
Nr 8 – 2013 
18 augusti  –  21 september 
Årg 12. Upplaga 14.400

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem 
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91 

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

www.morups.se
Tel: 013-465 54 55

SUPERERBJUDANDE !
Få montering och 
ytterdörr på köpet!*

BESÖK VÅR NYA UTSTÄLLNING PÅ
ENGELBREKTSGATAN 21 – LINKÖPING

Nya fönster gör 
mer än du tror.
Byt upp dig till Morups Premium 
– monterat och klart!
 Fatta ett av de viktigaste besluten om ditt 
hus och gör det enkelt för dig! Till Morups Premium 
har vi valt de bästa komponenterna från de  
ledande leverantörerna och tillverkat i vår egen fabrik. 
Resultatet – en premiumprodukt med marknadens  
bästa funktioner, energiförtjänster och modern design.

Jämför oss gärna – gör Premiumtestet på www.morups.se
Erbjudandet gäller till och med den 15 september 2013

NYA FÖNSTER 
MONTERAT OCH KLART!

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad och Norsholm
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I en tid där allt ska mätas och köpas behöver kyrkan hitta sin rätta plats.  
Vi vill inte att Svenska kyrkan ska styras med partipolitik. 
Åkerbo församling ska vara en levande mötesplats för tillväxt, 
mognad, sökande och längtan. Men också en gemenskap 
för samtal, upprättelse, försoning och fördjupning. 
Kyrkan är du och jag och det som pågår i våra liv.
välkommen till den kyrkan!

Vad ska Vi ha kyrkan till?

Följ oss på: Facebook/poskiakerbo
www.posk.se

Röstkortet kommer i brevlådan, 
håll utkik!

rösta på POsk i kyrkovalet den 15/9:
•	 Församlingsgården	i	Linghem	(Svaltingvägen	1):		
	 kl	12	-	16	samt	18	-	20
•	 Samlan	i	Tallboda	(Medvindsvägen	35):	kl	12	-14
•	 S:t	Martin	i	Ekängen	(Hästhagsvägen	10):	kl	14	-	16
•	 Örtomta	kyrka:	kl	16	-	18

BENEDIKTA

Välkommen på kurs i höst... 
Meditationscirkel varannan torsdag med 
start den 15/8 kl 18-20, 200:-/gång 
Reiki I 10-11/8 eller 5-6/10, 10-17, 1.500:-
Reiki II 31/8-1/9 eller 19-20/10, 2.500:-
Tarot o kristall 14-15/9 o 7-8/12 1.600:-

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

Nrgi
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CHIBALL mån kl.17.30 Start 23/9 Nyhet!  
ChiBall är baserad på Traditionell Kinesisk Medicin och kombineras med en färg & aromabehandlad boll. ChiBall ger dig 
möjlighet att bekanta dig med rörelseformer som TaiChi/Qigong, Dans, Yoga, Pilates och Feldenkraisinspirerade övningar 
på ett behagligt och tillgängligt sätt. Du ges möjlighet att känna in rörelserna tack vare den färg & aromabehandlade bollen. 
 
MAMMA-BARN TRÄNING mån kl. 10  
För dig som vill komma igång och röra på dig efter din förlossning på ett säkert och roligt sätt tillsammans med ditt barn 
och andra mammor. Övningarna är anpassade efter den blivande mamman där fokus är bäckenbotten samt stärkande rygg- 
och bålövningar där mammor ofta är svagare. Under passet är det okej att amma, byta blöja, leka med barnet.  
 
FUNKTIONELL TRÄNING tis kl.17.30 start 24/9 
Funktionell styrketräning innebär att man, förutom styrka, utvecklar rörlighet, balans och koordinationsförmåga med  
övningar som aktiverar många olika muskler samtidigt.     
 
MEDICINSK YOGA ons kl.17.15 
Medicinsk yoga är en terapeutisk form av Kundaliniyoga – en yogaform som alla kan tillämpa. Vi kommer under denna 
kurs fokusera på andning, mjuka kroppsövningar som anpassas efter din förmåga, meditation som skapar en inre stillhet 
samt djupavslappning och vila. Yogapassen görs utifrån dina egna förutsättningar och blir ett verktyg du kan ta med dig i 
din vardag.  
 
MIGRÄNYOGA ons kl.18.45 Nyhet! 
Migränyoga är medicinsk yoga med fokus på smärta som migrän och spänningshuvudvärk. Yogan består av enkla och  
effektiva kroppsövningar, andningstekniker och meditativ avslappning. Migränyogan ger dig verktyg att använda mot  
migrän i förebyggande syfte. 
 
GRAVIDYOGA tor kl. 16.30 Start 19/9 Nyhet!  
Gravidyogan ger dig de viktigaste verktygen inför din förlossning som förmågan att komma till ro, fokusera och att andas 
medvetet. Många övningar kan användas som smärtlindring under värkarbetet och en del övningar kan användas som  
förlossningsställningar.  
 
QIGONG MED MINDFULNESS tor kl.17.30 Nyhet! 
I passet kombinerar du mjuka och långsamma rörelser med andning och medvetenhet. Syftet är att förbättra din hälsa både 
kroppsligt och själsligt för att hitta en balans.  
 
SPÄDBARNSMASSAGEKURS tor kl.10 start i oktober 
För dig som förälder är massagen ett tillfälle att komma ditt barn nära och lära känna, förstå och besvara barnets signaler 
och kroppsspråk. 
 

 
 

Anmälan och info 
Tel. 013-131025 • www.halsoagenten.se 

Drottningtorget 2 Linköping (bredvid Med mera butiken) 

 

Välkommen till höstterminen, start v.36 

Massage 
Spabehandlingar 

Ansiktsbehandlingar 
Parbehandlingar 

Presentkort 
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård

Kostnadsfri offert!!!

Beställ tillsammans! 

Två dräneringar 20% på jobbet.

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

20%

    Tel. 013-465 99 60                     info@thormans.se
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Läs mer på vår hemsida  www.auto-shop.se
F:a AutoShop, Berghamra Rystad, 585 91 LINKÖPING

Christoffer 073 - 687 14 76                     Lasse 070 - 731 35 10
info@auto-shop.se

DÄCKFÖRVARING

Betala ett däck i månaden 
med SUPERDÄCK-kortet.

Räntefritt och utan 
uppläggningsavgift!

Betala ett däck i månaden
med SUPERDÄCK-kortet. FYRHJULSINSTÄLLNING

LÅNEBIL

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

ÖPPETTIDER: 
Må - To 8 - 18 • Fr 8 - 12

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen.

Besök 
www.alushow.se

och se hur fälgarna ser ut 
på Din bil!

Utöver städning o. dyl.
kan vi också hjälpa dig med

Trädgårdstjänster
Bortrest under semestern?

Vi sköter om huset inne och ute så att ni kan känna er 
trygga. Vi kan ta in post och vattna blommor m.m.

Tänk på att trädgården behöver sin omsorg som 
t.ex. gräsklippning m.m. Vi klipper även med 

åkbar gräsklippare – du kan välja om du vill att vi skall
använda uppsamlare eller gräsmatteluftare.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

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

PRIS: Från 165 kr/tim efter skatteavdrag
(330:- inkl. moms)
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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.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

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

Jernbergs Bilservice 

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

Service & reparationer 
Oljebehandling

Öppet:  Må - To  0800 - 1630 • Fredag stängt
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Vatten! 

Vatten!
Vatten !

Vatten !
Vatten !

Beställ dikesrensning redan nu! 
Upp till 17m räckvidd 800 breda larver stockmattor mm. 

HORSAB SERVIC AB 
TEL.0702141621 

Mail. horsab@gmail.com

Revision
och

ekonomisk rådgivning

Söker ni en revisor med  
lokal förankring? 

Kontakta Stefan Gustafsson, 
Godkänd revisor och Auktoriserad 
redovisningskonsult.

En del av Sonora Revision.
För mer info se sonora.se

Mobil: 073 -  682 04 10
Mail: stefan@skeppargatansrevision.se

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

Wivis Butik firar 15 år!
Hösterbjudande

15 % rabatt 
på

HÖSTENS NYHETER.
Välkommen till höststart

Måndag 26 augusti
kl. 16.00

 

Åkerbogården Linghem tisdagar  17.30-18.45, 19.00-20.15 
Start:10 sep 
Prova-på: 27 aug  17.30-18.45, 19.00-20.15 

Södergården Ljungsbro måndagar  17.30-18.45, 19.00-20.15 
Start: 9 sep 
Prova-på: 26 aug 17.30-18.45, 19.00-20.15 

Nytt i Åkerbogården  
Mjukyoga med Gongbad onsdagar 9.30-10.30 
Start: 11 sep  
Prova-på: samma som ovan 

Kurserna pågår v.37-50. 
Prova-på-pris: 100 kr som dras av kostnaden om du väljer  
att fortsätta hela terminen. 
Terminsavgift: 1600 kr för 14 tillfällen 
Du kan även byta mellan grupperna om du missar ett pass. 

Varmt välkommen med anmälan, frågor och funderingar! 
    Simran Kundaliniyoga 
Ulrika Åslund . ulrasl@gmail.com . 0703-757577 gärna sms 

-Den här yogaformen passar alla  
och fungerar som en skön stretch  
för kroppen samtidigt som du lär dig  
andas rätt och blicka inåt.  
Det finns plats för både små och stora  

  utmaningar. Bara Du bestämmer takten. 
Oavsett var du befinner dig idag kommer du att stärka dig själv  
både fysiskt och mentalt. 

Höstens yogakurser 
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Lyran  2,5 - 17 m2

Med en eller två dörrar.  
En del kan vara förrådsdel, den andra vedbod.

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

FÖRRÅD Snart är det höst. 
Planera ditt förrådsbygge redan nu 
– och slipp väntetid!

Orion
6 -15 m2

Förråd med 
brutet tak och 
dubbeldörrar. 
Välj med eller 

utan golv.

Fenix 6 m2   Demohus. 
Säljes monterat, målat och med plåttak.

ALLT FÖR DIN TRÄDGÅRD
Vi säljer jord, grus, dekorgrus, marksten 
i natursten och betong för anläggning av 
trädgård samt plattor, staket, blomlådor m.m.

Jord och grus.
Hämta själv eller få 

hemlevererat.

Snart är det höst. 
Monterat & klart

10.000:-
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BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

Besök vår nya fönsterutställning 
på Industrigatan 15, Linköping
Öppet Mån - Fre 13 - 17

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

Byt till 
ERA-fönster

ni också!
Svensk kvalitet från Väröbacka.

Monterat och klart!

Alltid kostnadsfritt hembesök med prisförslag. 

Boka på 073 - 613 81 25 eller på info@jcmontage.se

Alltid kostnadsfritt hembesök med prisförslag. 

Besök oss på
BOMÄSSANCloetta Center13 -15 sept.

Välkomna!

 

  

Nu finns vi i Tannefors
med stora ljusa lokaler med plats att sitta och pyssla.

Öppet:  Må, Ti, To 11.30 -17.30  •  On, Fr 11.30 -16.00  •  Lö 11 -14
Tel. 072 - 22 11 991

Ingång från Tegelbruksgatan i hörnet  
av hyreshuset på Arbetaregatan 20 c.

Hjärtligt välkomna gamla som nya kunder önskar Petra!

Vi har nu pärlor i butiken och mer än 400 band/spetsar.

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
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Medlem i Massörernas Yrkesförbund

Mitt namn är Martin Hammar. Jag har alltid varit 
intresserad av idrott och hälsa och är utbildad och 
certifi erad massör från BERGQVIST´s massage- 
och friskvårdsutbildningar i Linköping.

Martin Hammar  Certifi erad massageterapeut

Hammar Massage & Hälsa • Himnavägen 151 (Linghemskyrkan), 585 65 Linghem • 073 - 434 39 00 

Välkommen till Hammar Massage och Hälsa!

30 min massage 350:-  (Beh.kort 1.800:-)
45 min massage 450:-  (Beh.kort 2.300:-)
60 min massage 570:-  (Beh.kort 2.900:-)
� oracal mobilisering 650:- 
Prova på-massage 15 min 70:-

För NYA kunder:
10 %  på valfri behandling

20 % på alla behandl.kort

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 oktober 2013.

Hos mig kan du få vanlig klassisk 
massage, idrottsmassage eller 

andningsmassage. 

Vill du veta mer kan du gå in på 
min hemsida 

www.hammarmassagehälsa.seBoka gärna tid på www.bokadirekt.se/Massage/Linghem

Passa på att köpa BEHANDLINGSKORT på 6 st behandlingar till extra förmånligt pris! 

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

10 % rabatt
på kompletta glasögon

och linspaket!
(Gäller t.o.m. 15 sept 2013)

Studier, kurser, bilkörning 
KRÄVER GOD SYN ...

Boka tid för en 
synundersökning!

Vb: Följ skyltar mot 
Stora Bjärby från bron 
vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårds-
byggnaden och 
ytterligare 200 m 
ner till ÄGGBODEN.

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg AB  •  013  - 740 36  •  0709 - 37 00 36 

 Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

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

Inför skolstarten:
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ELSA HJERONYMUS
Det skandinaviska hudvårdssystemet
Hjeronymus är en unik behandling gjord speciellt 
för den skandinaviska hudtypen. Behandlingen är 
inte bara en skönhetsbehandling, utan är också en 
djupverkande rengöring som löser upp överskottsfett 
och stimulerar cirkulationen i huden.

545:-
Behandling
pl. av bryn ingår

Louise
Dipl. medicinsk fotvårds-

terapeut & undersköterska

Välkommen till Salong Fame – den kompletta salongen!
Här hittar du specialisterna på hudvård, hårvård, fotvård och kroppsvård.

Storgatan 32 A, Linköping (mitt i city) • 013 -12 31 00, 12 00 90
www.salongfame.com

Öppettider:  Må, Ti, Fr 9.00 -18.00 • On, To 9.00 - 20.00 • Lö 9.00 -15.00 • DROP IN

IPL LASER Säker och effektiv 
hårborttagning samt acnebehandling

KÖP ETT PRESENTKORT
och välj fritt mellan alla våra behandlingar!

Ansiktsbehandling  495:-
60 min. pl. av bryn ingår.

Färgning av 
fransar och bryn 340:-
inkl. plockning eller vaxning

Fransförlängning  650:-

Brasiliansk vaxning 550:-
(endast kvinnor)

Klippning   350:-

Hårförlängning    fr. 2 800:-

Medicinsk Fotvård      
60 min. Ingår fotbad, 
nagelvård samt behandling 
av liktornar, förhårdnader 
och vårtor. Fotmassage.

Prova 
GET STARTED KIT

NU 400:-
 (Ord. 480:-)

Erbjudandet gäller
t.o.m. 21/9 2013
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BJ´s mode
(snett emot S:t Lars kyrka)
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

NU BÖRJAR 
nyheterna komma in

Välkomna
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Modekläder | Skor | Smycken | Färganalys | Hudvård | Makeup Mariette Eskilson • Dipl. färgkonsult

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

0705 -15 78 70

Höstnyheter!

Varmt välkomna!

Ze-Ze Concept
Capri Collection
Cream
Creamie - Nyhet
Friendtex
Once
Lotta Design
AneLa
smycken
Idar Scarves
och smycken
Claudia  
makeup
ME -Hudvård
Ljus och tvålar
från Klockaregården
Nyhet:
Tvålar och krämer
från Söderköpings 
tvål & 
hantverks-
makeri

Öppettider: Mån - Fre 11-18 • Lör 10 -14
Butik Mariette � nns på Facebook

Öppna 
TJEJKVÄLLAR och MODEVISNINGAR 

se hemsidan eller Facebook.

Boka gärna en egen tjejkväll!

Ö

RABATTKUPONG10% på höstnytt vid ett köptillfälle. 
Gäller t.o.m. september 2013.



                Bildgalleriet - www.lanthem.se

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

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

Hos Lanthem  
hittar ni

Klassiska tyger: 
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 ...
Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

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

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Lilla Orangeriet
erbjuder

                Bildgalleriet - www.lanthem.se

Hos Lanthem  Hos Lanthem  

Gör en utflykt  
till Lanthem!

UTFÖRSÄLJNING
av sommarväxter

Lanthem medverkar i

Östgötadagarna 7- 8 sept
med öppettider 11 -17 båda dagarna.
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Åtvidabergs Elevhem
service • omsorg • boende

www.elevhemmet.se

Service för hem och trädgård

Ett telefonnummer för ALLA tjänster:  0709 - 722 887
TELEFONTIDER: Måndag och tisdag kl. 8 - 17

Vi önskar alla en 

skön sommar!

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder  
i Linköping, Åtvidaberg och Kinda.

Efter skatteavdrag

160:-
per timfrån

Vi ordnar 
skatteavdraget 

direkt på fakturan 
och gör kostnads-

fria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
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Annicaoch dockan
Algot

VÄLKOMMEN 
att � ra gudstjänst i Linghemskyrkan.

Söndagar kl. 10.00 är vår ordinarie tid 
men den 22 september ses vi kl. 18.00 

till Sånggudstjänst. 
Den 25 september är höstens första 

Stick-café kl. 18.00.
Mer info på www.linghemskyrkan.se

Stort TACK 
till alla er som besökt oss hittills i 
sommar. Det har varit full fart i huset 
som vanligt. 

Nu har vi röjt i förråden och plockat 
fram nyheter - så missa inte det. 

Boka även in 
Höstmarknaden 26 september! 
Våra öppettider för inlämning och 
försäljning är onsdagar 16 – 19 
och lördagar 10 – 14.

Läs mer på www.magasinetlinghem.se

Vecka 36
startar våra grupper:

Måndagar 18:00 Spårare 7- 9 år

Måndagar 18:00 Upptäckare 10 -12 år

Måndagar 18:00 Äventyrare 13 -15 år

Lördagar 18:00 Ungdomskvällar

Söndagar 10:00 Söndagsskola 3 -13 år

Barnens Dag
vid Linghemskyrkan

Lördag 24 augusti
kl. 14 – 16

 Gratis hoppborg
 Street Hockey 
    - kom och spela
 Scouterna visar 
    sin verksamhet
 Volleyboll 
 Godisregn
    ... med mera

Glasscafé

Läs mer på 
www.equmenialinghemskyrkan.se

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Den 22 september  
kommer Åkerbobladets höstnummer ut ...

Boka annons senast den 10 september. Se utgivningsplan på sidan 41.
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Jag börjar nu sälja  
ut mina negativ!

Passa på och köp Era negativ 
och spara dessa inför framtiden.
(Barnbilder, brudpar, porträtt etc)
Ni kan sedan fritt göra valfria  
förstoringar, och bilder för 
kommande behov.
En serie (12 negativ) kostar 300 kronor.

foto äse
(tidigare Nya Tanneforsvägen 15)

Tel.  070 - 60 40 749

SMÅBRUKARE
i Östergötland

ANORDNAR

SMÅBRUKARDAG
Tid: Lördag 31 aug, kl. 10 - 16 

Plats: Långserum, Yxnerum, Åtvidaberg 
Skyltat från E22 i Ringarum samt från Rv 35 i Åtvidaberg.

Marknad med bl.a. närproducerat  
kött, fisk, bröd, ostkakor m.m.

För mer info, ring Stefan Thorslund,  0120 - 611 33
www.smabrukare-ostergotland.se

STALLPLATSER 
I FILLINGE
Nu har vi lediga platser. Många bra ridvägar, 
eget ridhus, bra bussförbindelser, inga stalljourer. 
Prisex: Storhäst 2 500 kr/mån, inkl. foder.
Ring Gabriella, för mer info.  070 -226 84 96.

Vi är återförsäljare för 
Stallpellets från SCA.

Beskär 
äppleträden!

G.T.’s Trädgårdstjänst
070 1- 600  617

JAS-beskärning

Börja nu!

Ring:

Tel 0709 - 22 39 84

Det blir

när du anlitar

ERBJUDANDE
KJOL 
190:-

Finns även i svart
(ord. pris 445:-)

Gäller mot uppvisande av denna annons.
Klipp ut och ta med!

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

013 – 13  74  80

Fria ändringar • Fri Parkering
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För anmälan och övrig information kontakta: Bernt Eriksson 
Tel: 013 - 791 09 • e-post: b.eriksson@linkoping.mail.telia.com 

Vill du röra på 
dig och ha kul? 

Nu är det dags igen för gammaldans.
Motionsdans, gammal och folklig. 

Välkomna till höstens gammaldanskurser! 
Vi startar söndagen den 15/9 

Tid: 18:30 – 20:30 

plats: åkerbogården
15 
 september

söndag

Nya dansare 
(gärna med lite 
förkunskaper) 

är välkomna! 

HÖST- och
SKÖRDEMARKNAD

med LOPPIS
Söndag 1 september

1000 - 1500 vid
BRÅDTOM SLUSS

Varmt 
Välkomna!011-

550 55
070-

629 26 92
Ewa och Gunnar

Musik, Korv, Ka� e m.m.

E� er 15 år här i
BRÅDTOM SLUSS 
Café & Vandrarhem

pensionerar vi oss.

Ewa och Gunnar

Vi vill härmed tacka alla trevliga 
gäster som besökt oss under åren.

Vi önskar Brådtoms nya 
Café & Vandrarhemsvärd

LYCKA TILL!
Från år 2014 övertar 
hon verksamheten 

här.
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Prova höstens spännande nyheter och 
beprövade favoriter för ungdomar och vuxna.

Linedance, Lättgympa, Medelgympa, 
Step Puls, CSP (Cirkel Styrka Puls), 
Latin Moves, DansMix, Box.

Schema och mer information hittar du 
på hemsidan.

Aktuella grupper och schema � nns på 
hemsidan och ICA Himnahallen.

Sätt upp ditt barn på kölistan som du 
hittar under Barn på vår hemsida. 
Vi har i år ingen telefonanmälan.

Linghem växer! Vi behöver � er föräldrar 
som ledare, administratörer eller
styrelsemedlemmar.

LSK Gymnastik 

Öppet Hus
söndag 25 augusti 

kl. 17- 21
i Linghemsskolan

Barn- och 
Ungdomsgymnastik 

i Linghem
Födda 2009 och tidigare

www.lskgymnastik.se • facebook.com/lskgymnastik
info@lskgymnastik.se

Prova på-tillfälle 
Söndag 1 september, kl. 18 - 19. 
Inga förkunskaper behövs.

Kurserna  startar söndag 8 september.

Välkomna till oss i Landerydsgården, Hjulsbro.

KOM OCH DANSA 
LINEDANCE I HÖST!

DANSA LINEDANCE!

SE MER INFO PÅ  www.linkopinglinedancers.se
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Hålltider

Hjärtligt välkomna, önskar Gistad Sport & Motionsklubb!

Gistad Marknad 
Söndagen den 25 aug 10 - 16 

på Gistad idrottsplats
VINN PÅ DIN 

P-BILJETT!

10.00 Marknaden öppnar
11.30 Musikunderhållning
 med trubadur Lotta Källström
12.30 Ansiktsmålning för barn
15.30 Dragning i parkeringslotteriet
15.45 Godisregn
16.00 Marknaden avslutas

10.00 - 16.00
•  Ponnyridning
•  Barnområde 
    med diverse aktiviteter

•  Hoppborg
•  Luftgevärsskytte

Servering hela dagen med ka� e / korv / vå�  or m.m.

• SEXTIOTAL KNALLAR • MUSIKUNDERHÅLLNING 
• PONNYRIDNING • LUFTGEVÄRSSKYTTE • BARNOMRÅDE 

• HOPPBORG • LOTTERIER • SERVERING

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

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.

     Östgötadagarna 7 - 8 sept:
Hallonmuffi ns
med vit choklad 
samt ka� e 40:-

Alla dagar 10-22 t.o.m. 24/8
(Köket är öppet 10 - 21)

Söndag 25 aug STÄNGT. (Vi är på personalut� ykt!)
Från 26/8

Ti-To 10-21, Fr- Lö 10-22, Sö 11-18

ÖPPETTIDER

Tel  011 - 545 50

www.kaptenbille.se

Wiener-
schnitzel-

helg
31/8  - 1/9

Motorcykelträffar TORSDAGAR
på slusscaféet t.o.m. 29 augusti.

Fr.o.m. 1/9
Våffl a 

med varm dryck

45:-

Motorcykelträffar 

MånadsspecialSeptember:Fläskfi lé med rosépepparsås, klyftpotatis och grönsaker
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landsbygdens dag
Lördag 14 september, 1000 - 1600

vid Lundby Loge, Östra Skrukeby
Ett arrangemang för hela familjen anordnat av

Åkerbo Maskinhistoriska Förening tillsammans med Hembygdsföreningar och Röda Korset i Åkerbo.
Kl. 11.00  Gudstjänst, Svenska kyrkan

Utställning av Veterantraktorer, Veteranbilar samt Tändkulemotorer som kommer att dra tröskverk. 
Kom och se det pågående arbetet med uppbyggnad av ortens lantbruksmuseum.

Försäljning av hantverk och godsaker från ortens trädgårdar, honung m.m.  •  Gårdsmusik och underhållning 
 Servering av ka� e och varm korv  •  Lotterier

Vägbeskrivning: Kör av från gamla E4:an vid Linghem eller Törnevalla mot Ö. Skrukeby. Däre� er skyltat.

Varmt välkomna! För mera info, ring  070 - 511 89 99 Bernt

Välkomna! Vånga Hembygdsförening

PROGRAM
13.00  Öppningsanförande 
13.05  Orgagillet, svensk folkdans
13.30  Boliviansk folkmusik och dans
14.00  Årets talare:  Denny Lawrot, 
              Östergötlands Hembygdsförb.
14.30  Folkmusikgruppen KORP
15.00  Skärblacka Dragspelare

HEMBYGDSDAGEN 
Vånga Hembygdsgård

Söndagen den 25 augusti

Inleds med gudstjänst i Vånga kyrka 11.30.
13.00 fortsätter festligheterna på Hembygdsgården.

Lokala hantverkare 
visar och försäljer

sina alster.
Fotoutställning 

Konstutställning

Visning 
av våra muséer och 

byggnader.

Försäljning 
av honung, getost,

knäckebröd, 
blommor, godis m.m.

Lotterier

Ka� eservering  --  Varm korv  --  Vå�  or

För barnen:
Ponnyridning, hästskjuts samt visning 

av diverse djur bl.a. Alpackor.

Arrangemanget stöds av Norrköpings kommun Kultur och fritid

SENSOMMARFEST
Hembygdsgården Hagaberg 

lördagen den 31 augusti 2013  kl. 11 –16

Vårdsbergs  
Hembygdsförening

fyller 40 år och vi firar med en

Visning av knekttorpet. 
Ullhantering, spinning på långrock.

Kaffeservering, hembakat bröd, korv,  
hamburgare, potatissallad, dricka.

VÄLKOMNA!

11.00  Invigningstal av Johan Lundgren
11.30  Garnfärgning med björklöv
12.30  Linberedning
13.00  Grödor för folk och fä
13.30  Garnfärgning med svampar
14.30  Kören Visionärerna  
Gårdsmusikanterna Lasse Ström  
och Jacek Malisz

Vårdsbergs Hembygdsförening  
i samarbete med Leader Folkungaland

Stubbfräsning på riktigt!

Tel/Fax:  011- 31 85 77
Öppet måndagar och onsdagar 8.00 - 12.00

info@stubbtjanst.com • www.stubbtjanst.com



21

Augusti
18 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg
     B. Fredriksson, lovsång, nattvard, � ka
21 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
22 torsd 19.00 ”Vandra med Gud” i Kapellet Vårdsberg,
     B. Fredriksson
25 sönd 16.00 Gudstjänst i Salem Rystad, K-G Jonsson m.� ., � ka
28 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
29 torsd 19.00 Bibelsamtal i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
30 fred 19.00 Tonår i Högliden Bankekind

September
  1 sönd 10.00 Gudstjänst i Salem Rystad, Anders Jonsson, � ka
  3 tisd 18.30 UK-scout i Högliden Bankekind
  4 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind

     Förnyelsehelg i Kapellet Vårdsberg, 
     Rick och Cynthia Hayes från Skottland:
  5 torsd 19.00 Inledningsmöte, 
     Rick & Cynthia Hayes, B. Fredriksson
  6 fred 19.00 Kvällsmöte, Rick & Cynthia Hayes, B. Fredriksson 
  7 lörd 10.00, 14.00 och 18.00  Samlingar med
     Rick & Cynthia Hayes, B. Fredriksson
  8 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg
     Rick & Cynthia Hayes, lovsång, � ka

10 tisd 18.30 UK-scout i Högliden Bankekind
11 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
14 lörd 18.00 Åkerbosångarna övar i Salem Rystad
   19.00 Lovsångskväll i Kapellet Vårdsberg,
     Linnea Holmberg m.� .
15 sönd 10.00 Ekumenisk Församlingsdag
     på Liljeholmen Rimforsa, Lasse Levén
17 tisd 14.00 Dagledigträff  i Högliden Bankekind,
     ”Hemlandspojkarna” från Mantorp 
     talar och sjunger, � ka
   18.30 UK-scout i Högliden Bankekind
18 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
19 torsd 19.00 ”Vandra med Gud” i Kapellet Vårdsberg,
     B. Fredriksson

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070  - 242 50 21 (pastorsexp.) 

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Familjedag på
Hembygdsgården Tallbacken i Askeby.

Välkommen önskar Askeby Hembygdsförening
Info: Rolf Pettersson, tel 013-760 18 

Se även: www.askebyhembygdsforening.se

Lördag 7 september kl 11 - 15
Program:

Brödbakning i stenugn • Loppmarknad • Fiskdamm
Försäljning av bröd i mån av tillgång

Underhållning från scenen
Klockan 12 ca. 

Kören VISIONÄRERNA
20 sångare under ledning av 

Birgitta Andersson

Klockan 13 ca. 
Underhållning av trubaduren

BJÖRN FREDELL

Kaffeservering • Varm korv
Lotterier och chokladhjul

Välkommen också till Askeby klosterkyrka
som är öppen för visning både 

lördag 7 och söndag 8 september.
Info: Hans Palmlöf, tel. 013 - 23 87 00

Se även: www.askebyabbey.com

Familjedagen arrangeras i samarbete med 
ÖstgötaDagarna - öppet hus på landsbygden.

Ring 013  - 14 58 22  Anna-Klara Tålegård

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.
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Vi lär ditt barn simma  
 -oavsett ålder! 

Babysim :: Minisim :: Simskola 
 

Anmä l ditt  
bärn viä: 

simsäläbim 
@babysimmet.se 

013-10 21 00 
Anmäl ditt barn idag! 
Bäbysim nybö rjärkurs 8 gä nger 1290kr. 
Bäbysim förtsä ttning/minisim 16 gä nger 2390kr. 
Simskölä 15 gä nger 2390 kr. 
Massage - 45min svensk klassisk massage 350kr! 
Ord. pris 395kr. Gä ller t.ö.m. 30 september 2013 vid medtägen ännöns. 
Bökä viä vällä.bökädirekt.se 
Bättre livsstil - med hjälp av Hälsostegen! 
Ett 12-veckörs prögräm med änpässäd köst öch trä ning.  
Fö r mer införmätiön: www.friskvärdspöölen.cöm 
 

Vällävä gen 10, 582 15 Linkö ping :: 013-10 21 00 
www.fäceböök.cöm/friskvärdspöölen.simsäläbim 
www.bäbysimmet.se :: www.friskvärdspöölen.cöm  
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Foto: Studio Alvehus

Anett e Hambalek

013 -16 38 02
www.nettans.se

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

Fr 09 - 18 • Lö 10 - 15

Välkommen önskar Anette Hambalek 
med medarbetare. 

Nygatan 37 B

Linköping

Missa inte sommarens härligt närande och återfuktande kit för 
händer och kropp. Produkterna innehåller bl a flera exotiska 
växtingredienser från Madagaskar utanför Afrika. 

Relax Intense Collection
Ett komplett kroppskit som 
gör huden mjuk och smidig.

Hand Beauty Collection
Hand Beauty Kit ger dig 
lena och väldoftande 
händer på ett kick.

Innehåller: Skrubbvante, Relax Intense scrub 
100 ml, Relax Intense balm 15 ml, 
Syteme corps body lotion 200 ml

Innehåller: Hand soap 
limited edition 200 ml, 
Nourishing Comfort Hand 
Cream 150 ml

Unna dig en skön 
behandling hos oss!

Pris

Värde 650:-

495:-

Pris

Värde 1010:-
395:-

Augusti-erbjudande:

Boka valfri ansiktsbehandling 
så bjuder vi på frans- och 
brynfärgning. (Värde 385 kr)
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LITE EXTRA FÖR DIG ...
SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!

Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt 
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118

Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.

Tävla i ORDJAKTEN  – vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i 
detta nummer av Åkerbobladet. Leta upp dem och ange 
sedan sidnummer och annonsör för varje funnet ord! 
Orden återfinns exakt som de står här nedan. 
(OBS att det bara är ord i annonser som ingår i 
tävlingen. Ord som finns i artiklar eller annat redaktio-
nellt material gäller ej. Om något ord återfinns i flera 
annonser behöver bara en av de funna platserna anges.) 

1. skyltar
2. avancerade
3. övervåningen
4. larver
5. målat

6. mötesplats
7. avläsning
8. trubaduren
9. signaler
10. volang

Nr Sida nr Annonsör
1. 

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Namn:

Adress:

Skriv ditt svar i talongen härintill eller på en 
egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet, 
Stationshuset, Tellbovägen 3  
585 64 Linghem 

eller maila samma uppgifter till  
info@akerbo.nu  
Ditt svar vill vi ha senast den 10 september.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. 
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Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

    www.dakonsult.se

specialitet  

stubborttagning!

Jag utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Daniel Gustafsson

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00
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Mia & Lars Axelsson
Linghems Gård Nybygget, 585 61 Linghem
Telefon 013 – 700 44 • 073 – 250 86 36
E-post: mia@mi-la.se • lars@mi-la.se

BYGG & DECOUPAGE

Till vår lilla ateljé
är ni välkomna

e� er tidsbokning.

Hannäs Möbel och 
och Prylmarknad

23 km söder om Åtvidaberg 
vid Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång  
31 aug och 1 sept, kl. 10-16. 
Därefter sista helgen i  
månaden t.o.m. november.

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43 
070 -295 65 96

500 kvm 
prylar, böcker och möbler

Revatorpets Hundbutik
–  Allt för dig och din hund  –

Ur sortimentet:
Hundfoder, koppel, aktiveringsleksaker, fällar, hundtäcken, 

spårlinor, kvalitetsgodis, tuggben m.m.
Stort sortiment av dummies och apporteringstillbehör.

Öppet även sena kvällar.

Åk över bron vid 
Törnevalla k:a, 

efter bron håll vänster, 
följ därefter skyltar.

VARMT VÄLKOMNA!

• Valpkurser • Vardagslydnad • Apporteringskurs
• Viltspårskurser • Hundmöteskurs • Aktiveringskurs

0738 – 22 82 59

– Hundkurser och föreläsningar –
Lotta Driscoll, Dipl. hundinstruktör

Kurser jag kan erbjuda:

 Mera info hittar du på: www.lottadriscoll.se

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29
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Månadens profiler:

Kärlek och kreativitet

Ibland kommer positiva förändringar slag i 
slag och det är som om saker faller på plats 
nästan av sig själva. När Mia och Lasse hit-
tade tillbaka till varandra efter dryga tjugo 
år började en sådan period i deras liv.

De levde då båda i andra relationer och 
eftersom Mia flyttat omkring och till slut 
hamnat i Gnesta medan Lasse dröjt sig 
kvar i Linköpingstrakten var chansen mi-
nimal att de skulle råka stöta ihop. Det 
krävdes ett medvetet initiativ och det var 
Mia som tog första steget. 

– Jag tvekade länge innan jag vågade 
ringa och när det var en kvinna som  
svarade lade jag på igen. Fast sedan kom 
jag på att jag skulle be om numret till 

Lasses jobb …
De hade varit tillsammans en kort pe-

riod tidigare, i slutet av sextiotalet. Den 
gången träffades de när Lasse skjutsa-
de ett gäng ungdomar från Askeby till 
en skoldans på Linghemsskolan dit Mia 
kommit från sitt föräldrahem i Malmsko-
gen. Den här kvällen blev det så att hon 
tillbringade mer utanför skolan med den 
där charmige chauffören, än inomhus 
med sina jämnåriga. Senare skildes ändå 
deras vägar.

– Men jag bar honom med mig härin-
ne hela tiden, ler Mia och lägger händer-
na över hjärtat.

Mia och Lasse hittade tillbaka till varandra efter över 20 år.

forts. på nästa sida
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     Månadens profiler:         Mia och Lasse Axelsson
Rykten och arbete
När Mia och hennes tre barn 1992 flytta-
de hem till Lasse, som då bodde i ett hus 
på Stämna gård utanför Askeby, var det 
en given snackis i det lilla samhället.

– Jag stod bakom två kvinnor i kön på 
affären och hörde när de pratade om mig 
och barnen, minns Mia, som den gången 
valde att inte ge sig till känna.

Att hon ändå accepterades snabbt i 
bygden förklarar hon med att hon direkt 
började jobba inom Åkerbo Omsorg, som 
det hette då, och på så vis fick naturlig 
kontakt med många människor i trakten. 
Hon har fortfarande kvar sin anställning 
i hemtjänsten.

– Även om tempot har höjts på senare 
tid och arbetet har organiserats om flera 
gånger trivs jag fortfarande. Jag gillar de 
gamla och alla deras berättelser om hur 
det var förr. Jag är nyfiken på hur folk 
levde och bodde.

Blandad kompott
Både Mia och Lasse hade hunnit jobba 
med flera olika saker när de startade på 
ny kula. Lasse hade i flera år varit assi-
stent till chefen för livsmedelsavdelning-
en på gamla EPA inne i Linköping men 
också hunnit med att jobba som bensin-
pumpskontrollant och som lantbrukare. 
Mia hade inlett sin yrkeskarriär som kon-
torist och bland annat varit anställd på 
Valla Folkhögskola och på FFV Areotech, 
eller Centrala Verkstäderna Malmslätt 
(CVM) som det hette på den tiden. Att 

hålla ordning på papper, svara i telefon 
och fylla i dokument var Mias grej, och 
hade alltid varit.

– Jag lekte ofta affär och post när jag 
var liten. Jag var helt inställd på att jobba 
med administration på ett kontor. Fast 
sedan har det blivit lite av varje. Ett tag 
jobbade jag som kokerska inom omsor-
gen i Gistad. Jag gillar nog att utmana 
mig själv …

Bygge och dekorationer
Senast i raden av sysselsättningar kom-
mer parets satsning på decoupage där 
Mia med hjälp av en särskild lack fäster 
bilder från servetter på bitar av gamla 

Snart vankas det en andra frukost i den gamla 
arbetarbostaden utanför Linghem.
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     Månadens profiler:         Mia och Lasse Axelsson

FAKTA
Namn: Mia och Lasse Axelsson
Ålder: Mia 58, Lasse 63
Bor: hyr ett hus på Linghems gård
Familj: fem vuxna barn varav ett  
gemensamt, ett barnbarn
Intressen: jobbet och familjen, stugan 
på Gotland
Dold talang: Lasse är bra på pannka-
kor och risgrynsgröt. Mia grejar gärna 
i trädgården.
Favoritplats i Åkerbo: den egna bosta-
den och trädgården  - eftersom Got-
land inte ligger i Åkerbo …
Kontakt: E-post: mia@mi-la.se,  
telefon 0768-042268

tegelpannor. Sedan monterar Lasse dit 
en ljushållare av egen design och simsa-
labim så har det blivit en vacker väggde-
koration och ljuskälla som kan pryda nå-
gons hem.

– Vi skräddarsyr motiv på både servet-
ter och decoupagepannor, berättar Mia 
och visar med handen på väggen med 
färdiga ljushållare innan hon tar fram  
en pärm och bläddrar fram bilder av  
personliga servetter till bröllop, dop  
och andra högtidsdagar.

Ändå är pysslet i decoupageateljén bara 
en sidoverksamhet i makarnas företag ”Mi 
& La Bygg och Hantverk”. Stommen ut-
görs av Lasses uppdrag som byggare där 
han renoverar, bygger till och bygger nytt 
hos privatpersoner runt om i länet.

– Vi annonserar i Åkerbobladet men 
det viktigaste är ändå att man gör bra 
ifrån sig. Då börjar snacket gå så att man 
får mer jobb och hittills har jag haft fullt 
upp, skrattar Lasse och berättar att han 
ofta får beröm för sin förmåga att göra 
verklighet av sina och kundernas visioner 
om hur det ska bli när det är färdigt. 

När Mia inte jobbar i hemtjänsten står hon gärna  
i friggeboden hemmavid och gör decoupage.

Att bygga och snickra är livet  
för Lasse. Text och bild: Titti Knutsson



30

"Trots att den mittersta plankan saknades 
lyckades jag med ett stort kliv ta mig upp 
på stegen och komma över elstängslet in till 
hagen. Det lilla torpet bredvid slumrade en 
grön sommarsömn. Jag fortsatte framåt på en 
betad stig. Några träd böjde sig över marken 
och gav lite svalkande skugga. Bortanför 
lövverket stack flera kullar upp ur gräset. Jag 
befann mig på en ojämn äng och förstod att 
här hade mänskliga händer varit verksamma 
för länge sedan."   

I Malma hage finns flera forntida spår. 
Här kan du kombinera en historisk exkur-
sion med en avkopplande picknick. Bor du 
i trakterna packar du cykelväskan med en 
matsäckskorg och trampar iväg på de lugna 
vägarna mellan Tallboda och Rystad. Några 
hundra meter efter Malma gård i riktning 
mot Rystad finns en blå skylt som pekar till 
vänster in på en traktorväg. Sväng in där 
och fortsätt fram till informationstavlan vid 
grinden. 

Tre gravfält
Du har kommit till det södra gravfältet. 
Här är det lummigt och området ger goda 
möjligheter till svalkande avkoppling un-
der träden. Om du är särskilt intresserad av 
fornlämningar finns 15 högar, 108 runda 
stenar och fyra kvadratiska stensättningar, 
en stenkrets och fem resta stenar att upp-
täcka. Men om du är måttligt intresserad 
ser du buskar, löv och träd växa runt ett 
kärr. I närheten av den södra delen finns 
ett gravfält med 16 runda och en kvadratisk 
stensättning men grustäkt och odling har 
gjort åverkan på området.

Norra fältet
Står du på traktorvägen och blickar nordöst 
mot Rystad ser du en äng med kullar. Du 
kan nå den genom att gå över betesmarken 
eller åka vägen fram till Rystad kyrka och 
där svänga vänster. Några hundra meter in 

Ingången till norra gravfältet ligger ett stenkast 
från Rystad kyrka.

Malma södra gravfält är grönskande  
och välbeväxt.

Malma gravfält
Utflyktstips:
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på den vägen finns en blå skylt intill ett li-
tet rött torp. Vid elstängslet kan du läsa på 
informationstavlan om det norra gravfältet. 
Om du åker bil är den norra ingången till 
gravområdet att föredra. Det finns en par-
keringsficka intill men om du skall stanna 
länge är det bättre att ställa bilen vid Rys-
tad kyrka och gå på vägen den sista biten. 
När du väl är inne på gravfältet kommer du 
att se tydliga fornlämningar. Här finns en 
promenadstig mellan kullar och stenar.

Järnåldern
Under järnåldern var det vanligt att den 
döde brändes. Resterna lades i en lerkruka 
eller ett träkärl och en stensättning eller 
hög byggdes över graven. 1945 hittade ar-
keologerna brända ben, kol och järnfrag-
ment i gravfältets norra del. I järnålders-
gravar är det också vanligt att arkeologerna 
hittar metallspännen till klädedräkten och 
benkammar. Det finns inte några spår efter 
forntida bosättningar i området men arkeo-
logiska undersökningar visar att det har va-
rit bebott före gravfältets tid.

Utsikt från en kulle
Om du föredrar öppen mark framför tät-
vuxen vegetation är det norra gravfältet 
den rätta platsen att plocka fram matsäcks-
korgen. Slå dig ned på toppen av en forn-
tida kulle och njut av utsikten över Åkerbos 
södra kommunikationsnät. Kanske har du 
en kraftig kikare i bagaget. Ta fram den 
och se hur tätt vägarna tycks ligga på slätt-
ten framför dig. Närmast är den lilla vä-
gen mellan Malma och Rystad. Därefter 
sträcker sig E4: an mellan Norrköping och 
Linköping, sedan vägen mellan Linköping 
och Beatelund. I fonden rusar Östgötapen-
deln fram.

I det norra gravfältet finns tydliga fornlämningar. Torpet Arken ligger i kanten av det  
norra gravfältet.

Flera vägar korsar landskapet söder om 
Malma gravfält.

Text och bild: Fredrik Häger
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– Får jag tjugo kronor för den här? Ropar 
Roger Lundberg. 

 Han står på en stege och pekar med 
auktionsklubban som han håller i sin högra 
hand. På kroppen bär han en väst där små 
högtalare är fästa. Framför munnen sitter 
en mikrofon och när han talar hörs rösten 
tydligt. Någon i publiken ger ett tecken. 

– Tjugo kronor har jag. Då går den bort 
för tjugo kronor, säger Roger Lundberg och 
klubbar utropet.

Spekulanten i publiken har blivit ägare 
till ett ritningsskåp.

Samling Träffpunkten
För sjunde året i rad ordnar föreningen 
Träffpunkten auktion i Björsäter.

– Vi är en ekonomisk förening. Folket i 
bygderna har skänkt sakerna, säger ordfö-
rande Catrin Mårtensson Larsson.

Hon bär en svart kortärmad tröja. På ryg-
gen står det funktionär med tydliga vita 
bokstäver. Över hennes axel hänger en 
brun väska. Flera av föreningens medlem-
mar är engagerade som funktionärer och 
alla bär likadana tröjor. De plockar fram 
föremål och tar emot betalningen från kö-
parna. Träffpunkten Folkets hus ligger i ut-
kanten av Björsäter och gatan framför den 
röda byggnaden är full av auktionsgods. 
Besökarna följer händelserna. 

  – Tillströmningen är god idag. Det är 
inget badväder och lagom varmt, säger  
Catrin Mårtensson Larsson.

Rask takt
Trots att det är många utrop går det undan. 
Arrangörerna är vana och samarbetar effek-
tivt. Roger Lundberg dröjer inte för länge 
vid varje utrop. En sparkcykel ropar han ut 

Auktionisten Roger Lundberg höll högt tempo.

Byauktion och veterantåg
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forts. på nästa sida

för tjugo kronor och en symaskin för 110 
kronor. En av besökarna är Bengt Björner.

– Jag tänker ropa på lite porslin som vi 
kan använda till hembygdsföreningen, sä-
ger han.

Men någon vill betala mer för porslinet 
och Bengt Björner drar sig ur. Under tiden 
som auktionen pågår är det lugnt på lopp-
marknaden som hålls inomhus. Säljarna 
står vid sina bord och plockar i prylarna. 
Den som vill fynda har goda chanser för nu 
kostar alla saker tio kronor.

Tur och retur Risten-Lakvik 
Några kilometer söderut sitter en samling 
människor och kurar i Lakviks stationshus. 
Ett mörkt moln hänger över byggnaden 
och ingen av personerna vågar sticka ut nä-
san. Så öppnar sig molnet och regnet öser 
ned. Det mullrar och en blixt lyser upp. 
Personerna i väntsalen har ingen brådska 
för nästa tur till Risten avgår inte förrän 
om en halvtimma. Dessutom finns det kaffe 
och våfflor att köpa från Järnvägscaféet. 

Det fanns gott om saker att ropa in när Träffpunkten ordnade auktion i Björsäter.

De nya resandena kunde fälla ihop paraplyerna 
och ta plats till Risten.

Gert Ekström var tågvärd på resan och berättade 
om Risten-Lakviks Järnväg.
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Lagom till tågets ankomst drar ovädersmol-
net vidare och himmelsljuset blänker i den 
blöta rälsen när resenärerna går ut från 
stationen. Tågvärden Gert Ekström står 
på perrongen och hälsar de nya resandena 
välkomna till säsongspremiären för Risten- 
Lakviks Järnväg.

Växling
Han torkar av bänkarna med en trasa och 
delar ut sittunderlag till resenärerna. Loket 
rycker till och vagnen börjar rulla. Under 
färden mot sjön Risten berättar Gert Ek-
ström om föreningens verksamhet. 

– Idag får vi åka med motorlok för vårt 
ånglok är tillfälligt ur drift, säger han och 
pekar mot bangården. 

Där står ett grönt ånglok med svart 
skorsten uppställt på ett stickspår framför 
lokstallet. Röda ränder dekorerar ångpan-
nan och på sidan vid förarhytten sitter en 
polerad skylt med namnet Arn-Jung Jung-
enthal. Tåget rullar vidare i makligt tempo 
fram till anhalten Rosenhill där det finns 
en växel. Alla resenärer kliver ur vagnen 

– Vi skall växla om loket här så att vi kan 
fortsätta ned till sjön, säger Gert Ekström 
och lägger själv om spaken i rälsen när det 
är klart att åka vidare.

Slutstation Risten
Färden går förbi ängar med betande kor 
och på högra sidan glittrar sjön Risten i 
solskenet. Tåget bromsar sakta in vid en 
ljusgrå träbyggnad med rött tegeltak. På 
väggen hänger en vit skylt där Risten är 
skrivet med svarta bokstäver. Föreningens 
medlemmar arbetar med husets inredning 
och när arbetspasset är slut kliver de på tå-
get till Lakvik. Innan det är tid för avgång 
hinner resenärerna ta en paus och titta in i 
den blivande väntsalen. På återfärden back-
ar loket till Rosenhill. Gert Ekström kliver 
ur och lägger om växelspaken igen och nu 
fortsätter loket mot Lakvik med vagnen ef-
ter sig. 

När tåget åter närmar sig Lakviks station 
står Järnvägscaféets personal på trappan 
och vinkar till de nyanlända resenärerna.

Text och bild: Fredrik Häger

Loket växlades om i Rosenhill.

Tåget från Risten anlände till 
Lakviks station.
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Honung från Gistad
Ola Hulth 070 - 344 18 53

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Åke-Bo av Janne Karlsson

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Fritidsresor. 

Även kort datum av intresse. Ring 073  -  501 45 63

MÅNADENS JANNE
w

w
w

.svenskapache.se
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Lek, läs och lär

KULTUR & NÖJE

Lagom till skolstarten släpptes en rad 
böcker om att läsa, skriva och räkna. Dessa 
passar barn som just börjat skolan, men 
även alla som inte kan vänta tills de börjar 
första klass!

I Jag lär mig finns övningar och pyssel 
där barnen introduceras i bokstäver, siffror, 
läsning, räkning, engelska och klockan. Allt 
är utformat i samråd med utbildade peda-
goger och illustrerat av Ingela P Arrhenius. 
I mitten finns ett ark med klistermärken.

I Smarta små upptäcker skolan visar Bir-
gitta Westin hur en lektion går till, hur det 
känns att läsa, räkna och skriva, samt vilka 
händelser under skolåret som är särskilt 
viktiga, från uppropet till skolavslutningen. 
Boken finns även i en presentförpackning 
med bok och memoryspel.  

I Klass 1 Rönnen berättar Kristian Hall-
berg (text) och Charlotte Ramel (bild) om 
Hedda, Amir, Pia, Razan och deras klass-
kamrater och lärare i Klass 1 Rönnen. Vi är 
med på lektionerna, äter i matsalen, åker 
på utflykt och har gympa. 

I Räkna med naturen har Emma Adbåge 
konstruerat räkneövningar med lekar och 
tävlingar att göra utomhus. Tanken är att 
låta alla sinnen vara med och på så vis lära 
sig lättare och bättre minnas vad man lärt 
sig. 

I Utflykten – Jag lär mig läsa och Presenter 
till tusen – Jag lär mig räkna av Peter Arrhe-
nius och Ingela P Arrhenius får vi följa med 
Leo och Lina på upptäcktsfärd bland bok-
stäver, ord och siffror. Berättelserna varvas 

med retroinspirerade bilder där alfabetet 
och siffrorna får ta plats på olika sätt. För 
den som vill lära sig ännu mer innehåller 
varje uppslag dessutom små, kluriga upp-
gifter. 

I Alfons hittar andra ord har Alfons Åberg 
upptäckt att samma sak kan sägas på flera 
olika vis. Tillsammans med sin pappa går 
han på ordjakt. Men är det någon skillnad 
mellan bästis och polare? Finns det ord som 
inte går att byta ut?

FREDRIK POLBACK

"Jag lär mig" är en serie om 6 aktivitetsböcker 
från 4 år och uppåt. I "Jag lär mig skriva" får 

barnen leka med bokstäver och ord.
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Här i Europa har vi ätit kräftor ända  
sedan medeltiden. Första gången  
kräftan dyker upp i kokböcker är på 
1400-talet. Länge åt man framförallt 
kräftor på klostren och man tror att  
rätten kan ha sitt ursprung i fastan då 
man ju inte skulle äta kött utan hellre 
mat som kunde jämställas med fisk.  
Kräftan blev populär i finare kretsar men 
det dröjde ända till 1800-talet innan den 
blev en mer allmänt accepterad rätt. Det 
var också först då man lät kräftorna sval-
na i sitt spad. Tidigare åts de varma.

1562 nämns kräftan i ett brev från Erik 
XIV då han beställde rätten till sin systers 
bröllop från fogden på Nyköpingshus. 

Den moderna svenska kräftfesten kom 
till under 1900-talets första decennier, 
förmodligen med ursprung i borgerliga 
”kräftsupar” under 1800-talet. Benäm-
ningen ”kräftskiva” har använts sedan 
1930-talet. 

Denna historielektion är hämtad från 
Den Gyldene Freden i Gamla Stan i 
Stockholm, en av alla krogar som serve-
rar kräftor så här års. Restaurangen har 
haft husmanskost på menyn sedan 1722 
och filosofin är att det gärna får ta tid att 
både laga och äta god mat. Influenserna 
kommer från hela världen, men basen är 
det nordiska köket. 

FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Medeltida kräftor åts varma

Den Gyldene Freden i Gamla Stan i Stockholm är en av alla  
krogar som så här års serverar kräftor.
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BANKEKIND
Familjen Peterssons Loppis  
Högloftet. Se skylt vid Rv 35. 
Öppet: Lö-Sö 10-16.  
Tel. 070 - 531 95 79

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
Storloppis Kalkstensvägen 5. 
24 - 25/8, kl. 10-16. 070  -511 89 99. 

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

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

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.

Röda Korset Secondhand-butik 
Drottninggatan 28 
Må-Fr 10-18, Lö 10-14 
Tel. 013-12 24 50

Röda Korset Secondhand-butik 
Berga Centrum 
Må-To 10-18, Fr 11-16 
Tel. 013-15 46 66

tillNytta. Gottorpsgatan 3 
Må-Fr 10-17. Tel. 073 - 291 22 47

LJUNGSBRO
Vägen mellan Ljungsbro och Ljungs 
kyrka. Öppet Lö-Sö 11-17 under 
juni-aug.  Tel. 0709-20 26 59

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 - Fr 13 - 18, Lö-Sö 11-15. 
Tel. 0705 - 18 17 98.

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. Ekologiskt kaffe och 
bröd. Info om barn i Filippinerna.

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

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

VALDEMARSVIK
Morsans Loppis & Rickys Sjöbod 
"En jäkla massa skit – kanske antikt?"
Gula huset vid Café Kårtorp, intill 
E22:an infart Valdemarsvik.  
Öppet alla dagar. Tel. 073 - 815 74 61.

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.

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

ÅTVIDABERG
Gåvan Second Hand. 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18,  
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Kenyaföreningens Second Hand.  
ÅSSA-huset, ingång från gården. 
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Ideella Föreningen Sri Lanka  
Facetten Åtvidaberg (Suckarnas Bro) 
Ti & To 14 -17, Lö 10 -14.  
Tel. 0705-66 77 83

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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18/8  Borkhultsdagen på gågatan i Borkhult  
    med bl.a. Johan Birath. Servering, utställare,  
    hemslöjd m.m. Arr. Yxnerums hembygdsförening

24/8 Barnens dag vid Linghemskyrkan, kl. 14-16. 
    Hoppborg, street hockey, scouter, volleyboll, 
    glasscafé m.m.  Arr. Linghemskyrkan

25/8  Gistad marknad på Gistad idrottsplats,  
    kl. 10-16. Sextiotal knallar, musikunderhållning,  
    barnområde, ponnyridning, servering m.m. 
    Arr. Gistad Sport & Motionsklubb

    Hembygdsdag i Vånga. Vånga bygdegård, 
    från kl. 13.00. Svensk och boliviansk folkdans, 
    folkmusik, Skärblacka dragspelare, hantverkare,  
    försäljning m.m.  Arr.Vånga hembygdsförening

31/8  Småbrukardag i Långserums by, Yxnerum, 
    Åtvidaberg, kl. 10-16. Marknad med närprodu- 
    cerade produkter: kött, fisk, bröd, ostkakor m.m. 
     Arr. Småbrukare i Östergötland

    Sensommarfest vid hembygdsgården  
    Hagaberg, Vårdsberg, kl. 11-16. Garnfärgning, 
    linberedning, ullhantering, musikunderhållning, 
    servering m.m. Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

1/9  Höst- & skördemarknad med loppis 
    vid Brådtom Sluss, Norsholm, kl. 10-15. 
    Försäljning, loppis, musik, servering m.m.

7/9  Familjedag vid hembygdsgården Tallbacken, 
    Askeby, kl. 11-15. Musikunderhållning, loppis, 
    brödbakning, servering m.m. 
    Arr. Askeby hembygdsförening

14/9  Landsbygdens dag vid Lundby loge, 
    Östra Skrukeby, kl. 10-16. Gudstjänst, veteran- 
    fordonsutställning, hantverksförsäljning,  
    gårdsmusik, servering m.m.  
    Arr. Åkerbo maskinhistoriska förening till- 
    sammans med hembygdsföreningar och 
    Röda korset i Åkerbo.

23/9  "Maten är min medicin" Föreläsning av 
    Janesh Vaidya, kl. 18-20. Mariasalen, Missions- 
    kyrkan i Linköping. OBS anmälan. Info och 
    anmälan www.mariashalsostuga.se  
    Tel. 070 - 245 79 46.

Månadens Tips i Åkerbo med omnejd
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Lösning till SOMMARKRYSSET

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annons-
rubrik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åker-
bobladet. 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 an-
nonskostnaden till bankgiro 5875-8384 eller plusgiro 30 20 51-8. 
(Kontoinnehavare Mineo Media.)

Privata radannonser i Åkerbobladet

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

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:-

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas i förteckningen på sidan härintill?   

Kontakta Åkerbobladet:   013-21 96 20 eller  info@akerbo.nu  -  FRITT INFÖRANDE i Loppisrutan.

För ytterligare information  –  se annonser på annan plats 
i tidningen.
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Varsågoda, här kommer augusti månads Åkerbokryss.  Bilden är tagen inom tidningens utdelningsom-
råde. 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 10 september 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 sommarkrysset var ”Flaggar för fest" och "Gubbar i överläge".  
Lösning se sidan 39. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Sara Malmberg, Linköping, 2:a pris –  
Thomas Altkvist, Linghem samt 3:e pris – Monica Wise, Linköping.  Vinsterna 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: korsord2013

Åkerbokrysset - augusti 2013

Foto och konstruktion: 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: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 14.400 ex.

Delas ut till 9.650 hushåll och 800 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, Hjulsbro, 
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Rings-
torp, Rystad, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra 
Skrukeby - samt dessutom i centrala Björsäter och Falerum, Industriom-

rådena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Drygt 3.500 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns 

därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni 
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,  
Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Cityakuten,  
Benedikta NRGi, ICA Nära Matbiten, Det lilla kökets delikatesser,  
Salong Fame, Röda Korset Second Hand 
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 Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,  
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, Linköpings Hundvård, 
Butik Mariette, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, Linköpings Cykel & Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Biblioteket, Loppis Ljungs k:a
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik, 
Brådtom Sluss, Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Arvidssons 
Byggmaterial, Shell-macken, Skärblacka Blomsterhandel,  
Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Valdemarsvik: Café Kårtorp, Morsans Loppis
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Åkerbobladet
Planerad utgivning

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

9 Tis 10/9 Sön 22/9

10 Tis 8/10 Sön 20/10

11 Tis 5/11 Sön 17/11

12 Tis 3/12 Sön 15/12

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll 
i Åkerbo kommundel, Kimstad, Norsholm,  
Hackefors och Hjulsbro samt till hushåll 
i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress. 
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda 
på utdelningsdagen - var vänlig ring  
SDR (Svensk Direktreklam) telefon  
076 - 213  66  42. För boende i Norsholm- och 
Kimstad-området ring 011- 19 72 50.

Klipp ut och spara.

Den här rutan läses av uppåt 30 000 
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?
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Lokaluthyrning till bra priser och trevliga aktiviteter!
Ringstorp Folkets Hus är en utmärkt lokal för privata fester, LANPartyn, barnkalas, kurser, 
mm. Festlokalen på övervåningen rymmer 100 personer. I källaren finns en mycket trevlig 
och rymlig Publokal. Vi har även 100 Mbit/s internetanslutning vilket gör lokalen väl lämpad
för LANPartyn.

Uthyrningspriser:
Dygn Vardag (MåndagTorsdag) 500kr / dygn
Dygn Helg (FredagSöndag) Även andra helgdagar 1000kr / dygn
Hel Helg (FredagSöndag) 1750kr / helg
Kortare period t.ex. Barnkalas 250kr

Det går även att komma hit och spela pingis och biljard!
Ring Anders Berglund Tel: 0721994512 eller epost: berglund@ringstorp.net för bokning och 
frågor. OBS! för Festuthyrning gäller minimiålder 25år för hela sällskapet.

Några kommande aktiviteter. Se hemsidan för mer information:
Datum Tid Aktivitet
7/9 1418 Fixardag
15/9 1418 Familjedag med Biljard, Pingis & Fika samt ev. Korvgrillning.
13/10 1418 Familjedag med Biljard, Pingis & Fika samt ev. Korvgrillning.
2/11 1014 Hantverks & Loppmarknad. Bordsbokning: Inger 073818 77 02

Ringstorp Sports Bar anordnar Pubkvällar för sina medlemmar
första lördagen varje månad under September till December samt 
visar ibland större idrottsevenemang på projektor.
Pubkvällar: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 kl 20:00 – 01:00
För sportevenemang se hemsidan.

Mer information finns på vår hemsida:

WWW.RINGSTORP.NET
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JUST NU:
Dukbyten
320:-/m2

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • www.kambrinks.se

Markiser • Persienner • Rullgardiner 
Plisségardiner • Lamellgardiner

Kostnadsfritt
hembesök!

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

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

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To    0 8.00  -  18.00
Fred   08.00 - 17.00
Lörd   10.00 - 13.00

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED EN ELEKTRISK BÅTMOTOR FRÅN MINN KOTA! 

Minn Kota 
Endura MAX

Minn Kota 
TraxxisEndura MAX 40

3.100:-  (ord. 3.795:-)

Endura MAX 45
3.450:-  (ord. 4.295:-)

Traxxis 45
4.500:-  
(ord. 4.995:-)

Minn Kota Endura MAX är en ny modell med 
steglös varvtalsreglering. 
Rorkulten är ergonomisk och teleskopisk och 
kan dras ut ytterligare 15 cm för bekvämare 
styrläge.  Endura MAX-serien har en motor 
som går tystare och svalare än någon annan på 
marknaden. Med digital Maximizer för upp till 
fem gånger längre driftstid. Batteriindikator på 
toppen av motorn för enkel avläsning.

Minn Kota är den mest sålda 
elektriska båtmotorn i världen. 
Grunden till detta är att alla 
komponenter är kompromisslöst 
konstruerade och optimalt anpas-
sade. Det gör att de varar längre 
och förbrukar mindre ström än 
motsvarande andra motorer. 

Minn Kota Traxxis är en nyutvecklad motor med 
många nya förbättrade funktioner. 
En solid motor med kraftig och robust design. 
Rorkulten kan lyftas 45 grader så att du kan välja 
att sitta eller stå upp. Den kan också dras ut 
ytterligare 15 cm för bekvämare styrläge.  
Steglös varvtalsreglering och digital Maximizer 
för längre driftstid. Batteriindikator på toppen av 
motorn för enkel avläsning.

Njut av en tyst och miljövänlig � sketur!
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