kom 
nästa ”Pling”! ”Nu kom-
mer det ett läskigt medde-
lande, hjälp!” Den manliga 
stämman hördes igen: ”Vi 
kommer snart ut och serve-
rar maten…” Suck! Så där 
höll det på mest hela resan. 
Min oro ville inte släppa. 
Jag trodde nog att jag skul-
le vara orolig vid start och 

Jag är rädd men jag kan flyga

landning och då be extra 
mycket till Gud under dessa 
kritiska ögonblick. Där 
emellan skulle jag ha det 
skönt och koppla av och äta 
av den goda flygplansma-
ten. (Jo, jag gillar den, det 
är så mysigt med alla små 
fina paket som man får öpp-
na.) Rädslan var inte logisk, 
den bara fanns där.

Jag har flugit mycket förr 
och min man och jag har 
bott två år i Papua Nya Gui-
nea. Dit var det en mycket 

lång flygresa. Minnet av 
dessa resor i både stora och 
små plan är just det att det 
kändes oroligt vid start och 
landning men att det där 
emellan var lugnt. Dock 
minns jag en färd med heli-
kopter i Papua Nya Guinea. 
Vi skulle hälsa på några vän-
ner i en liten by i höglandet 
och dit skulle vi åka heli-
kopter. Vi for iväg men sen 
kunde vi inte landa för det 
var för dimmigt. Då blev jag 
rädd. Vi cirklade omkring 
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ett tag och så fick vi åka tillbaka till flygfäl-
tet och senare göra ett nytt försök ut till byn 
och då gick det bra.

För våra barns skull försökte jag nu skär-
pa mig så de inte skulle bli oroliga. De ver-
kade njuta av flygresan. De satt tvärs över 
gången bredvid min man som är mycket 
stabil i sina nerver. Bredvid mig satt en 
trevlig kvinna och hon berättade att hen-
nes man var förskräckligt flygrädd. Han 
satt bakom sin fru och höll stenhårt i hen-
nes axel. Han ringde gång på gång på ka-
binpersonalen och frågade skärrad om oli-
ka saker. Bredvid kvinnan satt en av deras 
döttrar som hade varit mycket sjuk under 
en flygresa, så sjuk att kabinpersonalen bli-
vit oroad. Hon kunde inte behålla mat eller 
dryck och fick ständigt uppsöka toaletten. 
Och vi vet att det inte är så smidigt att gå 
på toaletten på ett flygplan och tränga sig 
förbi medresenärer och brickor med mat 
etc. Kvinnan bredvid mig var trött; dot-
terns och makens oro tog på hennes krafter 
också.

Hemresan kändes bättre, tack och lov. 
Jag satt då bakom den mycket flygrädda 
mannen som hade försökt lugna ner sig 
med alkohol. ”Läs den här!” uppmanade 
han mig och räckte mig en broschyr med 
en massa intressant information om flyg-
plan. Där fanns också oroliga frågor om 
störtande och annat med betryggande svar 
till. Faktum var att jag lugnade ner mig. 
Det fanns en kurs med en dvd till som man 
kunde studera hemma i lugn och ro innan 
resan. Det kanske vore något för mig? Jag 
lånade ut broschyren till mannen bredvid 
mig som också var flygrädd och han läste 
med intresse. Bredvid honom satt hans fru 
som inte var flygrädd alls. Plötsligt kände 
vi en kraftig duns i flygplanet och den icke 
flygrädda kvinnan blev rädd. ”Jag trodde vi 
störtade!” utbrast hon. Det var då vi landa-
de och det gick bra. Tack till Gud och tack 
till skickliga piloter! Det var verkligen skönt 
att gå med fötterna på jorden igen!

Hur vistelsen var i Lanzarote? Jo, den var 
underbar!

Text: Karin Boström
Illustration: Simon Sjöholm

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

Klipp ut och spara.
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Johan Karlsson 
– del i ett generationsskifte

Åkerbobladet träffar

Åkerbos lokala politiker
Med presentationen av Johan Karlsson avslutar vi intervjuserien med våra 
politiker i Åkerbo geografiska utskott. 
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.  
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –  
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor 
eller synpunkter på just din del av kommunen.

Ledamöterna i utskottet är: Fredrik Lundén (M), ordförande, Jan Österlind (S), 
vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C), Mari Hultgren (S),  
Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).

Det är ungefär två och ett halvt år se-
dan Johan Karlsson började engagera 
sig politiskt på allvar.

– Jag tröttnade på att sitta hemma 
framför TV:n och vara arg på hur sam-
hället utvecklades. Jag bestämde mig 
för att göra något istället, jag vill för-
söka påverka.

Efter valet 2010 fick han flera poli-
tiska uppdrag och därmed sämre möj-
ligheter att hinna med sina andra in-
tressen som till exempel fotografering 
och musik.

– Jag var med i ett hårdrocksband 
i Linköping förut. Vi var inte så stora 
men tävlande i rock-karusellen och 
hade en hel del spelningar.  
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FakTa
Namn: Johan Karlsson

Parti: SD
aktuella politiska uppdrag: ledamot 
i Åkerbo geografiska utskott, ledamot 
i kommunfullmäktige och landstings-
fullmäktige. Politisk sekreterare för SD 
i landstinget och partiets gruppledare 
i kommunfullmäktige.

Ålder: 26

antal år i geografiska utskottet: ett

Familj: sambo och barn

Bor: i en hyresrätt i Linköping

Yrke: arbetar med politiken
Fritid utöver politiken: skapande 
verksamhet; ljud, bild och form, musik.
Åkerbo om tio år: ungefär som nu. 
Linghem har vuxit men är fortfarande 
litet, Svinstadsjön är frisk igen och av-
loppen dit renas, Gistad har vuxit och 
fått tillbaka en del samhällsservice.

Telefon: 0767 - 75 40 86

E-post: johan.karlsson2@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson

Jag började med att spela bas men se-
dan blev det mer och mer sång. Jag 
kan sakna det ibland. Nu sjunger jag 
bara i duschen …

Johan upplever att den lokala och re-
gionala politiken genomgår ett genera-
tionsskifte.

– Vi är många lite yngre som har 
kommit in nu.

Uppdraget i Åkerbo geografiska ut-
skott är inte Johans tyngsta och han 
har inga personliga band till trakten 
men han vill gärna försöka lyssna på de 
boende i området.

– Jag växte upp på en gård utanför 
Motala så jag är bekant med förhållan-
dena på landsbygden.

Johan hade ett starkt engagemang i 

frågan om deltidsbrandkåren i Gistad 
som han tycker skulle ha fått vara kvar 
men där det nyligen blivit beslutat om 
nedläggning. Annars har Johan inte 
någon särskild Åkerbofråga som känns 
viktigare än någon annan just nu.

– Det är en del fortlöpande frågor 
om lokaler i området som behöver re-
noveras och gräsplaner i Linghem. 

Johan tycker på det hela taget att 
Åkerbo fungerar bra som det är och 
varnar för en utveckling där områdets 
tätorter växer för fort.

– Ursprungsidén är väl att folk som 
valt att bosätta sig i Åkerbo har gjort 
det just för att de vill bo i ett småskaligt 
samhälle. Då ska vi inte bygga sönder 
det med höghus och fabriker.
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Låtarna på Oscar DanieLsOns vinnarskiva 
gjordes från början för Utbildningsradion, 
UR, och därför finns låtarna, texterna och 
ackorden nu på ur.se och urplay.se. 

– Många av låtarna har ingått i program 
där låten tillsammans med en saga har bil-
dat en helhet, säger Oscar Danielson. Vi 
har försökt belysa samma tema, men från 
olika håll. Har känts väldigt kul att få vara 
en del av detta.

UR är ett fristående public service-bolag 
som sänder i Sveriges Radios och Sveriges 
Televisions kanaler. Dessutom finns man på 
nätet där Oscar Danielsons musik nu alltså 
finns tillgänglig.

– Det finns ett allvar i Oscars humor som 
stämmer så bra med hur vi tänker här på 
UR när vi gör barnradio, säger producen-
ten Tove Jonstoij. Och låten som gett ski-
van sin titel gjordes för ett program i UR:s 
serie Kusin Vaken med temat "Vara liten, 
vara stor". Där berättar barn om hur de 
tycker att det är att vara barn jämfört med 
att vara vuxen.

Andra artister som gjort barnlåtar för 
UR är Emma Nordenstam, Cecilia Klings-
por, Joel Alme, Katti Hoflin och Per Hägg-
lund.

 Oscar Danielson fick en Grammis för Årets barnalbum med skivan Det kostar på att vara barn.

BILD: MIKEADELICA

kultur & nöje

FREDRIK POLBACK

UR satsar på barnmusik



33

Satay är en indonesisk rätt som består av 
grillspett, ofta kyckling, serverad med sås, 
ofta jordnötssås. kombinationen kyckling 
och jordnöt är väldigt lyckad och passar 
bra att servera ihop med ris eller cous-
cous med grönsaker.

4 portioner
700 g kycklingfilé

Marinad
Saften av en citron + rivet skal
2 vitlöksklyftor
1 tsk soja
1 tsk curry
1 tsk gurkmeja
1 tsk paprika
1 tsk koriander
½ dl matolja

Jordnötssås
½ finhackad lök
1 chilipeppar
1 dl jordnötter
1 burk kokosmjölk
1 tsk honung
½ tsk ingefära

Skär kycklingfilén i bitar och rör ihop ma-
rinaden. Marinera kycklingbitarna i några 
timmar. Trä sedan upp bitarna på träspett 
och lägg i en ugnsform. Grilla i ugnen i 
200 grader i cirka 25 minuter. Förbered 
jordnötssåsen under tiden. Kör lök, chili-
peppar, jordnötter, honung, ingefära och 
en skvätt kokosmjölk i en mixer. Rör ner 
i en kastrull och vispa ihop med resten av 
kokosmjölken. Hetta upp såsen och servera 
tillsammans med spetten.

Text och bild: Tove Phillips

Kycklingsatay med jordnötssås

mat & dryck
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Det står en Liten röD branDbiL på hyllan i 
Bernt Arvidssons arbetsrum.

– Gistad Brandmannaklubb firade 60 år 
1994, säger han och tar ned bilen från hyllan. 
Han pekar på minnesplaketten som är fast-
skruvad på bilens stege, och berättar att klub-
ben anordnade tävlingar mot länets övriga 
deltidsbrandkårer.

– Vi vann två gånger, upplyser han samti-
digt som mungiporna rör sig uppåt bakom det 
vita skägget.

Inte bara bränder
Bernt Arvidsson flyttade till Gistad 1966 och 
året efter tog han värvning som brandmästare. 
Kåravdelningen sysselsatte 16 personer och de 
hade två fordon till sitt förfogande.

– Det var inte bara släckning av bränder. 
Många gånger fick vi rycka ut och rädda både 
djur och människor, minns han. 

När Kumla brann ned räckte inte de egna 
resurserna till och brandmännen fick kalla på 
förstärkning från Linköping.  

Ibland kunde det inträffa incidenter under ar-
betets gång erinrar han sig, och återberättar 
en historia om en brinnande Jeep.

– När vi hade dragit fram slangen och skul-
le börja släcka elden kom det inte ut en drop-
pe vatten. Det visade sig att pumpväxeln inte 
var ilagd, skrattar han och vrider sig i stolen. 

Bostad i brandstationen
Gistad brandstation byggdes 1952 och inne-
höll även ett rum med kokvrå. Där bodde en 
så kallad hemsyster. Hennes uppgift var att 
hjälpa gamla människor och barnfamiljer. 
Rummet kom sedan att användas till lektions-
sal där brandmännen utbildades. De hade 
också övningar utomhus.

– Under en övning var uppdraget att vi 
skulle rädda en person som hade ramlat ned 
i det gamla kalkbrottet. Vi firades ned genom 
hisschaktet och såg gångarna i berget. Det var 
innan de blev vattenfyllda, berättar Bernt Ar-
vidsson med spänd röst.

Bernt Arvidsson arbetade på Gistad deltidsbrandkår i 30 år.

PÅ POST I GISTAD
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Lång kamp för deltidsbrand-
kåren
Bernt Arvidsson tjänstgjorde i 
Gistad deltidsbrandkår under 
30 år och säger att han skulle 
kunna skriva en hel bok om 
alla minnen från den tiden. 
Men redan 1982 drabbades 
verksamheten av besparingar 
och snart hängde nedlägg-
ningshotet som ett mörkt 
moln över brandstationen. 
Gistadborna förde en lång 
kamp för få behålla sin kår 
och inte förrän den 31 januari 
2012, då det definitiva ned-
läggningsbeslutet klubbades, 
gav de upp.

– Det har funnits många 
verksamheter här i Gistad, 
men även om flera nu är ned-
lagda har vi i alla fall kvar vår 
fina sport- och motionsklubb, 
säger Bernt Arvidsson med en 
märkbar stolthet i rösten.    

Text och bild: Fredrik Häger

25/3   "Jakobsmässa" med musiker,  
      körsångare och solister i Vårdsbergs  
      kyrka, kl. 19.00. Arr. Sv. kyrkan, Åkerbo förs.

30/3   After Work, fredagsdans kl. 18-21 
      i Landerydsgården, Hjulsbro.  
      Arr. Linköping Linedancers

30 - 31/3  Loppis i Johanneskyrkan, Åtvidaberg. 
      Fred kl. 11-18, Lörd kl. 10-13. 
      Servering, försäljning av hembakat bröd.

31/3    Pubkväll i Ringstorp Folkets Hus  
      kl. 20-01.

31/3 - 1/4 "Vårens lilla Ullared" i Grebo nya  
      fritidshem.  Lörd kl. 11-16, Sönd kl. 11-14. 
      Försäljning av barnkläder, skor, leksaker. 
      Ponnyridning, Fika, Fiskedamm.

6/4   "Påsk i Norsholm", kl. 11-15.

21/4   "Högloftsdagen", Bankekind.  
     Visningsdag, Specialistråd, Loppmarknad,  
     Utställningar, Servering, Sång- och  
     musikunderhållning m.m.

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

Månadens Tips i Åkerbo med omnejd

Vanan att kontrollera nödknappen sitter fortfarande i.

Detalj från klubbstugan i Gistad.
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Falerum
loppis. Uknavägen 14 B, mittemot 
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18. 
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

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

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

HaCKeFOrS
Hjälpverksamheten  
ÅTerVINNINGeN. Molijns väg 15 
Må -Fr 10 -18, Lö 10 -14.  
Tel. 013-376 777

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

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

lINKöpING
majeldens Café & Second Hand 
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,  
Lö 10-14.

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90 
(Kannanhuset) 
Må-To 13-18, Lö 11-14.  
Tel. 013-10 19 90.

NOrSHOlm
Bondromantik. Slussvägen 1,  
(vid kanalbron).  
Lö 11 - 15. Tel. 0705 - 18 17 98.

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

Skärblacka Folkets Hus
Öppet 28/1, 25/2, 31/3. 28/4, 19/5 
kl 9 - 14. Tel. 0707-90 84 97  
kontakt@blackafh.se

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

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.

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. 

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.)

Privata radannonser i Åkerbobladet

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 utgivnings-
veckan. Dvs. för nästa nummer senast 
den 11 april. 
(Vi tar inte emot annonstext per  
telefon.)

Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack 

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

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.
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Varsågoda, här kommer månadens Åkerbokryss. 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 april 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 februari var ”Slår sina kloka huvuden ihop" och "Läskamrater". Lösning se sidan 29. 
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Leif Boström, Åtvidaberg, 2:a pris – Mona Öberg,  
Linköping samt 3:e pris – Anita Israelsson, Kimstad.  Vi gratulerar också Berndt Andersson,  
Linköping, som vann trisslotten i februari månads ORDJAKT. Lotterna kommer med posten.

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2012

Åkerbokrysset - mars 2012

Bild: Okidoki Kommunikation.  Konstruktör: Nils-Erik Öhlund
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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

Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 11.400 ex.

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag 
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt 

Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med 
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 

Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, 

Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Cirka 2.800 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, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni 
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,  
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: Bad & Elexperten, Nettans,  
Centrumkliniken, Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten 
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum 
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär 
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,  
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, 
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, ME Studio Mariette
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro:  Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum, 
Shell-macken, MH:s Damshop 
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Planerad utgivning

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

4 Ons 11/4 Sön 22/4

5 Tis 8/5 Sön 20/5

6-7 Tis 5/6 Sön 17/6

8 Tis 7/8 Sön 19/8

9 Tis 11/9 Sön 23/9

10 Tis 9/10 Sön 21/10

11 Tis 6/11 Sön 18/11

12 Tis 4/12 Sön 16/12

Försenad utgivning
Detta nummer av Åkerbobladet kommer tyvärr ut en 
vecka senare än planerat. Förseningen beror på  
"datorhaveri" på redaktionen. Vi beklagar dröjsmålet.

Lösning ”Konstig påsktupp” på sidan 37.

1. Tuppen har inte påfågelstjärt
2. Tuppen lägger inte ägg
3. Tuppen har inte örnnäbb
4. Tuppen har inte simhud mellan klorna
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Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Stora Badstugatan 1, 582 23 Linköping 

www.centrumkliniken.nu • info@centrumkliniken.nu

Du som vill ha en snabb tid 
till doktorn - kom till oss!
Tidsbokning gör du enkelt via vår 
hemsida  
www.centrumkliniken.nu eller  
genom att ringa 013 - 482 05 02.

Vaccinationsmottagning  
med drop in

Må - To 17.00 - 19.00 

Lista dig hos Centrumklinken
Vi är en vanlig vårdcentral som jobbar på 
uppdrag av Landstinget. Du som bor i  
Östergötland är välkommen att lista dig  
hos oss. Blanketter finns på Centrumklinikens  
hemsida www.centrumkliniken.nu

Snart är sommaren här ...
och fästingsäsongen börjar. 
Vaccinera Dig  
i god tid  mot FÄSTING-buren  
hjärnhinneinflammation, TBE.  
Kom till Centrumkliniken! 
Snabb service. Korta väntetider.


