Åkerbobladet
Ös tra Linkö p in g m ed omn ejd

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
Nr 9 – 2014
21 september –  18 oktober
Årg 13. Upplaga 18.100

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

SIHAM

Siham har flyttat från Stockholm
till Brovillan i Hjulsbro.

Siham ger

25 % rabatt

på all behandling!
Vi har även onlinebokning.

Jag hälsar
nya och gamla kunder
hjärtligt välkomna!

013 -16 16 26 • www.hardesignhjulsbro.se

MASSAGE i STUREFORS

Pia Nyberg, massageterapeut inom klassisk
massage, tar emot dig nära affären/pizzerian
i Sturefors. Klassisk massage är bra vid
muskelvärk, stress, huvudvärk, för att
optimera träning m.m.

Boka via www.PiasMassage.se
eller ring 070 9108 175

Från oktober även SPA-behandlingar:
• Ansiktsrengöring
• Kroppsinpackningar
• Kropps-skrubb
GRATIS PARKERING!
• Fotomvårdnad
5 km från Ekholmen,
• Detox
10 km från Grebo

✂ Ange ÅKERBO när du bokar så får du 50 kr rabatt. Gäller till 15/10.
Kåseri 32 • Småbrukaredag 38 • Utflyktstips 42 • Recept 45 • Korsord 48

Landstinget i Östergötland informerar
Vårdcentralen Linghem informerar
På Vårdcentralen har vi under det senaste året rekryterat flera nya medarbetare
som vi hälsar varmt välkomna till oss.
Det är nu följande personer som ni möter hos oss:
Verksamhetschef
• Malin Moborn
Läkare
• Anki Berglund (Distriktsläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare)
• Juris Irschs (Distriktsläkare)
• Åsa Gustafsson (ST-läkare)
• Andreas Stålberg (ST-läkare)
• Adelaida Mladin (ST-läkare)
• Elina Eriksson-Wikberg (Underläkare)
• Carin Widen (Specialistbarnläkare/neonatolog)
Carin möter ni på vår läkarmottagning på Barnavårdcentalen (BVC).
Sjuksköterskor på mottagning och telefon
• Marit Svensson (Distriktssjuksköterska, diabetessjuksköterska)
• Ingrid Marie Hult (Sjuksköterska, astmasjuksköterska)
• Marie-Louise Strömberg (Sjuksköterska)
• Charlotte Kardell (Sjuksköterska)
• Nina Hrapovic (Sjuksköterska)
• Anna-Karin Nilsson (Distriktssjuksköterska). Börjar 2014-11-01
Sjuksköterskor på BVC
• Maria Knutsson (Distriktssjuksköterska)
• Elin Wessman (Barnsjuksköterska)
Vårdadministratör/Läkarsekreterare
• Ann Elebring (Läkarsekreterare)
• Merith Lindahl (Vårdadministratör)
• Sofia Johnsson (Vårdadministratör), föräldraledig till 2015-09-01
Övriga professioner
• Lise-Lotte Höckerbo Andersson (Kurator)
• Camilla Nilsson (Fotterapeut)
• Jessica Källquist (Dietist). Jobbar till och med 2014-11-30
• Caroline Made (Dietist). Börjar 2014-12-01
Vill ni komma i kontakt med vårdcentralen ringer ni oss på nummer 010 -105 96 30.
Inom kort kommer vi även att få ett nytt nummer till BVC, 010 -105 96 31.
Hälsningar från Vårdcentralen Linghem
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Behöver du energi?
Unna dig en reikibehandling och få
kraft och energi att möta hösten.

Är du i behov av en bra och central
lokal är du välkommen att
titta på min på Elsa
Brändströmsgatan...

www.benediktanrgi.se

Elsa Brändströms gata 10 • linköping • 0702-485817 • benediktanrgi(at)levnu.se

MU
SIK

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

e-post info@sublevel.se kontor 013-12 10 77
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”Du är värdefull!”
Välkommen till kyrkmöte i Åkerbo församling! Ett bra tillfälle
för dig som är medlem i Svenska kyrkan att träffa oss
anställda och förtroendevalda. Vi berättar om församlingen
och året som gått. Men framförallt vill vi höra dina åsikter.
De är värdefulla för oss.
Vad tänker du om det som händer i kyrkan och församlingshemmet närmast dig? Hur ser du på gudstjänsterna? Vår verksamhet? Vad kan fondmedel användas till? Hur bör kyrkogården utvecklas för att möta
önskemål om nya gravskick?
Som sagt, välkommen!

Ulf Hjertman, kyrkoherde i Åkerbo församling
Kyrkmötet börjar 19.00 med undantag för mötet
i Gistad som börjar 19.30. Enklare förtäring.
Gistad
Vårdsberg
Östra Harg
Törnevalla
Askeby
Bankekind
Rystad/Samlan
Lillkyrka
Östra Skrukeby
S:t Martin
Linghem
Örtomta

Tis 7 okt
Ons 8 okt
Tor 9 okt
Ons 15 okt
Tis 21 okt
Ons 22 okt
Tor 23 okt
Tis 28 okt
Ons 29 okt
Ons 5 nov
Tor 6 nov
Tis 11 nov

Gistad prästgård
Vårdsbergs sockenstuga
Östra Hargs församlingshem
Törnevalla församlingshem
Askeby församlingsgård
Bankekind församlingsgård
Samlan församlingsgård
Lillkyrka församlingshem
Östra Skrukeby församlingshem
S:t Martin
Linghems församlingsgård
Örtomta församlingshem

www.svenskakyrkan.se/akerbo/omoss
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– En del av Linghems Taxi & Bud AB –

Affärsresor – Flygplatstransfer – Företagsevent
Representation – VIP – Privatresor – Vardagslyx
Fest – Julbord – Bröllop – Bal – Student – Högtider
Storhelg – Möhippa – Svensexa – Begravning
… och mycket mer.
Tips! Spara annonsen – Den kan komma till nytta när Du vill lyxa till det lite …

Vi har fortfarande våra vanliga taxibilar kvar! Tel: 013 – 13 33 32.

Onsdag den 24 september kl 19.00
Hörsalen Biblioteket Linköping, Östgötagatan 5

Game Over, Spelmissbruk!
För mycket spel?
Missbruk?
Inger Lundberg är
föreståndare på Game
Over, ett behandlingshem i Linköping som
tar emot spelberoende
män och kvinnor från
18 år och uppåt.

Välkomna!
hälsar ordförande Tommy Sennehed.
I samarbete med studieförbundet

Musikgudstjänst i Örtomta kyrka
söndagen den 19 oktober
kl 18.00
Åkerbo rödakorskrets
inbjuder därefter till
kaffe med hembakat bröd
i församlingshemmet.

Lotterier

Välkomna!
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HÖST-R
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
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Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

Tel. 011 - 545 50 • www.kaptenbille.se
• 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.
WienerMånad
schnitzelOktoberfest
Kaffe & våffla
sspecia
l
Oktob
helg
er:
45:Lördag 4 oktober

Österr
Schwein ikisk
sbraten

med Sigges Garage
från kl. 19:00

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Fullständiga
rättigheter

27 - 28 sep

28/9 stänger
köket kl. 16.00.

HÖST- & VINTERTIDER
fr.o.m. 30/9

Ons -Tor 10 - 21
Semesterstängt
Fre - Lör 10 - 22
5 - 15 okt
Söndag 11 - 18
Köket stänger en timme tidigare

Lantlig inredning.

Bondromantik

!
NyhetNu säljer vi den populära kalkfärgen från
Jeanne d’Arc Living!

Kom in och titta på färgprover och föremål målade i härliga kulörer!

Höstens öppettider
Onsdag 12 -18
Fredag 12 -16
Lördag 11 -16
EXTRAÖPPET Söndag 5 okt 11-16

Då bjuder vi på fika!

Slussvägen 1, Norsholm, vid kanalbron
Webbutik: www.bondromantik.nu • Tel 0705 -89 68 56

Tid: 18.30. Cirka 3 tim.

Kostnad 300:-/pers o. tillfälle inkl. material och fika.

Boka på telefon 0768 - 966 132

eller mail info@dekorationsverkstan.se

Butiken öppen: Mån & Ons 12-18 • Lör 10-14
www.dekorationsverkstan.se

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54 Linköping

 KLIPP UR ANNONSEN!

Prova på decoupage

23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11,
18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12

KÖPER och SÄLJER
50 -70 -TAL & ÄLDRE

ALLT AV INTRESSE, MINDRE MÖBLER, PORSLIN,
TEXTILIER, PLÅTBURKAR, KLÄDER, LAMPOR,
TIDNINGAR, LEKSAKER, TRÄLÅDOR,
KURIOSA FORDONSRELATERAT,
BUTIKSRELATERAT SKYLTAR,
FÖRPACKNINGAR M.M.

KOMMER O HÄMTAR, KONTANT BETALNING

NOSTALGIMIX

013-10 19 90
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Öppen kyrka

- för alla åldrar*
Nyh
e

t!

I Samlans församlingsgård i Tallboda kan du fika, läsa, samtala med andra, m.m. För dig med barn finns rum för lek och
skapande. I kyrkan finns plats för stillhet och reflektion, bön
och ljuständning. Välkommen!

Måndag
13.00-18.00
Babysång (7-12 mån)
13.00-14.30

Torsdag
9.00-16.00

Läsecirkel 10.30 - varannan torsdag, udda veckor
Andakt 12.30 därefter lunch
Babymassage (3 veckor-6 mån)
14.00-14.30 Anmälan krävs. *

* www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter

Gå till botten med ditt hus!
Vår specialité:
Husdräneringar
kunskap • modern teknik
väl utfört arbete
fasta priser • garanti
Vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta
åt de flesta”

Passa på att utnyttja

www.cnsgrav.se

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

ROT-avdraget!
Dra av upp till 50.000 kr.

TR Ä DGÅ RDS GE S TA LTNI NG

- från idé till planritning

Thomas Nilsson • Gökärtstigen 2 • 589 23 Linköping • Tfn: 013 - 15 44 53 • Mb: 070 - 378 97 21
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Vi utför elinstallationer
i villor, lägenheter, industrier och lantbruk.
Vi kan allt från paxfläktar till totalentreprenader, datanätverk, kraft och belysning.
Vi besiktar och gör en översyn av din elanläggning.

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

0120 - 149 49
013 - 149 490

Grus & Cement AB
Åtvidaberg

Försäljning och leverans av
Betong levereras med betongbil • Cementrör, lock
Grus, makadam, sand • Grusning av vägar • Saltning av grusvägar
Trekammarbrunnar • Trädgårdsplattor, dekorsten m.m. • Certiﬁerad betong

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88
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Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)
Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin.

Sandupptagning med sopmaskin.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
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BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Dags att beskära

träd,
buskar
& häckar
Ring:

G.T.’s Trädgårdstjänst

070 1- 600 617

RUT-avdrag • F-skatt • Ansvarsförsäkring

- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED

direkt hem till dig med vår kranbil.

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

Har ni frågor ring: 0708 -29 99 12.
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Revatorpets Hundbutik
– Allt för dig och din hund –
Öppet även sena kvällar.

– ÖKAT kursutbud inför hösten –
Åk över bron vid
Törnevalla k:a,
efter bron håll vänster,
följ därefter skyltar.

Lotta Driscoll, Dipl. hundinstruktör
samt flera instruktörer

VARMT VÄLKOMNA!

0738 – 22 82 59

Mera info hittar du på: www.lottadriscoll.se

ULLARED 9 tim på plats

HELSINGÖR JULSHOPPING 6/12

ULLARED 6,5 tim på plats

JUL PÅ LISEBERG 6/12 & 13/12

25/10, 1/11 ................................................ 300 kr Inkl. busskaffe ............................................ 450 kr
14/10, 28/10, 30/10,
Inkl. entré ................................................... 380 kr
11/11, 29/11, 6/12, 9/12 ............................ 280 kr
SKIDRESA ÖSTERRIKE 3-11/1............. 7.950 kr
SUPERCROSS & FREESTYLE
Hinterglemm-Saalbach med hotell
Tele2 Arena, Stockholm 11/10 ........... 850 kr i skidbacken inkl. halv pens.

KOM IGEN CHARLIE
Oscarsteatern, Stockholm 25/10

SKIDRESA ITALIEN 13-22/2................. 8.100 kr
Madonna di Campiglio, Dimaro,
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm .......... 1.090 kr Sport Hotel Rosatti inkl. halv pens.
JULSHOPPING STOCKHOLM 22/11

SKIDRESA ITALIEN 20-29/3................. 8.100 kr
Stortorgets Julmarknad ............................. 300 kr OBS! INKL. LIFTKORT
Madonna di Campiglio, Dimaro,
LIVET ÄR EN SCHLAGER
Cirkus Stockholm 23/11 & 13/12..... 1.250 kr Sport Hotel Rosatti inkl. halv pens.
Inkl. fm-kaffe och egen tid i Sthlm
och föreställning.
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands.
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

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

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

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se

Öppen kyrka
*
Nyh
e

- för alla åldrar

t!

I Bankekind och Askeby församlingsgårdar kan du fika, läsa,
samtala med andra, m.m. För dig med barn finns rum för lek och
skapande. I kyrkan finns plats för stillhet och reflektion, bön och
ljuständning. Välkommen!

Bankekind
Tisdag
9.00-16.00

Askeby
Torsdag
9.00-12.00

Jollra i takt (0-12 mån) 9.30-10.30*
Sopplunch 12.00 I Andakt och samkväm 13.00- sista
tisdagen i månaden I Barntimmar (4-5 år) 14.00-15.30*
* Anmälan krävs, se www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Gör en utflykt
till Lanthem!

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Höstnyheterna är här!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
Klassiska tyger:

hittar ni

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

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

erbjuder

HÖSTVÄXTER
BILDGALLERIET www.lanthem.se

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

Vägbeskrivning: Gamla E:4an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka.
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Den lilla
hundsalongen –
i den stora staden

Trim, klipp, bad
& kloklipp
Annika 013 - 465 94 00
Paola 0706 - 60 68 34

Tidsbokning!

Nu fyller vi

2 ÅR!!!

Välkommen att fira med oss
måndag den 29/9 kl. 13 -19!
Vi bjuder på fika
och gratis kloklippning!
Nya Tanneforsvägen 15 • Vi finns på facebook
Varmt välkomna önskar Annika & Paola!

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:

Dygnet runt alla dagar om året.
Bemannade tider:

Onsd 17.00 - 19.00
Sönd 10.00 - 12.00
TELEFON:

Mikael Andersson 0709 -10 56 00
www.linghemgym1.se

• Jag hjälper dig med uppkomna
fot- och nagelbesvär.
• Medicinsk fotvård
60 min 450:Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19
Läs mer på:
www.friska-fotter-tannefors.se

Friska Fötter Tannefors
Gamla Tanneforsvägen 44
582 54 Linköping

8firasårmedi Tannefors

TANNEFORSDAGEN lörd 27 sept.
80:- RABATT på alla solglasögon
80:- för TVÅ st glasögonputsmedel
Extraöppet 27/9: 10.00 - 15.00
Fynda glasögonbågar - halva priset
på utvalda modeller. (Gäller t.o.m. 10 okt.)

Ewa Wallgren

Leg. optiker
Bra parkering!
Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet : Må-Fr 10 -18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 200 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 073 - 448 42 26 Britt-Marie Alfredsson
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MEDARBETARE SÖKES
Täljestad Lantbruk söker medarbetare till arbete inom äggproduktion och
lantbruksarbete. Vår verksamhet är baserad 5 km utanför Linghem.
Vi söker dig som efter introduktion kan arbeta självständigt, som är
plikttrogen, ansvarsfull och initiativtagande samt har lätt för samarbete
med andra människor.
Tidigare erfarenhet av lantbruksarbete är meriterande men vilja att lära
sig mer, god djurkänsla och en hög arbetsmoral är det vi värderar högst.
Körkort är ett krav.
För ansökan eller mer information
kontakta Erik Wilhelmsson:
0703055695
erik.wilhelmsson@stjarnagg.se

GISTAD SOLSTATION
Solenergi

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

Lämna på morgonen
- hämta på kvällen!

(efter ROT-avdrag)
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD
stefan@traochmiljo.se
0708 - 27 34 88

www.traochmiljo.se

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
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JL Hushållsnära Tjänster
ERBJUDER GRATIS OFFERTER!
Vi erbjuder trädgårdstjänster:

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

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

ÖPPETTIDER

Må - To 8 - 18 • Fr 8 - 12
Utökade tider fr.o.m. 1 oktober:

Må-Fr 8 - 18 • Lö 10 - 14

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Tfn: 013 - 510 60

Snart dags för VINTERDÄCK!

www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed
Åtvidabergsvägen.

Betala ett däck i månaden
med COM4TIRES-kortet.
Räntefritt och utan
uppläggningsavgift!

DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

Gör dina inköp själv – eller köp av oss.

VI GÖR ALLA INSTALLATIONER.
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GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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DAGS ATT BYTA
FÖNSTER?
VI SÄLJER OCH MONTERAR!

Passa på n
u!

20 %

på hela so
rtimentet
samt Aluminiu
mbekl
(Gäller till 15

ädnad på köpe
t.
okt. 2014)

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

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

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 grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Foder, trim och tillbehör
Vistvägen 34
i Majelden, Linköping

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Nytt och begagnat

(ingång från innergården)

013-10 59 90

info@hundkattshopen.se

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

Njut av din fritid
Har du brist på tid? Jag löser ert behov.
Oavsett om du behöver hjälp att städa,
handla, stryka tvätt, hämta kemtvätt m.m.
så kan du med förtroende vända dig till
mig på Tallboda Alltjänst.
Hushållsnära tjänster.
Kontorsstädning.

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.

Tallboda Alltjänst
0707-72 70 55
www.tallbodaalltjanst.se
tallbodaalltjanst@gmail.com
Pernilla Starkenberg
Innehar F-skatt
och Försäkring
Låt mig
utföra dina ärenden!
Välkommen!

TUNIKA
från

SQUISE

Finns i många olika modeller.
Fria ändringar • Fri Parkering

www.berntine.se

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

013 – 13 74 80
Berga Rona • 585 63 Linghem

Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Vi hjälper dig
med all städning,
från golv till tak,
samt alla övriga
hushållsnära tjänster.
PRIS:
Från 170 kr/tim efter skatteavdrag
(340:- inkl. moms)

Referenser finnes.

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

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se
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Tallboda Autoservice AB
Öppet vardagar 08.00-17.00
Tel: 013 – 12 25 37

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29

Den här rutan läses av uppåt 35 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Serva eller reparera bilen?
Ring för kostnadsförslag.











Diagnostik
Kamremsbyten
Plåtskador, Lackering
Rostskador
AC-Service
Däck, Fälgar & Förvaring
Oljebehandling
Rekond inv / utv
Strålkastarrenovering
Framvagnsinställning

www.tallbodaautoservice.se
Linghemsvägen 14 (vid ST1 macken)
582 72 LINKÖPING

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

i storsäck 450 - 550 kr/säck eller i lösvikt.

Hämta själv eller få hemkört.
Vi säljer även BYGGVAROR!

Bankekind • Vard 7 - 18 • Helg 10 -15 • 013-53390

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
Är du trött på

STUBBARNA
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)
 Grävning med 5-tons grävmaskin
Daniel Gustafsson

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

Vi transporterar
och sprider
www.dakonsult.se

TEL 011- 543 00
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Öppen kyrka
*

- för alla åldrar

Nyh
e

t!

I S:t Martin i Ekängen kan du fika, läsa, samtala med andra,
m.m. För dig med barn finns rum för lek och skapande. I kyrkan finns plats för stillhet och reflektion, bön och ljuständning.
Välkommen!

Tisdag
13.00-18.00

Sångstund med barn och föräldrar 14.00

Torsdag
9.00-16.00

Jollra i takt (0-12 mån) 10.00
Sångstund med barn och föräldrar 10.30 + 14.00

www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter

ETT STORT TACK!
TILL ALLA NI - SAMFÄLLIGHETSBOR, SPONSORER
& SAMARBETSPARTNERS SOM GJORDE VÅR

40-ÅRS JUBILEUMSFEST
TILL EN FANTASTISK DAG FÖR SÅVÄL STORA SOM SMÅ!
Himna Samfällighetsförening & Jubileumskommittén
TOTTES
BILSERVICE

Åkerbobladet
22

Afterwork-dans

kl. 18 - 21
fredagarna 19/9, 24/10, 21/11
samt ”Lusse-special” 12/12.



DANSA LINEDANCE!

Vill du se vad som händer mer?
Gå in på vår hemsida samt gilla oss på facebook!
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra
kurser eller för att boka danskul till fest, konferens m.m.

Välkomna till oss i Landerydgården, Hjulsbro.
FÖR MER INFO: www.linkopinglinedancers.se eller 0738 - 40 89 11

TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning
Takmålning - Papp- och Tegeltak - Utbyte av Eternittak
Försäljning - 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

Jernbergs Bilservice
Service & reparationer
Oljebehandling

Öppet: Må - To 0800 - 1630 • Fredag stängt

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda
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Loppis
Välkomna till vår
inomhusloppis
i Träffpunkten Björsäter

Välkomna på en fika
i Hembygdsstugan från kl. 11.00.
Gudstjänst i kyrkan kl. 13.00.
Därefter lunch i bygdegården.
Anmäl er gärna till lunchen senast 6/10 till
Carina 0702 - 76 41 63 eller Ann-Katrin 0704 - 40 52 08

12 okt kl 10 – 13

Nästa Åkerboblad delas ut

100:- / bord

i helgen den 17 - 19 oktober.

för att boka bord kontakta oss.
50:- extra för klädställning inhomhus
50:- för bakluckeloppis

Begränsat antal platser – så först till kvarn.
Vi säljer fika och korv m.m!

Malin Wärnelius 0701-74 04 40
anniero60240@gmail.com

Arrangör: Träffpunkten Björsäter

Söndag den 12 oktober kl 18.00
Pingstkyrkan Linköping, Majgatan 4 (Kupolen)

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Elise Lindqvist
Elise är Volontär i Klara Kyrkas diakonala arbete. Efter ett
liv i missbruk och prostitution har hon genom omvändelse
vid 59 års ålder blivit bekännande kristen och hjälper nu
de prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm.
Servering.

Kom ihåg att boka annons senast den 7 okt.

BJÖRSÄTERSMÄSSAN
Lördagen den 11 oktober
mellan kl 10 – 14

i Träffpunkten Björsäter
Ostkaka & ostar från Herrsäter
Seniorkläder från Seniorshopen
Barnkläder från PamPam
Barnkläder från Alvaboden
Hemvävda produkter
Skönhetsprodukter
Inredningsdetaljer
Fårskinn & ägg
Nålbindning
Partylight
Smycken
Blommor
Honung
Kryddor
I vår servering har ni möjlighet att köpa kaffe,
té, smörgåsar, korv och annat smått och gott.

Inträde 20:- / person

Varmt välkomna!

Arrangör: Träffpunkten Björsäter
0120 - 600 62 eller traffpunktenbjorsater@gmail.com
PAMPAM

I samarbete med studieförbundet
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Hemvändardag
i Skärkind 12/10

VÄLKOMMEN TILL

HÖSTENS AKTIVITETER
I ÖRTOMTA HEMBYGDSFÖRENING!
Studiecirklar
16 sep kl. 10.30 Förs.hemmet - gamla kort

Kontakt: M. Jenneus, 013 -15 83 83

14 okt kl. 19.00 Lackhälla - bokcirkel

Kontakt: I. Rydh, 013 - 780 34

25 okt kl. 10.00 Höststädning på Stensätter.
16 okt kl. 19.00 Cafékväll i församlingshemmet.

Gunnar Fall visar bilder och kåserar
om 50-talets Örtomta.

18 nov kl. 19.00 Cafékväll i församlingshemmet.

50 år sedan tåglinjen förbi Örtomta
lades ner. Per-Erik Gustafson och
företrädare för Järnvägarnas museiförening i Linköping medverkar.

September
21 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
söndagsskola, fika
24 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
25 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
28 sönd 10.30 Gemensam bön- och lovsångsgudstjänst
i Verksta’n Askeby, nattvard, fika

Oktober
1 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
2 torsd 19.00 Bön i Salem Rystad
4 lörd 18.00 ”Kom och möt Gud” i Kapellet Vårdsberg,
B. Fredriksson
5 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, Joakim Samuelsson,
B. Fredriksson, söndagsskola, fika
8 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
9 torsd 19.00 Församlingsmöte och bön i Salem Rystad
11 lörd 18.00 Åkerbosångarna sjunger i Pingstkyrkan, Skänninge
15 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
16 torsd 19.00 ”Utrustad av Gud” i Salem Rystad, B. Fredriksson
19 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
nattvard, söndagsskola, fika
21 tisd 14.00 Dagledigsamling i Högliden Bankekind,
Stig och Rose-Marie Svensson, fika

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

Second Hand för missionen – intill Linghems station

HÖSTMARKNAD!

Hannäs Möbel och
och Prylmarknad

50 % rabatt • Hembakat bröd

500 kvm

27 sept kl 10 - 14

Lotterier • Gratis fika
VÄLKOMMEN!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30

En del av

prylar, böcker och möbler
23 km söder om Åtvidaberg
vid Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång
27 och 28 september, kl. 10-16.
Därefter sista helgen i
månaden t.o.m. oktober.
November öppet 22 och 23.

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43
070 -295 65 96
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Hälsoinriktad kurs
med fokus på

Stresshantering och Mental träning
Målgrupp: för dig som är intresserad
av nämnda ämnen.
Privatpersoner eller företagskunder.
Kursen omfattar:
5 kurstillfällen à 1 tim 45 min

Kursledare: Gunilla Lundh-Svensson
Leg. sjuksköterska
Stress- och samtalspedagog
Mental tränare
Plats: Westmansgatan 47, Linköping
Kursavgift: 995:- • Kurslitteratur: 200:-

Kursstart: onsdag 22/10, kl. 10.00 - 11.45

Anmälan hel företagsgrupp: begär offert

Därefter: 29/10, 5/11, 12/11 och 19/11

Anmälan senast fredag 10 oktober

Information och anmälan: gunilla@livskompetensost.se eller 0704 - 857 423

Välkommen!
Är du intresserad av kurs kvällstid - vi ordnar detta!

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter

Tovade
figurer

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se
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Behandlingen inleds med en bodyscrub som ökar cirkulationen och får bort torrheten
efter sommaren. Sedan kryper du ner i ett varmt och väldoftande kurbad som gör dig
extra mottaglig för efterföljande rygg- och nackmassage. Därefter får du en härlig lyxansiktsbehandling med produkter unikt utvalda för dig. Vi färgar dina fransar & bryn
och lägger en speicalmask. Kuren avslutas med en lätt makeup.
Tid 2 tim 45 min NU: 1895:- (Värde 3430:-)

En härlig topp till tå-behandling som inleds med ett kurbad i stärkande badoljor. Därefter
följer en avslappnande helkroppsmassage. Medan du ligger inbäddad i en skön värmefilt
får ditt ansikte peeling, massage och ansiktsmask med produkter som passar just dig!
Tid 1 tim 30 min NU: 1095:- (Värde 2435:-)

Här tar vi hand om ditt ansikte och ger det en ny lyster. Vi använder produkter med extra
mycket vitaminer och fukt, självklart anpassade för din hud. Vi färgar dina fransar och
bryn och avslutar med en lätt makeup i höstens färger!
Tid 1 tim 15 min NU: 895:- (Värde 1595:-)

NYHET:
Nu kan du även boka online!
Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02
www.nettans.se

Priserna gäller t.o.m. 30/11

nettans

nettanslinkoping

Öppettider:
Må - Ti 9 - 18 • On - Fr 9 -19
Lö 9 - 15
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smått & gott
Björsäters seniorer

PRO ÅKERBO

har sitt ordinarie månadsmöte
den 26 september 2014, kl. 13.30
Plats: Linghemskyrkan.
Kommunala Färdtjänstgruppen informerar om
hur färdtjänsten ska fungera.
Även icke medlemmar inbjudes.
Ordförande Jan-Åke Dahlqvist.

Åke Andersson berättar om sin tid
som kommunalpolitiker
Träffpunkten 26 sept. kl. 14.00.

Reconnective healing

Öppna dina sinnen för mera energi
som kan ge läkande på många olika plan.

Trädgårds-HONUNG Fridhem
350 g/35 kr • 700 g/60 kr • 85 kr/kg
Fridhem på Facebook
011 - 710 07
Norsholm, Skärkind-Gårdeby

Ring för mera information
Berith Grefalk 0735 - 45 99 08
mellan 12.00 -13.00 eller 17.00 -19.00
Mail: berith_grefalk@hotmail.com
Jag finns i Linköping.

STORLOPPIS

Honung från Gistad

Gistad, Kalkstensvägen 5
Lördag - Söndag 4 - 5 oktober
kl. 10.00 - 16.00
Tel. 070 - 511 89 99

Frågor eller bokning av

SKÄRKINDS BYGDEGÅRD

Ola Hulth 070 - 344 18 53

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

ring 0706 - 67 66 13 eller 0702 - 76 41 63.

Kom ihåg att boka annons i god tid, och senast den 7/10 till
nästa Åkerboblad som kommer ut den 19/10.
Privata radannonser i Åkerbobladet

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

Rubrik samt
1 - 2 rader 60:3 rader
75:4 rader
90:5 rader
105:6 rader
120:7 rader
135:8 rader
150:-

Annonsmanus och betalning
skall vara Åkerbobladet tillhanda
senast på tisdagen i veckan före
utgivningsveckan. Dvs. för nästa
nummer senast den 7 oktober.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris
Snart dags för VINTERDÄCK

Vi hjälper dig att kolla upp dina vinterdäck. Förbered redan nu för
höstens halka ... den kommer alltid även om den brukar överraska.
Vi erbjuder
hjulbyte 200 kr, däckhotell 350 kr, hjultvätt 100 kr samt bilservice.
Delbetala dina däck räntefritt
på 4 månader i samarbete med Wasakredit.

Kontakta oss för att beställa tid eller för prisuppgifter på nya däck.

Återförsäljare för Svenska Fälg.
Se prover hos oss.

013 - 533 90, 013 - 532 81, 013 - 532 83 • 35ansdack@gmail.com

ATTEFALLSHUS 25 m2

med eller utan loft. Du väljer själv.
Kanske en liten veranda eller bara en takkupa.Variationerna är många.
Nu har vi fått in

ny
trädgårdskonst

i betong!

FÖRRÅD & FRIGGEBODAR 15 m2

ÖPPETTIDER: Må - Fr 10 - 18 • Helg jour 9 - 12
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!
Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

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

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

Service för hem och trädgård
Vi ordnar
aget
skatteavdr
kturan
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re
di
stnadsoch gör ko
esök.
sb
fria plat

STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

Efter
från

skat

teav
d

160
per

FASTIGHETSSERVICE

:-

rag

tim

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

Ett telefonnummer för ALLA tjänster:

0709 - 722 887
Gr
u

nd
at
2

00

6

www.elevhemmet.se

Öppen kyrka
*

- för alla åldrar

Nyh
e

t!

I Östra Skrukeby församlingshem och Gistad prästgård kan du
fika, läsa, samtala med andra, m.m. För dig med barn finns rum
för lek och skapande. I kyrkan finns plats för stillhet och reflektion, bön och ljuständning. Välkommen!

Östra Skrukeby
Måndag
14.00-17.00

Gistad
Tisdag
9.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter
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Ett kåseri av Skånske Arne

På banken
”På banken, på banken, det kvittar vad du vill,
De öppnar ändå aldrig en kassa till.”
När jag berättar om hur det var när jag var
barn tror ungdomarna mig inte.
Det gick att ta sin sparbössa (det var en behållare som man med fördel kunde stoppa
mynt i) och gå med den till banken.
Mynt och sedlar var det gängse betalningsmedlet förr i tiden.
Väl inkommen på banken kunde man ge
sin sparbössa till kassörskan, det var mest kassörskor, och hon tog med glädje emot de hopsparade slantarna.
I handen fick jag sedan en bankbok.
Under min uppväxt var det sedan kul att se
hur beloppet ökade i takt med att jag satte in
mer pengar.
I början av 2000-talet gick jag till min lokala bank och då hade de en stor maskin som
räknade skramlet jag matade den med. Där
stod jag och kämpade med min växel och såg
förnöjt hur summan ökade. Något förvånande
tog sedan banken 3 % i avgift för att jag gjort
jobbet.
Nu är jag nyckelkund och då betalar jag
39 kronor i månaden för att sköta deras jobb
med att flytta mina pengar mellan konton och
betala via post och bankgiro.
De har även sett till att jag har ett bankkort
som jag får använda mot en ringa avgift.
Min pappa är en av de sista som fortfarande
använder check och då jag ibland får en sådan
i födelsedagspresent eller julklapp vet jag att
jag måste gå in på banken.
Eftersom de inte riktigt vet vad jag vill möts
jag av leenden, det kan ju vara så att jag vill ta
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ett onödigt dyrt lån. När det kryper fram att
jag vill lösa in en check, säger blickarna något
annat och uppskattning och applåder lyser
med sin frånvaro.
Det känns ju väldigt nödvändigt att det tas
fram nya sedlar.
Jag undrar dock i mitt stilla sinne vem det
är som ska få se dem.
Banken har ju slutat med pengar, affären
vill att jag handlar med kort.
Det går tydligen även att betala med telefonen nuförtiden.
Hur växlar de en telefon?
Jag har tre telefoner, vad ska jag handla
med när de är slut?
Skämt åsido, jag anser mig inte vara stenålders, även om min musiksmak kan anses vara
sådan, men jag vill gärna ha några hundringar i plånboken och veta med säkerhet att jag
kommer igenom kassan.

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

30-årsjubileum i Linghemskyrkan
– så firas det

Det första spadtaget till Linghemskyrkan
togs av Gistadskretsens hedersordförande
Gösta Öhman 14:e april 1984. Jag beger
mig till Linghemskyrkan och blir varmt mottagen av Jörgen Tholander, pastor här sedan
sex år, och vi samtalar om det kommande
30-årsjubileet.
Jubileumshajk 6-7 september
– Den 6-7 september blir det ”Jubileumshajk” då vi bjuder in tidigare och nuvarande scouter. Det blir en klassisk hajk med
köksbygge, spårning och lägerbål.
Givetvis är det tält eller vindskydd som
gäller. Det är kårcheferna Lydia Gustavsson
och Henrik Johansson (ny ungdomsledare
i församlingen sedan 11/8) som basar för
hajken.
Körhelg 22-23 november
– Till den här körhelgen bjuder vi in gamla
ungdomskören. Vi äter gott och övar sånger.
På söndagen talar Jörgen Tholander och
den gamla ungdomskören medverkar.
– Det är ett detektivarbete att ta reda på
allas adresser, berättar Jörgen.
De som bjuder in till körhelgen är musikansvarig Gun-Marie Axelsson och styrelseledamot Gunnel Karlsson.
Jubileumsgudstjänst andra söndagen
i advent
Söndagen den 7 december är det dags för
jubileumsgudstjänst och när det här skrivs
finns redan tankar om vad den kommer att
innehålla.

Varmt välkommen till Linghemskyrkan! hälsar
pastor Jörgen Tholander.
– Det är jag som predikar och jag tänker
att man både vill se tillbaka hur det har varit men även se framåt, säger Jörgen.
– Jag hoppas också att vi ska ha ett drama
som blickar tillbaka och även ett drama som
blickar 30 år framåt. Hur ser det ut då?
Efter gudstjänsten blir det kaffe och tårta.
Jörgen berättar att församlingen har tre
olika färger som representerar tre delar.
Orange står för församlingen, lila för
barn- och ungdomsarbetet och grönt står
för ”Magasinet” som är en Second Handbutik som fokuserar på missionen. Allt de
gör går till välgörande ändamål.
Tanken är att man efter kaffet kan gå runt
och få veta mer om församlingens arbete.
Längtan inför framtiden
– Vi vill växa på alla plan. Vi vill bli mer
lika Jesus, vi vill fördjupa vår tro, vi vill
växa i ekumeniken och vi vill bli fler, avslutar Jörgen Tholander.

Text och bild: Karin Boström
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Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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www.svenskapache.se

MÅNADENS JANNE

Åke-Bo av Janne Karlsson

Månadens profil: Thomas Nilsson

Thomas värnar om hus och trädgårdar

Bilar och maskiner är nödvändiga redskap för Thomas på CN:s Gräv.
Thomas Nilsson tar emot i det lilla hus där
hans företag CN:s Gräv har sitt kombinerade förråd och fikarum. Det står oftast
tomt, eftersom större delen av arbetet utförs i kundernas trädgårdar.
Många hus som byggdes under de expansiva åren på 1960- och 70-talen är idag i behov av renovering och underhåll. Villor och
radhus med källare har ofta fått problem
med fukt. Det är då Thomas och hans anställda rycker ut och åtgärdar dräneringen.
– Det typiska är att det sker i samband
med ett ägarbyte. Antingen börjar de nya
ägarna med att dränera, eller så vill de nuvarande ordna det innan försäljningen.
Det är mest äldre som gör så; lite som om
de tycker det vore genant att lämna ett hus
med brister. Jag tror inte yngre tänker på
samma sätt.

Thomas berättar att många nyblivna
unga husägare också ber om hjälp att ta
bort gamla trädgårdar och ersätta rabatter,
bärbuskar och fruktträd med ”en lättskött
gräsmatta”.
– Det kan skära i hjärtat ibland när man
förstår hur mycket arbete som ligger bakom
en uppvuxen trädgård, även om den kanske
är lite tilltufsad. Då försöker jag förklara att
det är mycket jobb med en gräsmatta också,
men det är inte alltid de lyssnar ...
Egen trädgård – och andras
Thomas har själv ett brinnande trädgårdsintresse som han delar med sin hustru Carina. Tillsammans har de planerat och anlagt
en trädgård på 2 000 kvm vid sitt sommarställe utanför Motala.
– Sommartid är vi där så mycket vi
hinner.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:							

Hela företaget samlat
ute på ett typiskt jobb
vid en äldre villa i
Linköping.
Från vänster:
Kim Hadén,
Timmie Hagström,
Daniel Högberg och
Thomas.
Paret tar också gärna uppdrag till företaget
inom trädgårdsanläggning och planering.
– Vi har gjort några sådana jobb och har
fortfarande kontakt med flera av kunderna.
Det är spännande att följa hur det blir när
allt vuxit upp, om det blev som vi tänkte.
Just relationen till kunderna är något
som Thomas och hans anställda månar om.
– Nöjda kunder är vår bästa marknadsföring, så är det bara. De ska kunna känna
igen sig därhemma även om vi förstås måste ställa till det en del.
Av erfarenhet vet Thomas att många
kunder tycker det är viktigt hur det ser ut
ovan jord även om de förstås inser att det
är jobbet nere i schaktet som är det viktigaste för huset på lång sikt.
– Att vi sopar upp efter oss utanför på
gatan kan kännas lika viktigt för dem som
att själva dräneringen blir korrekt.
Thomas betonar att de också alltid är
noga med säkerheten även om det ibland
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kan ta några minuter extra.
– Vi lever på vårt goda rykte och kan inte
riskera att det raseras för att vi slarvat med
någon detalj.
Social kompetens
Omtanken om kunderna har ibland gjort
det svårt för Thomas att hitta rätt personal.
– Unga personer som kommer direkt
från gymnasiet har inte alltid så stor social
kompetens och ibland kan de inte ens köra
maskinerna.
Thomas tycker sig ha märkt att kvaliteten
på utbildningarna till maskinförare, både
på gymnasienivå och när det gäller vuxenutbildning, har sjunkit.
– De kan vara nog så kaxiga när man sitter och pratar men när vi sedan går ut och
ber dem köra så kan de ingenting. Någon
vi hade här på intervju visste inte ens hur
man håller i en skyffel.

							

		

Thomas Nilsson

Just nu har företaget fyra anställda, Thomas själv inräknad. Två av dem är hans söner så verksamheten fungerar lite som ett
familjeföretag.
– Både min pappa och Carina hjälper
också till, förklarar Thomas som inte ser
några problem med att arbeta tillsammans
med familjemedlemmar.
– Vi gör olika saker och är ofta igång på
olika uppdrag, så vi behöver inte precis
nöta ut varandra.
Maskiner, maskiner …
Thomas eget intresse för maskiner började
tidigt även om det var en framtid som lantbrukare han tänkte sig i unga år. Redan
som femtonåring fick han, direkt efter högstadiet, jobb som dräng, eller lantbrukselev
som det egentligen hette, på en mindre
gård utanför Rimforsa.
– Jag veckopendlade dit på moped från
mitt föräldrahem i Tallboda. Så gjorde man
på den tiden, berättar Thomas och skrattar till vid minnet av de långa, ensamma
resorna.
Efter några år bytte han upp sig och började som en av flera anställda på Tolefors
gård utanför Malmslätt.
– Det var då jag kom i kontakt med riktigt stora maskiner, och blev fast.
Tillsammans med en kollega startade
han så småningom grävfirman CN:s Gräv
som handelsbolag vid sidan av anställningen.
– Vi började i liten skala och grävde på
kvällar och helger men fick mer och mer
jobb, så till slut satsade vi på heltid.
När kollegan försvann till Nya Zeeland
en period överlät han företaget på Thomas

Trygg bakom spakarna. Thomas är erfaren
både som maskinförare och som företagare.
som dock har behållit firmanamnet, där
C:et kommer från kollegans efternamn.
– Han kom tillbaka sedan och har numera också en grävfirma i Linköping. Fast han
gör andra typer av jobb så vi konkurrerar
inte, förklarar Thomas med ett leende. 

FAKTA
Namn: Thomas Nilsson
Ålder: 55
Bor: radhus (utan källare) i Fredriksberg,
Linköping
Familj: fru och fyra vuxna barn
Intressen: trädgården vid sommarstugan
utanför Motala, reser gärna till Gran
Canaria och går ofta på LHC:s matcher
Dold talang: kan byta dragkedja i byxor
Favoritplats i Åkerbo: Roxens strand
vid Näsby Säteri

Hemsida: www.cnsgrav.se

Text och bild: Titti Knutsson
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SMÅBRUKAREDAG I KÄRNHULT

Stora bokstäver visar vägen till Kärnhults gård.
Det är lätt att hitta till Kärnhults gård.
Stora vita bokstäver hänger på ladugårdsgaveln och de syns tydligt för besökarna
som kommer åkandes på den lilla grusvägen till parkeringsplatsen. Småbrukare i
Östergötland anordnar marknad med närproducerad mat, hantverksprodukter och
servering. Familjen Furenhed har fyllt ett
bord med egenodlade grönsaker.
– Målet med vår gård är att vi skall vara
självhushållande. Men nu har vi så stor produktion att vi också säljer grönsakerna till
våra arbetskamrater och på marknader, säger Sara Furenhed.
Hon berättar att de även har Linderödgrisar.
– Rasen upptäcktes i östra Skåne på
1950-talet. Den har lite mer ragg och kan
gå ute hela året. Den är också bra på att
böka och vi behöver därför inte plöja marken.
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Tunga vaser
En bit ifrån står Christina Gustavsson bakom ett bord med ovanliga blomvaser. De
ser ut att vara gjorda av lätt tyg men väger
betydligt mer.
– Jag använder en virkad duk som jag
doppar i cement. Sedan lägger jag duken
över en blomkruka som hänger upp och
ned i ett snöre. Jag har ungefär en timme
på mig att forma duken innan cementen
stelnar.
Christina Gustavsson berättar att hon
måste vattna formen för att cementen inte
skall torka för fort. Annars spricker den.
– När cementen är torr lackerar jag föremålet. Det är tungt att arbeta med cement
men sakerna jag gjuter blir hållbara och
kan stå utomhus.
Hon visar också prover på alster som
hon har gjutit runt ballonger, i matformar
och i kaffepåsar.

Christina Gustavsson gjuter blomvaser
av cement.
Bageri med visioner
I garaget framför ladugården har några
lokala matproducenter ställt upp sina bord.
Per-Eduward och Cristina Andersson Aguilera är två av dem. De har lådor fyllda
med kanelbullar, tigerkakor och chilenska
bakverk.
– Vårt gårdsbageri Ponduroza är mest aktivt under sommaren. Nyligen hade vi en
utomhusgudstjänst på gården. Då sålde vi
bröd, säger Per-Eduward Andersson Aguilera.
Han berättar att de först sålde sitt bröd
till butiker men att de nu åker runt och säljer på olika lokala marknader.
– Vi bakar på beställning och vi strävar
efter att inte använda några tillsatsämnen.
Vi vill baka så bra som möjligt, fortsätter
han.
Med sitt gårdsbageri vill paret Andersson
Aguilera skapa kontakt mellan de små matproducenterna.
– Folk vet inte var det går att köpa närproducerad mat. Men genom att satsa på
annonsering i små lokala tidningar och visa
upp sig på marknader får kunderna veta att
vi finns, avslutar han.

Per-Eduward och Cristina Andersson Aguilera
har ett eget gårdsbageri.

Sara, Ambjörn, Eira och Alvar Furenhed
odlar ekologiska grönsaker.
Småbrukaredag för andra gången
Ulf Karlsson tar igen sig på en bänk vid bostadshuset.
– Vi har haft småbrukaredag här på gården två gånger. Första gången var 2009.
När föreningen skall anordna en småbrukaredag kan de som vill ställa upp anmäla sig
till styrelsen, säger han.
Han berättar att de stora vita bokstäverna på ladugårdsgaveln har satts upp i år.
Där står att Kärnhults gård är byggd 1886.
– Förr fanns det skog och sågverk här.
Jag har ägt Kärnhults gård sedan 1970-talet men nu har min son tagit över. 

Text och bild: Fredrik Häger
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Linköpings Show- och Paraddrill
– Välkommen att prova på!
Vad är drill?
”Gemensamt för all drillning är att drillstaven används som redskap för att förhöja underhållningsvärde och svårighetsgrad på dans- och teknikmomenten. Drill
är en kombination av stavteknik, dans och
gymnastik”. (Från Svenska drillförbundets
webbplats www.drill.se)
Ordförande och huvudtränare i samma
familj
Jag träffar Erica Grebner 24 år, en pigg och
mycket glad tjej, för att samtala om Linköpings Show- och Paraddrill. Erica är huvudtränare i föreningen och hennes mamma,
Pia Grebner, är ordförande. Bägge är bosatta i Bankekind.
– Linköpings Show- och Paraddrill är för
barn och ungdomar, från ca 6 år och uppåt. Det finns tre grupper: Miniorer 6-11 år,
juniorer 12-17 år och seniorer 18 år och
uppåt.
Erica har startat upp en nybörjargrupp
nu i höst.
– Man får komma och prova tre gånger
utan att betala, för att se om man tycker om
det. Om man vill börja träna i en grupp ska
man fylla 6 år det året man startar.
Drill en sport även för killar
I föreningen i Linköping finns för närvarande 16 medlemmar och alla är tjejer.
– Killar är varmt välkomna! Det här är
ingen sport speciellt för tjejer. Den främste i världen på drill är en kille från Japan.
Och det är också en kille som koreograferar
mina program. Så killar kan! säger Erica
med eftertryck.
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Erica Grebner, huvudtränare i Linköpings
Show- och Paraddrill.
– I Frankrike, Japan, USA och Italien är
det många killar som håller på med drill.
Från glitterstav till VM
Linköpings Show- och Paraddrill har funnits sedan 1993. Erica började i föreningen
för 13 år sedan. Men intresset fanns innan
dess.
– Jag övade med en glitterstav hemma
och tyckte det var kul. På mellanstadiet
hade jag en lärare vars dotter höll på med
drill och det var så jag började.
Erica tränar ca 8 timmar per vecka. Hon
har genom åren deltagit i många tävlingar. Drill är hennes passion och i maj 2014
vann hon med team senior från Bjuv SMguld. Efter prisutdelningen fick de veta att
de skulle få delta i VM i Nottingham i augusti. De hamnade på 12:e plats.
I VM deltog även Anna Johansson från
Linköping (solo, junior) som kom på 31:a

Drill är Ericas passion,
här i ett soloframträdande.
plats. Anna tävlade också tillsammans med
Clara Klingstedt från Linköping (duett, junior) och hamnade på 11:e plats.
Vänskap och tävlingar
Varför ska man börja med drill, kan man
undra.
– Det är så kul! säger Erica med ett strålande leende. Man får kompisar, man får
tävla. Man har möjlighet att utvecklas till
tränare om man vill.
På hösten brukar föreningen ha ett gemensamt läger i stan med övernattning.
– Vi brukar ha tipspromenader och lekar
och vi lär känna varandra.
Till de som funderar på drill säger Erica:
– De måste prova!
Innan vi skiljs åt får jag prova en ”Horizontal inside wrist twirl” med Ericas drillstav. Kul!
– När jag slutar tävla själv, kommer jag
fortsätta som tränare och kanske i framtiden bli domare, avslutar Erica. 

Text: Karin Boström
Bild: Erica Grebner och Karin Boström

Erica Grebner, Anna Johansson och Clara
Klingstedt under VM i Nottingham 2014.

FAKTA
Föreningens namn:
Linköpings Show- och Paraddrill
Startades: 1993
Ordförande: Pia Grebner
Huvudtränare: Erica Grebner
Antal medlemmar i Linköping: 16
Webbplats: www.linkopingsdrill.se
Har du frågor kontakta: Ordförande Pia
Grebner: pia.grebner@linkoping.visit.se
Huvudtränare Erica Grebner:
erica.grebner@hotmail.com
Liten ordlista:
Solo: Man tävlar själv med ett eget program
Duett: Man tävlar två tillsammans
Team: Man tävlar flera tillsammans
Tre vanliga drillar: Florish, Flip, Elbow Roll
Kuriosa: En bra takhöjd när man tränar
drill är 12 meter.
För inspiration: www.youtube.com
Sök på: Baton Twirling 2012 Erica Grebner
Baton Twirling World Championships
2014 Komada
Baton Twirling World Championships
2014 Team France
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Leif Hjalmarsson lockar
många besökare
till Hannäs när
han har sin
loppmarknad
öppen.

Utflyktstips:

Hannäs Möbel
& Prylmarknad
Den lilla byvägen genom Hannäs har förvandlats till en storstadsgata i rusningstrafik. Bilarna står i kö och hamnar på
tvären när de försöker släppa
förbi varandra.
– Det brukar vara så här de
helger jag har loppmarknaden
öppen, säger Leif Hjalmarsson.
Han skyndar runt i affären
för att hjälpa kunderna. De letar bland alla prylar som står
uppställda på hyllorna och kön
till kassan är lång.
– Många besökare är här flera timmar och de som är sugna
kan köpa kaffe.
Leif Hjalmarsson säger att
han köper in dödsbon eftersom det skulle ta för mycket tid
att själv åka runt och leta efter
saker på loppmarknader och
auktioner.
– Att driva den här verksamheten är mer än ett heltidsarbete. Sakerna måste sorteras och
prismärkas innan jag kan sälja
dem i butiken.
Han berättar att affärsrörelsen började som en hobby år
2001. Men sedan fyra år har
den blivit ett levebröd för honom. Han berättar också att det
var hans far som byggde huset
1971 för att använda det till
auktionshall.

En Morris Minor 1000 årsmodell
1957 väckte karlarnas nyfikenhet.
Sandra Hydén passade på att sälja saker när
Hannäs Möbel & Prylmarknad hade öppet.
Sandra Hydén är här för
andra året.
– Leif tycker det är roligt
att ha några marknadsstånd
utanför butiken, säger hon.
Några meter från hennes bord har Karin Kinnunen bullat upp ett berg med
hembakat bröd.
– Jag har ett litet hembageri. Med lite organisation
tar det en vecka att baka allt.
Det är en hobby för mig att
baka, säger hon och sträcker
fram en påse söta bullar.

Bilaffär
Intill husväggen har några
Knallar
män stuckit in sina huvuden
Men även om Hannäs Möbel
under motorhuven på en
& Prylmarknad pågår inomhus, Morris Minor 1000 i origifinns det inte något som hind- nalskick från 1957. De unrar privata knallar att ställa upp dersöker motorn och provsitförsäljningsbord utanför.
ter bilsätena.
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Karin Kinnunen sålde bröd från
eget hembageri.
– Jag och en kompis köpte ett
parti veteranbilar och den här bilen
var med. Det går att få tag på nytillverkade reservdelar till den, säger ägaren Eino Josefsson.
Men sekunderna därefter är han
inte längre ägare till bilen. Joakim
Karlsson kommer fram och säger
att han vill göra affär på den. De
kommer överens om priset och skakar hand. 

Text och bild: Fredrik Häger

KULTUR & NÖJE

Från lagom vanligt normal till omåttligt unikt fenomenal
fungerar, tänker och mår.

Anneli Påmark, som bor i Linköping,
Hjulsbro och Carl Österberg från Växjö är
aktuella med boken Vägra följa John – Från
lagom vanligt normal till omåttligt unikt fenomenal. De åker i höst med Akademibokhandeln till ett 20-tal städer på föredrags- och
signeringsturné och på torsdag den 18/9 är
det premiär i Linköping.
Vägra Följa John handlar om personlig
utveckling allt ifrån hälsa och kost till hur
vi kan leva vårt liv som vi verkligen vill, och
inte som vi ”borde” enligt yttre normer och
värderingar. Inspiration till förändring, inte
pekpinnar är vägen framåt.
– Vårt fokus är att hjälpa läsaren välja det
som är bra och gynnsamt. Människans naturliga tillstånd ÄR att må bra och njuta av
livet och det är fullt möjligt när vi förstår
hur vi ska göra. Då kan vi välja medvetet
på ett sätt som för oss i rätt riktning, säger
Carl Österberg.
De är båda civilingenjörer och har under många år arbetat som chefer inom näringslivet. Samtidigt är personlig utveckling
deras stora passion, och de har funderat
mycket över både hur de själva och andra

– Många är trötta på det stressiga tempot
och konsumtionshetsen och börjar längta
efter något annat mer beständigt. Faktum
är att vi redan har allt vi behöver inom oss
och när vi saktar ner tempot kan vi landa
i det som är mer sant och äkta istället för
det som ser bra ut på ytan. Och när man
väl börjar känna den här lyckokänslan i vardagen, då kommer den snart i allt större
portioner och även i det yttre och med mer
kvalitet, berättar Anneli Påmark.
Det tog tre år att skriva boken och den
har redan sålt i mer än dubbelt så många
exemplar som en vanlig debutbok gör totalt, och läsarnas reaktioner är översvallande positiva. Anneli och Carl är väldigt
glada och tacksamma och avslutar med:
– Vårt viktigaste budskap till läsaren är
att det spelar ingen roll var du kommer
ifrån eller vad du gjort eller inte gjort tidigare i ditt liv – det enda som betyder något
är vad du vill med resten av ditt liv från och
med NU!
Namn: Anneli Påmark & Carl Österberg
Ålder: Båda 49 år
Bor: Linköping respektive Växjö
Familj: Felix, Oliver, Emmy, David och Hanna
Aktuella med nyutkommen bok på Vattumannen förlag: Vägra följa John
Sysslar med: Författare och certifierade
coacher i Heart IQ-metoden
Motto: Ett citat av Henry Ford: Oavsett om
du tror att du kan eller tror att du inte kan,
så har du rätt.
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KULTUR & NÖJE

Krakel Spektakel på film och skiva

Annabell Olsson har tre nyfödda trillingsyskon och en farmor som rymmer ett större
äventyr än vad Annabell kan ana. På farmors lantställe finns en bok med ett olöst mysterium om trollkarlen som förvandlade sig till ett glas lemonad och drack upp sig själv …
Just nu visas Krakel Spektakel på svenska
biografer, ett färgsprakande äventyr fullt
av sång och musik. Filmen baseras på
Lennart Hellsings verser och karaktärer.
Elisabet Gustafsson har regisserat och i
rollerna ser vi bland andra Lina Ljungqvist (Kusin Vitamin), Martin Eliasson
(Opsis Kalopsis), Carl Englén (Munken
Dinkeli-dunk), Anki Larsson (Berit Blomkål), Shima Niavarani (Selma Selleri),
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Ivan Mathias Petersson (Peter Palsternack), Michael Jonsson (Gabriel Gräslök),
Henrik Dorsin (Kejsaren av Kina), Vanna
Rosenberg (mamma) och Andreas La
Chenardiere (pappa).
Nu finns dessutom ett specialalbum
med filmens musik tillgängligt på Spotify
och Itunes.
FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Gryta är gott och passar till både vardag och fest. Grytan räcker till
minst fyra personer och blir det något över är det perfekt som matlåda.

Kycklinggryta 4 port
800 gram kycklingfilé
1 paket bacon ca 140 gram
1 gul lök
2-3 vitlöksklyftor
250 gram champinjoner
2 dl vitt vin
2 msk kycklingfond
4 dl grädde
1 dl crème fraiche
Ca 1 msk dijonsenap
Ca 1 msk skånsk senap
1 msk torkad dragon
Salt, peppar
2 tsk kinesisk soya
Olja/smör
Persilja

Skär kycklingen i stora bitar.
Skär baconet i bitar. Skala och hacka lök och vitlök.
Ansa och skär svampen i fjärdedelar.
Bryn kycklingen i matfettet i en stekpanna.
Lägg över kycklingen i en stor kastrull.
Krydda med salt, peppar och dragon.
Häll på vin och fond, koka ca 5 minuter utan lock.
Fräs baconet tillsammans med lök och vitlök i en stekpanna.
Lyft upp det frästa på en tallrik. Fräs svampen i baconfettet.
Blanda ner bacon- och grönsaksfräset i grytan.
Häll på grädden, crème fraiche, soya och smaksätt med
senap.
Låt grytan få ett uppkok.
Hacka persiljan och strö den över grytan vid servering.
Servera grytan med potatis, ris och varma grönsaker.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

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

FORNÅSA

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

GISTAD

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

HACKEFORS

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

HANNÄS

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

LINGHEM

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

LINKÖPING

Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Majeldens Café & Second Hand Vistvägen 34. Må-Fr 10-17.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset). Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 11-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18,
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
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tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17. Stängt Lö - Må.
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1
On - Fr 10 -19, Lö 10 -14.
Tel. 0708 -10 48 42

MOTALA

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

NORSHOLM

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

RYCKLÖSA

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

SKÄRBLACKA

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

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

TALLBODA

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

VRETA KLOSTER

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

VÅNGA

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

VÄRNA

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

ÅTVIDABERG

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

ÖSTRA RYD

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

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second
Hand som du vill skall synas i den
här förteckningen?
Kontakta Åkerbobladet:
013-21 96 20 eller info@akerbo.nu
FRITT INFÖRANDE i rutan när det
gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.
Vi tar med loppisar som har öppet vid
återkommande tillfällen – alltså inte
"endagsloppisar".

Månadens tips
i Åkerbo med omnejd

19/9 Afterwork-dans kl. 18.00 - 21.00
Landerydgården, Hjulsbro.
Arr. Linköping LineDancers

24/9 Modern dans för daglediga,

Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30 - 17.00
Musik: Anders Nilssons orkester.
Arr. Folkungagillet

Game Over, Spelmissbruk

Hörsalen Linköpings huvudbibliotek,
kl. 19.00. Inger Lundberg talar om spelberoende.
Arr. Hela Människan & Bilda

8/10

Modern dans för daglediga,

Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30 - 17.00
Musik: Lars Erikssons orkester.
Arr. Folkungagillet

11/10 Björsätersmässan, kl. 10-14

i Träﬀpunkten, Björsäter. Försäljning av
ostkaka, ostar, smycken, kläder, hemvävt,
inredningsdetaljer, fårskinn m.m. Servering.

12/10 Loppis kl. 10-13 i Träﬀpunkten, Björsäter.
Ängeln på Malmskillnadsgatan

Pingstkyrkan Linköping, Majg. 4 (Kupolen),
kl. 18.00. Elise Lindqvist berättar om sitt
arbete med att hjälpa prostituerade.
Arr. Hela Människan & Bilda

27/9 Höstmarknad Magasinet Second Hand,
Linghem, kl. 10-14.

4/10 Storloppis kl. 10-16, Kalkstensvägen 5,
Gistad, Linghem.

19/10 Musikgudstjänst i Örtomta kyrka,

kl. 18.00. Åkerbo Rödakorskrets inbjuder
till kaﬀe med hembakat bröd i församlingshemmet efter gudstjänsten.

5/10 Storloppis kl. 10-16, Kalkstensvägen 5,
Gistad, Linghem.

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

Lösning till ORDJAKTEN, Augusti
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Foto: Martin Möller. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Lös fler roliga korsord!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande

Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Fyll i din kod: korsord2014

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs.
orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64
Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu Senast den 7 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 ”Rätt ut i det blå" och "En stolt skeppare".
Lösning se sidan 47. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Birgitta Blumenau, Örebro,
2:a pris – Christer Pettersson, Vikingstad samt 3:e pris – Hans Söderberg, Linköping.
Vi gratulerar också Birgitta Nilsson, Linghem som vann trisslotten i Ordjakten augusti.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 18.100 ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 företag

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa
orter med omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad,
Grebo-Värna, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Sturefors,
Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby
- samt dessutom i centrala Falerum, Industriområdena Steninge, Tornby,
Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Drygt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen,
Fredriksborgs Ridsport
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign, Gårdsbutiken Basunda gård
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Cityakuten, Frisörerna,
Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten, Röda Korset Second Hand,
Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser (Saluhallen)
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine,
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,
Dekorationsverkstan, Linköpings Hundvård, Butik Mariette,
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel &
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil, Matstugan
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Lingon & Dill,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter
Valdemarsvik: Café Kårtorp
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2014
Nr
10
11
12

Manusstopp
Tis 7/10
Tis 4/11
Tis 2/12

Utdeln.dag
Sön 19/10
Sön 16/11
Sön 14/12

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll
i Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad,
Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro
samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping
som postadress samt av NTM Distribution till
boende i Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon
076 - 213 66 42.
För boende i Skärblacka, Kimstad- &
Norsholms-området ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 073 - 982 94 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

- för alla åldrar

Nyh
e

t!

I Linghems församlingsgård kan du fika, läsa, samtala med andra,
m.m. För dig med barn finns rum för lek och skapande samt
sångstund. I kyrkan finns plats för stillhet, bön och ljuständning.

Måndag
13.00-18.00
Babymassage 14.00-14.30 Anmälan krävs*
Symöte 14.00-16.30 varannan måndag (ojämna veckor)

Torsdag
9.00-16.00
Andakt 11.30
Sopplunch 12.00

Välkommen!
* www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter

DANS för BARN
Folkungagillets barnverksamhet har i år två stycken danslag för barn i åldrarna 3-8 år. Båda lagen leds
av erfarna ledare med utbildning inom både dans och pedagogik. Vårt mål med grupperna är att barnen
ska få en glädje för dansen och få en ökad koordinationsförmåga och taktkänsla.

VÅRA LAG:
Knattelaget 3-5år: Start 7/9

Söndagar jämna veckor kl 15.00-16.00
I knattelaget så dansar vi enklare danser och
sånglekar. De föräldrar som vill får gärna vara med
och dansa med sina barn.
Ledare: Åsa Johansson och Anna Hermelin

Barnlaget 6-8 år: Start 7/9

Söndagar klockan 16.00 -17.30
I barnlaget så börjar vi dansa gruppdanser och lära
oss grundsteg för de enklare folkdanserna. Ibland
testar vi även på danser från andra länder och
modernare danser.
Ledare: Anna Hermelin

Kurserna hålls i Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping.
Terminsavgiften är 300 kr men första gången är gratis.
Vid frågor kontakta Anna Hermelin, tel. 0760 - 00 19 13
e-mail: anna.hermelin@gmail.com
50

Folkungagillet
Medlem av
Svenska Folkdansringen

Varmt välkomna till oss på

Tulpanvägen 3 i Linghem!

Pizzeria Rhodos

Välkommen in och ta del av våra erbjudanden!

Äntligen hos Pizzeria Rhodos
i Linghem!

Nu har vi öl& vinrättigheter

Erbjudanden 19/9 - 30/9
 Pizza nr 1 - 46
inkl. Bistro lageröl, eller
rött eller vitt vin 89:Nu kan ni sitta och njuta i vår nya
TV-avdelning.

 Köp 2 kebab rullar för 100:- (Ord. 130:-)
eller 2 kebab tallrikar för 100:- (Ord. 140:-)
eller 2 olika sallader för 100:- (Ord. 140:-)
Gäller vid avhämtning och under perioden 19 - 30 september 2014.

013 - 791 87 • Tulpanvägen 3, Linghem • ÖPPET: Ti - To 11- 20, Fr 11- 21, Lö - Sö 13- 21, Må stängt

Prinsessa Salong
Spa, skönhet & hygien

Gilla oss på facebook

www.facebook.com/PrinsessaSalong

FRI PARKERING

All klippning 200 kr – utom damer 250 kr
(Gäller till 20 oktober 2014 och kan ej kombineras med andra rabatter.)

Öppettider: Må - Ti, To - Fr 10 - 18, On 11 - 19

PRINSESSA SALONG • 013 - 790 31, 0708 - 34 53 01 • Tulpanvägen 3, 585 64 Linghem

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

Ytterdörr
på köpet! *
Värde ca: 13.000:-

Passa på att göra en riktigt bra fönsteraffär.
Just nu får du nämligen en ytterdörr på
köpet när du byter upp dig till vårt bästa
fönster - Morups Premium.

Räntefri finansiering i 36 månader

Boka kostnadsfritt hembesök
- ring 013-465 54 55 eller
gå in på www.morups.se
* Gäller vid köp av minst 7 fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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