
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Nr 10  –  2022
16  oktober  –  12 november
Årg 21. Upplaga 18.700

Mystiska profi len • Folkbildare & Musikant • Kultur & Nöje • Recept • Korsord

ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12

UTÖKAT ÖPPET UNDER NOVEMBER: Vard 8-18, Lörd 10-14

Fälgar från

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km söder om Bankekind.

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

DÄCK-
HOTELL

Vid skifte 
ingår alltid 
HJULTVÄTT

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

HANKOOK W429
Dubbdäck

HANKOOK W616
Friktionsdäck

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

VINTERDÄCKVINTERDÄCK
Gäller de vanligaste dimensionerna

och så långt lagret räcker.

NiklasJens

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.sewww.tottes.se

VI HAR DÄCKEN 
FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Vi fi xar däcket Vi fi xar däcket 
efter ert behov. efter ert behov. 

Tveka inte att höra av er!Tveka inte att höra av er! 

DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

VI HAR DÄCKEN 
DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

DÄCKHOTELL
fr 600 kr

 Inkl. skifte, tvätt 
och förvaring.

Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.
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Roynes Däck o Motor 
Transporttjänst

KÖPER SKROTBILAR 

070-531 95 79

ÖPPET UNDER  
DÄCKBYTARSÄSONG  

1 okt - 15 dec 
Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 14

070 - 531 95 79
Högloftet 1, 585 93 Linköping 

Roynes Däck o Motor
DAGS FÖR VINTERDÄCK!

Hjulskifte    200:- 
Skifte & förvaring  400:-
Hjultvätt      100:-

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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Öppet: 
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Ny jacka / kappa?

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Välkommen in 
och hitta din favorit
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Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.

Bokar gör du 
enklast via 
Boka Direkt eller 
på jilloco.se

Jag heter Jill. Jag har ha�  min verksamhet i 5 år i år. 
Jag trivs jä� ebra! Min drivkra�  är hälsa, friskvård 
och välmående. A�  hjälpa andra a�  må bä� re är så 
otroligt givande! Välkommen hit du också!

0704-323027 • jill@jilloco.se • www.jilloco.se
Magasinet Stureforsvägen, 589 61 Sturefors

Här i magasinet i Sturefors, inte 
alls långt från innerstaden, kan 
du i en lugn och avkopplande 
miljö boka: massage, lymfmas-
sage, hotstone-massage, kinesisk 
koppning, Reiki healing m.m.
Ny behandling, Örtmassage:
skön, välgörande massage 
med varma örtknyten.

Fri parkeringJill Ryberg

Carl Cederströms gata 11 • Linköping
070 - 299 81 42

Öppettider : Mån, Tors, Fred 12 - 18  •  Lörd 11 - 14 

HÖST-HÖST-
KAMPANJKAMPANJ10 -70%10 -70%

Golvlampa
Pris NU
895 kr 
(rek 2 395 kr) 

Du har väl inte missat Du har väl inte missat 
lampaffären i Malmslätt?!lampaffären i Malmslätt?!
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All vår personal  
omfattas av  
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag, 
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi hjälper er  
Vi hjälper er  

att få  att få  
höstfint i  höstfint i  både hem och  

både hem och  trädgård!trädgård!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 



7

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.

Vi har många år i branschen, hög kompetens och 
100% nöjda kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

Exempel på arbeten vi utför:
- Villa/Garagegrunder
- Betong/trä/glasfi berpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp 
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

- Rivningar och brandsanering
- Sten/Bergspräckning
- Garageuppfarter
- Gräsmatta
- Altan och trädäck
- m.m.

Hör av dig om du är intresserad av en 
kostnadsfri o� ert på ett arbete som 
du vill ha utfört!

Dags att boka in höstens & vinterns Dags att boka in höstens & vinterns 
GRÄV- ELLER BYGGPROJEKTGRÄV- ELLER BYGGPROJEKT

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök • Badrum • m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

ALLTID OSLAGBARA PRISER ALLTID OSLAGBARA PRISER 

STÄNG UTE KYLAN!
Just nu kampanj på

dörr- och fönstertätning.
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44 • Åtvidaberg  0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån 13 -16 och Tors 14-18

(Gäller ej motorer och tillbehör)

rabatt på alla

SOLSKYDD

 HÖSTKAMPANJ!

15 %
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Cicci 076-943 46 09
Leif 070-374 13 78
info@vangatradgardstjanst.se

Vi klipper 
dina fruktträd
Februari, mars, (april)
Boka i god tid!

Vi skottar din 
snö i vinter!

Kontakta oss för planering 
och offert redan idag!

Vi utför trädgårds-
tjänster för företag, 

bostadsrättsföreningar 
och privatpersoner

Allt för 
din trädgård 

året runt

Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil ser bra ut. Han verkar alltid  
mycket prydlig och går oftast klädd i 
kostym och slips.

Han är politiker.
När han är ute i världen och träffar an-

dra ledare kan det hända att han verkar 
stel och spänd. Men på hemmaplan trivs 
han bättre. Där vaknar han till liv. När 
han framträder inför sina jublande an-
hängare brukar han krydda sina tal med 
humor, sarkasmer och poesi.

Vår Profil heter Tayyip. Han är pre-
miärminister i ett land som har många 
problem. Landets invånare har en kluven 
inställning till honom. En del älskar ho-
nom, andra avskyr honom.

Det anses fint att ha arbetat sig upp 
från små omständigheter. Tayyip kommer 
från ett medelklasshem. Hans pappa job-
bade vid kustbevakningen i en stad som 
heter Rize.

När vår Profil var 13 flyttade familjen 
till en mycket större stad. Det blev en stor 
omställning för honom. 

Vår Profil skötte sig bra i skolan. På fri-
tiden brukade han gå omkring och sälja 
läskedrycker och sesamfrön i den stora 
staden. År 1973 tog han studenten. Då 
var han 19 år gammal.

Sedan blev det universitetet. Tayyip 
satsade på företagsekonomi. Samtidigt 
ägnade han sig åt att spela fotboll. Det 
höll han på med åren 1969 till 1982.

Vår Profil tycks ha varit en väldigt duk-
tig fotbollspelare. Enligt flera uppgifter 

var han av nästan professionell klass. En 
tid funderade han på att avbryta sina 
studier för att ägna sig åt fotbollen på 
heltid. Men hans pappa avrådde honom.

I stället för fotboll blev det politik. 
Tayyip tillhörde en konservativ muslimsk 
familj. Därför var det naturligt för ho-
nom att han anslöt sig till en islamistisk 
studentförening.

Det var så det började. Vår Profil har 
blivit kvar inom politiken och klättrat 
uppåt med raketfart via olika islamistiska 
partier.

Under en konferens träffade han sin 
fru. Hon heter Emine och var konststu-
derande. De gifte sig 1978. Då var Tayyip 
24 år gammal. Emine var 23.

Vår Profil bor i ett land där olika religi-
ösa attribut betyder mycket. Det blev han 
påmind om 1980. 

Vid den här tiden jobbade Tayyip vid 
den stora stadens transportmyndighet. 
Det var efter att det inträffat en militär-
kupp i landet. Vår Profil hade fått en 
gammal pensionerad överste som ny 
chef. Denne tyckte inte om religiösa att-
ribut och beordrade vår Profil att raka av 
sig sin mustasch. Vår Profil vägrade vilket 
ledde till att han blev uppsagd.

År 1994 valdes Tayyip till borgmäs-
tare i den stora staden. Det gick bra för 
honom i flera år. Han brydde sig inte så 
mycket om de religiösa frågorna, utan 
satsade i stället på andra angelägna pro-
blem som trafiken, vattenförsörjningen, 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 31 oktober vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adress-
uppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. 
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 39.

sophämtningen och kampen mot kor-
ruptionen.

Men 1998 kom religionen in i bilden 
igen. Då retade vår Profil upp landets se-
kulära makthavare med ett tal till sina 
anhängare.

– Moskéerna är våra förläggningar, ku-
polerna våra hjälmar, minareterna våra 
bajonetter och de trogna våra soldater, 
ropade han,

För det dömdes han till tio månaders 
fängelse. Men han släpptes efter fyra må-
nader.

År 2001 bildade Tayyip ett nytt parti 
som kallas AKP. Året därpå vann AKP en 
sensationell seger i valet, vilket ledde till 
att vår Profil blev landets premiärminis-
ter 2003.

Av det här förstår vi varför det råder 
oro i vår Profils land. Två sidor står mot 
varandra. Dels finns vår Profil och hans 
många religiösa anhängare och dels de 
sekulära krafterna, som motsätter sig det 
religiösa inflytandet.

Det har blivit bråk om kvinnornas hu-
vudduk. Cirka 60 procent av kvinnorna i 
landet bär huvudduk. En av dem är Tayy-
ips fru Emine.

Tidigare var huvudduken förbjuden i 
vissa sammanhang. Den fick till exempel 
inte bäras av studenter vid universitetet 
eller anställda i offentlig tjänst.

Motsättningarna gäller också frågor 
som abort, utskänkning av alkohol och 
andra företeelser som vår Profils anhäng-
are räknar till ”västerländsk livsstil”.

Till slut blev det en frontalkollision. 
De sekulära krafterna startade en serie 
demonstrationer vid Taksimtorget i den 
stora staden. Vår Profil beordrade in po-
liser med tårgas och vattenkanoner.

Vår Profil är president i ett land med 
74 miljoner invånare. Han har slagit ner 
en militärkupp. Nu har han fått ett nytt 
bekymmer med Sveriges och Finlands 
Nato-medlemskap.

Vem är han?

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).
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www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

Åkerbobladets NOVEMBERNUMMER  
kommer ut den 13 november. 
Välkommen att boka din annons – senast den 31 oktober.
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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

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten
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Helene ś språkcafé fyllde ett år den  
13 september. Det är ett privat initiativ 
som grundar sig i ett intresse för männi- 
skor och ett stort intresse för svenska 
språket. För många år sedan gjorde jag en 
praktiktid på Bona folkhögsskola som då 
låg i Skäggetorp med SFI, men också med 
SFI Elsa Bränntröms skola inne i centrala 
Linköping, något jag trivdes med. 

Jag vet att många nysvenskar bor i om-
råden där det mest bor landsmän och 
där de inte får den möjligheten att dag-
ligen öva på svenska. Svenska språket är 
nyckeln till samhället, till kontakter, till 
jobb m.m. Därför är det viktigt att lära sig 
språket, även om det är svårt. 

Du skickar ett mail till mig, 
ling.sparv86@hotmail.com  
Därpå får du länkar och övningar. Jag 
använder Zoom-programmet, och så 
sitter jag hemma och gör övningar, verb-
böjningar, prepositioner, ordkunskap, 
meningsuppbyggnad bl.a. 

Vi har också olika teman som vi diskute-
rar kring. 

Flera kvällar i veckan har vi språkcafé, 
särskilt måndagar mellan kl 18 - 21. I grup-
pen finns människor som bor över hela 
Sverige men som har sitt ursprung över 
hela jorden, Italien, Grekland, Ukraina, 
Syrien, Indien, Litauen, Filippinerna. Där 
finns män och kvinnor i alla åldrar.  
I sina hemländer har de jobbat som lära-
re, läkare, med datorer, m.m. 

Några av dem ser du här ovan på en 
tavla som de gjort och som jag fick när jag 
fyllde år. 

Jag försöker lära ut svenska språket på 
ett positivt sätt, det ska vara roligt och på 
det här sättet lär vi av varandra. Jag har 
fått vänner för  livet genom språkcaféet 
så även om det är mycket jobb bakom är 
det värt det. Jag lär mig lika mycket som 
mina elever/deltagare. Jag tar gärna emot 
fler.

Helene's Språkcafé
En mötesplats där du som nysvensk får möjlighet att utveckla dina 

 svenskkunskaper och därmed förbättra dina förutsättningar i samhället.  
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Helene ś Språkcafé är gratis och nå-
got jag gör helt av egen fri vilja. Det ska 
tilläggas att jag är sjukpensionär. Jag är 
i behov av träning och behandlingar så 
när jag orkar behöver även jag som alla 
andra i samhället vara behövd. 

Jag tror det är viktigt att man som ny-
svensk på ett naturligt sätt kommer in 
i samhället och får ta del av bland an-
nat svensk kultur. Därför bjuder jag in 
språkvänner på mina ”lördagsträffar” 
som jag också arrangerar.  

Helene Andersson Linghem  

Mikael Leonardsson kommer och spelar 
och underhåller oss.

Servering med skogsbärstårta till kaffet.

PLATS: Grannskapshuset 
    Sparvsångsvägen 65, Linghem
PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

Välkommen till Lördagsträ� en
Lördag 22 oktober kl. 14 - 17

Helene och Doren Andersson hälsar 
Varmt Välkomna!

Helene Andersson
https://www.facebook.com/groups/218462680324967
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

700 kronor
....................
Värdecheck 
Vita arkivet. 

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan 
och gör kostnadsfria platsbesökoch gör kostnadsfria platsbesök..

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontorFör hem, � ytt, fönster och kontor..

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

 göra matlådor 
 skapa struktur i din vardag 
 städa hemmet
 göra ärenden 
 fi xa i din trädgård 
 egna förslag utifrån DITT behov 

AlltidNära • Pia Ekstrand • Norrbergavägen 58, 589 61 Sturefors
pia.ekstrand@alltidnara.nu • Telefon: 0709-816974

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 

- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans

- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

AlltidNära erbjuder fl exibla tjänster utifrån DITT behov. 
Jag kommer fortsätta använda munskydd ett tag till 
för er säkerhet.

... för dig som önskar personlig hjälp

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 • info@hundkattshopen.se
www.hundkattshopen.se
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Lions Höstmarknad  
24 september 2022, Linköpings slott

Planeringen av Lions Höstmarknad på-
börjades redan före sommaren. Kontakter 
med hantverkare och knallar, genomgång av 
bord och annat som behövs, kontakter med 
sponsorer m.m. Den intensiva fasen börjar se-
dan under augusti. Vem kan göra vad under 
dagen, hur mycket varmkorv kommer vi att 
behöva. Kvällen innan fylls tre släp med allt 
som ska iordningställas. Det behövs tjugofem 
bord, sidogavlar och tak exempelvis. Sex på 
lördagsmorgonen träffas vi ett tiotal personer 
från Lions för att ställa iordning allt. Morgon-
stund har ju guld i mun. Det tar oss nästan 
två timmar att skruva ihop allt som ska finnas 
klart tills hantverkare och knallar kommer 
med sina varor. Tjugofem bord med vackert 
gula tygtag. Vädret är perfekt, 12-13 grader och 
vindstilla och solen tittar fram. Kan inte bli 
bättre. 

Klockan blir tio och det är dags för Lands-
hövdingen, Carl Fredrik Graf, att inviga 
Höstmarknaden. Folk börjar strömma till. Det 
blir en riktig succédag. BJs modevisning drar 
till sig mycket folk. Samverkan med Bondens 
marknad gör det hela så mycket bättre. 

Klockan blir tre och det blir dags att stänga 
ner Lions Höstmarknad för i år. Mycket folk 
och bra väder. Vinsterna  på Chokladhju-
let tog slut och det krävdes två extrainköp av 
korv under dagen. Så det var ett rejält tryck. 
Önskemål fördes fram om att ha en Vårmark-
nad också. Kanske något att tänka på. Men 
efter att ha tagit ner alla bord och kört dem till 
vinterförvaring så är det skönt med en lugn 
hemmakväll. Och börja planeringen för Ljus 
på Stångån och Lucia. 

Kjell Höddelius. Lions Linköping

Hjälp Lions Club hjälpa Ukrainas folk.  
Swisha ett bidrag till 123 412 58 52. Alla bidrag går  

oavkortat till stöd åt flyktingar från Ukraina.
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Musikkåren 100 år!

Lördag 22 oktober

www.musikkaren.se

Entré 150:-

Jubileumsgala

Åtvids Kammarkör
Camilla Friström    Jonas Brolin    Andreas Mars

Köp biljetter på Biblioteket, eller
biljetter@musikkaren.se

eller ring 070-515 32 64 (Willy)

(0-16 år gratis)

Kl. 15:00, Stora Kyrkan, Åtvidaberg

Hela människan Secondhand
Vi fi nns på Järngatan 21 på Ingelsta i Norrköping

Öppettider: 
Tisd 10 - 18 • Onsd 10 -15 • Torsd 10 -18 •  Lörd 10 -15

Vill du skänka gåvor? 
Skicka bild samt kontaktuppgifter till 0708 - 696 150 för bedömning så hör vi av oss.

VARMT VÄLKOMNA 
TILL OSS! 

Butiken: 011- 366 100 • Enhetschef: 0702 - 006 003
Handledare/Volontärsamordnare: 0735 - 012 431

secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Välkommen 
till Gospelshopen!

Öppettider: 
Tis -  Fre 11 - 16

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel. 
Stort urval av böcker, biblar 

samt CD-skivor. 
Egen avdelning med barnböcker 

och barnbiblar.
Willow Tree-fi gurer.

Den lilla 
butiken med 

det stora
innehållet.

Gospelshopen
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25
pingstlinkoping.se/gospelshopen
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Tisdagar kl. 19.00  och 
Onsdagar kl. 10.00

Söndag 16 oktober 
Gudstjänst  kl. 10.00

Söndag 23 oktober 
Gudstjänst  kl. 10.00

Söndag 13 november 
Gudstjänst  kl. 10.00

Söndag 30 oktober 
Gudstjänst kl. 17.00, nattvard

Söndag 6 november  kl. 16.00
Hemlandstoner i kapellet. Sång och tal 
med Lasse Andersson, Nävekvarn

Tisdag 18 oktober 
Dagledigträ�   kl. 14.00 Niklas Bjernhagen

BÖN i kapellet

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

TELEFONTID:  Må nd  - Fred 8  - 16. 
(Maila eller SMS:a helst.)
För mer info se hemsidan.

Referenser finnes. Vi söker 
personal!

Intresserad? 

Hör av dig via e-mail.

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

076 - 775 18 01
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Ring oss!

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Skärblacka

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. Medicinsk fotterapeut

070 - 623 03 36  
Följ mig på Facebook och Instagram.

Välkommen 
hälsar vi 
dig till

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.
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SKÄRBLACKA
Oktober
19 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Junix ork.

21 fred 13.30   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Janne Frisk underhåller

26 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kenneth Hertz

29 lörd 18.00 -22.00 PRO Skärblackas 75-årsjubileum 
       i Mariehult, Anmälan

November
  2 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Holens ork.

  9 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Stisses ork.

16 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Edwings ork.

17 torsd 13.30   Höstmöte Skärblacka Folkets Hus
       information om framtidsfullmakt

23 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Anders Nilssons

25 fred 18.00   Pubafton Mariehult 
       ”Ljuva 60-tal”  Lasse o Hasse

30 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Eklöfs orkester

Se även: www.pro.se/skarblacka

NOVEMBER-NOVEMBER-
MARKNADMARKNAD
Lördag 12 november

Varmt välkomna tillVarmt välkomna till

Kl 14.00 (delvis utomhus)
Lotterier och försäljning av hembakat bröd, 
sylt, saft, gelé ...
I vår servering inomhus finns: ka� e, te, saft, 
goda mackor och hembakat bröd.

Kl 16.00  
ANDAKT, SÅNG OCH MUSIK  
Efter andakten kan du köpa ostkaka och korv.

Kl 17.00

MISSIONSAUKTION
med åror och lotterier i kyrksalen.

www.linghemskyrkan.se
Himnavägen 151
585 65 Linghem

ÖPPET: 29 okt - 27 nov
LÖRD & SÖND 11  - 16

070-510 90 03 • 0761- 48 22 77
torbjorn.nilsson@nostalgikvarnen.com

Stationsvägen 3, Björsäter

www.nostalgikvarnen.com
     @nostalgikvarnen

Välkommen att handla 
Antika Jultillbehör och roliga 

Retro-julklappar hos oss!

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan 

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg
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Ring oss - 013-23 66 50

torsdag 13 oktober
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke.
lördag 15 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
Karl-Magnus Fredriksson, baryton 
och Magnus Svensson, piano 
bjuder på musik och urval från 
romanskonserter, orkesterstycken 
och sakrala verk. Evenemanget är 
gratis.
ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 16 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Ensemble Gaudium medverkar.

Familjemässa
14.00 S:t Martin, Ekängen
Barnkören Diamanterna medverkar.
Därefter sker olika aktiviteter för 
familjer, samt serveras soppa och 
pannkakor.

Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem
Arne Blomberg, fiol.

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
måndag 17 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
lördag 22 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
En av världens bästa hornister, 
Markus Maskuniitty, och pianisten 
Martin Sturfält, bjuder på musik av 
kända kompositörer. Evenemanget 
är gratis.
NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 23 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Gistadkören medverkar.

onsdag 26 oktober
Veckomässa
18.00 Linghems församlingsgård
lördag 29 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
Octavian Leyva Dragomir & 
Sebastian Enhamre, två lovande 
pianoelever vid musikhögskolan i 
Örebro bjuder under kvällen på 
musik av Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven och Robert 
Schumann. Evenemanget är gratis. 
TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 30 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
måndag 31 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
fredag 4 november
Allhelgonagudstjänst
18.00 Rystads kyrka
Ulla Karlsson, cello och 
Arne Blomberg, fiol.
ALLA HELGONS DAG

lördag 5 november
Församlingshögtid med mässa
11.00 Vårdsbergs kyrka
Sofiakören medverkar. 

Allhelgonagudstjänst
14.00 Örtomta kyrka
Sofia Liljedahl sång och orgel.

Allhelgonagudstjänst
16.00 Bankekinds kyrka
Solosång av Jonas Frid.

Allhelgonagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Lena Åkesson, sång och 
Anders Krantz, piano och orgel.

Allhelgonagudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Lena Åkesson, sång och 
Anders Krantz, piano och orgel.

Onsdag 08.15
Morgonmässa i 
Linghems församlingsgård

Lördag 17.30 
Helgmålsbön i Samlan, 
Tallboda. Ledd av ideella.
(OBS ej 5 november, alla 
helgons dag)

Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra 
Skrukeby kyrka. Ledd av 
ideella.

Veckovis!

Uppdaterade uppgifter om 
gudstjänster och evenemang finns i

Kyrkguiden!
Du hittar den där appar finns. 

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo

Kulturkyrka
Bankekind

Mer information finns på 
svenskakyrkan.se/akerbo/kulturkyrka

LÖRDAG 15 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson och pianisten 
Magnus Svensson bjuder på musik och urval från 
romanskonserter, orkesterstycken och sakrala verk. 

Karl-Magnus Fredriksson  
& Magnus Svensson

LÖRDAG 22 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Vi njuter av toner från en av världens bästa hornister,
Markus Maskuniitty, och pianisten Martin Sturfält, 
flitig gäst och solist hos såväl svenska som utländska 
symfoniorkestrar och konserthus. 

Markus Maskuniitty 
& Martin Sturfält 

LÖRDAG 29 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Två lovande pianoelever vid musikhögskolan i 
Örebro bjuder under kvällen på musik av Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van Beethoven och Robert Schumann.

Octavian Leyva Dragomir 
& Sebastian Enhamre

Konserterna är gratis, kollekt upptas.

SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG

söndag 6 november
Mässa i Allhelgonatid
10.00 Törnevalla kyrka

Pilgrimsmässa i Allhelgonatid
16.00 Askeby kyrka
Sofia Liljedahl, sång och orgel.

Musik i Lillkyrka
18.00 Lillkyrka kyrka
Musikgudstjänst i Allhelgonatid. 
Ann-Sofie Nord & Fredrik Ingå 
sjunger och spelar.
torsdag 10 november
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke.
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

söndag 13 november
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

foto Louise Hedberg / IKON

Allhelgonahelgen i Åkerbo
Under allhelgonahelgen minns vi våra avlidna nära och kära. 
Det är en tid att minnas och reflektera över livets skörhet 
och minnas dem som gått före oss. Vem minns du?

Kanske vill du gå in i en kyrka för att ta en 
paus, tända ett ljus, be en bön, eller bara njuta 
av lugnet? På vår hemsida hittar du både 
gudstjänster och kyrkornas öppettider. 

www.svenskakyrkan.se/akerbo/allhelgona

Om du vill prata om din sorg med någon så 
erbjuder vi sorgegrupper men självklart också 
enskilda samtal. Det kan vara en lättnad att 
få dela sina känslor och sin saknad med någon 
annan. Hör gärna av dig till oss, eller besök vår 
hemsida så hjälper vi dig vidare. 

Har du inte möjlighet att ta dig till en kyrka 
eller kyrkogård i Åkerbo så finns alternativ. 
Du kan minnas dina nära och kära genom att 
tända ljus hemma och umgås med närstående. 
Det går också bra att höra av sig till oss så 
tänder vi ett ljus eller ber en bön åt dig i en 
av våra kyrkor.

På Svenska kyrkans webbplats kan du tända 
ljus eller be en bön digitalt: 

www.be.svenskakyrkan.se



23

Ring oss - 013-23 66 50

torsdag 13 oktober
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke.
lördag 15 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
Karl-Magnus Fredriksson, baryton 
och Magnus Svensson, piano 
bjuder på musik och urval från 
romanskonserter, orkesterstycken 
och sakrala verk. Evenemanget är 
gratis.
ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 16 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Ensemble Gaudium medverkar.

Familjemässa
14.00 S:t Martin, Ekängen
Barnkören Diamanterna medverkar.
Därefter sker olika aktiviteter för 
familjer, samt serveras soppa och 
pannkakor.

Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem
Arne Blomberg, fiol.

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
måndag 17 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
lördag 22 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
En av världens bästa hornister, 
Markus Maskuniitty, och pianisten 
Martin Sturfält, bjuder på musik av 
kända kompositörer. Evenemanget 
är gratis.
NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 23 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Gistadkören medverkar.

onsdag 26 oktober
Veckomässa
18.00 Linghems församlingsgård
lördag 29 oktober
Kulturkyrka
18.00 Bankekinds kyrka
Octavian Leyva Dragomir & 
Sebastian Enhamre, två lovande 
pianoelever vid musikhögskolan i 
Örebro bjuder under kvällen på 
musik av Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven och Robert 
Schumann. Evenemanget är gratis. 
TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

söndag 30 oktober
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
måndag 31 oktober
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
fredag 4 november
Allhelgonagudstjänst
18.00 Rystads kyrka
Ulla Karlsson, cello och 
Arne Blomberg, fiol.
ALLA HELGONS DAG

lördag 5 november
Församlingshögtid med mässa
11.00 Vårdsbergs kyrka
Sofiakören medverkar. 

Allhelgonagudstjänst
14.00 Örtomta kyrka
Sofia Liljedahl sång och orgel.

Allhelgonagudstjänst
16.00 Bankekinds kyrka
Solosång av Jonas Frid.

Allhelgonagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Lena Åkesson, sång och 
Anders Krantz, piano och orgel.

Allhelgonagudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Lena Åkesson, sång och 
Anders Krantz, piano och orgel.

Onsdag 08.15
Morgonmässa i 
Linghems församlingsgård

Lördag 17.30 
Helgmålsbön i Samlan, 
Tallboda. Ledd av ideella.
(OBS ej 5 november, alla 
helgons dag)

Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra 
Skrukeby kyrka. Ledd av 
ideella.

Veckovis!

Uppdaterade uppgifter om 
gudstjänster och evenemang finns i

Kyrkguiden!
Du hittar den där appar finns. 

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo

Kulturkyrka
Bankekind

Mer information finns på 
svenskakyrkan.se/akerbo/kulturkyrka

LÖRDAG 15 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson och pianisten 
Magnus Svensson bjuder på musik och urval från 
romanskonserter, orkesterstycken och sakrala verk. 

Karl-Magnus Fredriksson  
& Magnus Svensson

LÖRDAG 22 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Vi njuter av toner från en av världens bästa hornister,
Markus Maskuniitty, och pianisten Martin Sturfält, 
flitig gäst och solist hos såväl svenska som utländska 
symfoniorkestrar och konserthus. 

Markus Maskuniitty 
& Martin Sturfält 

LÖRDAG 29 OKTOBER - 18.00 BANKEKINDS KYRKA ⎮

Två lovande pianoelever vid musikhögskolan i 
Örebro bjuder under kvällen på musik av Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van Beethoven och Robert Schumann.

Octavian Leyva Dragomir 
& Sebastian Enhamre

Konserterna är gratis, kollekt upptas.

SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG

söndag 6 november
Mässa i Allhelgonatid
10.00 Törnevalla kyrka

Pilgrimsmässa i Allhelgonatid
16.00 Askeby kyrka
Sofia Liljedahl, sång och orgel.

Musik i Lillkyrka
18.00 Lillkyrka kyrka
Musikgudstjänst i Allhelgonatid. 
Ann-Sofie Nord & Fredrik Ingå 
sjunger och spelar.
torsdag 10 november
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke.
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

söndag 13 november
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

foto Louise Hedberg / IKON

Allhelgonahelgen i Åkerbo
Under allhelgonahelgen minns vi våra avlidna nära och kära. 
Det är en tid att minnas och reflektera över livets skörhet 
och minnas dem som gått före oss. Vem minns du?

Kanske vill du gå in i en kyrka för att ta en 
paus, tända ett ljus, be en bön, eller bara njuta 
av lugnet? På vår hemsida hittar du både 
gudstjänster och kyrkornas öppettider. 

www.svenskakyrkan.se/akerbo/allhelgona

Om du vill prata om din sorg med någon så 
erbjuder vi sorgegrupper men självklart också 
enskilda samtal. Det kan vara en lättnad att 
få dela sina känslor och sin saknad med någon 
annan. Hör gärna av dig till oss, eller besök vår 
hemsida så hjälper vi dig vidare. 

Har du inte möjlighet att ta dig till en kyrka 
eller kyrkogård i Åkerbo så finns alternativ. 
Du kan minnas dina nära och kära genom att 
tända ljus hemma och umgås med närstående. 
Det går också bra att höra av sig till oss så 
tänder vi ett ljus eller ber en bön åt dig i en 
av våra kyrkor.

På Svenska kyrkans webbplats kan du tända 
ljus eller be en bön digitalt: 

www.be.svenskakyrkan.se
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsmöte onsdag 16 november kl. 14.00 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151 

Gäddhänget underhåller.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Alla välkomna – även icke medlemmar!

Radannonser i Åkerbobladet 
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub-
rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla-
det. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge 
också ditt namn, adress och tel.nr.  E-mail: info@akerbo.nu.  
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 (Mineo Media)  
eller swisha till 0739-82 94 42

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

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Björsäters seniorer
Ann-Sofie Johansson, fred 28 okt kl. 14 

”Varför säger vi som vi säger?”
Alla välkomna till Träffpunkten.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

7/10 - 5/11 Spökvandringar  på Ekenäs slott.  
       Bokning och info se ekenasslott.se  

15/10 Kulturkyrka i Bankekinds kyrka, kl. 18. 
    Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson och  
    pianisten Magnus Svensson bjuder på musik  
    och urval från romanskonserter, orkester- 
    stycken och sakrala verk.  
    Arr. Svenska kyrkan
22/10 Lördagsträff i Linghem kl. 14 - 17   
    Mikael Leonardsson underhåller. 
    Grannskapshuset Sparvsångsvägen 65.  
    Info 0769-413394. 
    Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
    Jubileumsgala i Stora kyrkan, Åtvidaberg, kl. 15.  
    Åtvidabergs Musikkår och Åtvids Kammarkör.  
    Entré 150 kr, (biljetter se annons sid 19.) 
    Arr. Åtvidabergs Musikkår, Svenska kyrkan, ABF 
    Kulturkyrka i Bankekinds kyrka, kl. 18. 
    Hornisten Markus Maskuniitty och  
    pianisten Martin Sturfält spelar musik  
    av kända kompositörer. Arr. Svenska kyrkan

23/10 Höstmöte i Sockenstugan Vårdsberg, kl. 14. 
    Birgitta Andersson talar om sångens  
    betydelse för glädje i livet. Kaffe med dopp, 
    Paketlotteri.  
    Arr. Vårdsbergs hembygdsförening
29/10 Kulturkyrka i Bankekinds kyrka, kl. 18. 
    Octavian Leyva Dragomir och Sebastian  
    Enhamre bjuder på pianomusik av Bach,  
    Beethoven och Schumann.  
    Arr. Svenska kyrkan
12/11 Novembermarknad  
    vid Linghemskyrkan, Linghem, från kl. 14.00 
    med lotterier och försäljning    
    Kl. 16.00 Andakt, sång och musik 
    Kl. 17.00 Missionsauktion 
    Arr. Linghemskyrkan 
Onsdagar  Dans i Skärblacka Folkets hus, kl. 17 - 20. 
       Arr. PRO Skärblacka

För ytterligare information  –  se annonser  på annan plats i tidningen.
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Måsliv av Flemming Andersen

MÅNADENS JANNE!
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Efter 28 år på ABF och ännu fler som mu-

sikälskare har Mikael Leonardsson hittat sin 

nisch i livet. När han inte arbetar som verk-

samhetsledare på studieförbundet tar han 

varje chans att komma ut och spela.

Det var i Åby utanför Norrköping han 
föddes och växte upp och han är tro-
gen Åby än idag. Mikael och hans familj 
bor i föräldrahemmet som hans morfar 

byggde på 50-talet. När föräldrarna flyt-
tade ut tog han över huset, i övrigt har 
han bara bott i lägenhet under en treårs-
period – och även det i Åby. Men längtan 
bort finns där i bakhuvudet. Dock inte 
med flyg som han helst undviker, men 
med färja några gånger per år och även 
med husbil.

– Om jag vann en miljon skulle jag 
köpa en husbil åt min fru, då skulle jag 

Folkbildare och musikant

Trogen ABF. Där har Mikael jobbat i 28 år men planer finns att 
så småningom gå ner i arbetstid för att satsa mer på musiken.

                Månadens profil: Månadens profil:                     Mikael LeonardssonMikael Leonardsson
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bli jäkligt populär. Två år i rad har vi lå-
nat en husbil av mina föräldrar och tycker 
verkligen att det är skönt att åka iväg 
med husbil, berättar Mikael när vi träf-
fas i ABF:s lokaler i Mjölby där han arbetar 
denna dag. Han har jobbat inom ABF se-
dan 1993 och har hela Östergötland som 
arbetsfält, men mest tid spenderar han i 
Norrköping, i ABF:s röda hus vid Skvaller-
torget.

Förhindrar bedrägerier
Mikael berättar att han jobbade som bygg-
nadsarbetare mellan 1987 och 1991. Han 
har även arbetat på Mc Donalds, sommar-
jobbat som grillkock på en camping samt 
stöpt ljus i ett halvår i ett arbetsmarknads-
projekt. Men efter det har det varit ABF 
som gällt. Han började inom ett så kallat 
ALU-projekt 1993 och blev sedan anställd 
1994. Och 28 år senare är han fortfaran-
de kvar. De första fem åren arbetade han 
med musik, sedan var han alltiallo i några 
år och numera är han verksamhetsleda-
re, till stor del inom kultur. Han är även 
IT-ansvarig och ser till att datorer och an-
nan teknik funkar och att människor får 
kunskap i hur tekniken fungerar. Han är 
ansvarig inom ABF för “Mig lurar du inte”, 
en nationell kampanj som syftar till att 
förhindra bedrägerier mot äldre, och är ett 
samarbete mellan ABF, SKPF, SPF och  
Polisen.

Alla studieförbund har sin inriktning, 
och det gäller även ABF.

– Vi är arbetarnas bildningsförbund 
och vill ge mest till de som får minst. Vi 
vill vara möjliggörare, det får inte vara så 

Elvis och Roy Orbison. Samt ett tassavtryck 
från den första hunden och en siluett av den 
nuvarande hunden vid en sjö i Kolmården,  
pryder Mikaels armar.

att pengarna bara styr utan vi kör många 
fria cirklar. Vi är ute mycket i bostadsom-
råden, ofta med olika volontärer som är 
duktiga på en sak som de kan lära ut till 
andra. Till exempel det här med mobil-
telefoner, den som är bäst i föreningen 
visar de andra medan vi står för studie-
materialet.

Headhuntad till begravningsbyrå
– Jag trivs med jobbet. Det är fritt och 

jag känner mig sedd och litad på. Jag 
känner förtroendet och jag får mycket 
tillbaks. Det är ett tacksamt jobb, jag gör 
saker som jag känner gör skillnad.  
 

forts. på nästa sida

                Månadens profil: Månadens profil:                     Mikael LeonardssonMikael Leonardsson



28

Lever med cancer i benmärgen. Har haft det 
i 15 år men forskningen har gått framåt så 
mycket att det numera finns en medicin för 
det, även om Mikael är skör i skelettet.

Jag passade inte som byggnadsarbetare,  
jag tyckte det var öken. Det var enkelt att 
jobba hos farsan men man var skitig när 
man började jobba och man var skitig när 
man kom hem, det var inte min grej.

– Jag har inte funderat på att byta jobb 
men förra året blev jag headhuntad till 
en begravningsbyrå. Jag sjunger en del 
på begravningar och just på den här be-
gravningsbyrån hade jag sjungit ganska 
ofta. Det är ju kul att bli headhuntad, och 
att sjunga på begravningar eller vara offi-
ciant är inga problem men nu ville de att 
jag skulle köra hela grejen och då tackade 
jag nej. Jag kände att jag inte skulle kla-
ra det.

Spelar som trubadur
Mikael berättar att han hållit på med 
musik sedan han var sju år. Han började 
spela på mormors italienska stålstränga-
de gitarr och drömmen då var att köpa en 
röd Fender som de i The Shadows hade. 
Och en sådan har han idag. Tre, fyra da-
gar i veckan är han ute och spelar som 
trubadur, med gitarr och inspelade bak-
grunder. Den musikaliska inriktningen  
är 50- och 60-talsmusik samt 70-tals-
dansband som Streaplers, Schytts, Jigs 
och Flamingokvintetten. Spelningar-
na är det mesta från äldreboenden och 
pubaftnar till privatfester och mycket de-
mensboenden.

– De som åldersmässigt är på de-
mensboenden passar bra med den typ 
av 50-talsmusik jag kör. Och när man 
hör en låt man hörde när man var ung så 
kan man minnas det även om man är de-
ment. De kan sitta som fågelholkar när 
jag börjar, men efter ett par tre låtar så 
lossnar det och då kan de sitta och sjunga 
med helt klockrent. Första gången jag var 
med om det blev jag helt överväldigad 
och fattade knappt vad som hände.

Varierar sig efter sammanhang
Repertoaren består av 250 låtar som han 
varierar efter speltillfälle. Men ibland går 
det ändå lite tokigt. Mikael berättar om 
en skräckspelning på ett sjukhem som 
skulle läggas ned. Han hade blivit bokad 
av styrelsen som gillade Mikaels retro-
betonade repertoar. Däremot klickade 
musiken inte riktigt med personalen på 
festen, som bestod av femtio sjuksköter-
skor som samtliga var av det yngre slaget 

                Månadens profil: Månadens profil:                     Mikael LeonardssonMikael Leonardsson
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FAKTA  Mikael Leonardsson 
Bor: Åby
Ålder: 55
Familj: Fru, tre barn, två katter och en 
hund
Yrke: Verksamhetsledare på ABF Öster-
götland
Favoritmusik: Elvis, hårdrock och 
70-talsdansband
Bästa film: Exorcisten
Ser på tv: House
Bästa bok: Det är bara lite cancer av 
Klas Ingesson
Godaste mat: Ärtsoppa
Godaste dryck: Pepsi Max Lime
Favoritgodis: Toblerone
Favoritbilmärke: KIA
Intresse: Matlagning
Drömresa: Jag älskar att åka båt, så det 
gör min fru och jag flera gånger om året.
Vad önskar du mest just nu: Att det 
ska bli lugnt och skönt i Ukraina.

och knappt kände igen en enda låt som 
spelades. Det var en sån där spelning där 
man känner sig helt malplacerad och 
bara vill försvinna.

Mikael spelar även i ett doo wop-band 
som heter Danny and The T-birds där 
hans bröder Magnus och Mattias in-
går. De tre har även trion MBROS. Två 
av Mikaels musikaliska förebilder är El-
vis Presley och Roy Orbison, som han till 
och med har som tatueringar på höger- 
armen. Även om vissa på allvar frågar om 
den på Roy ska föreställa Jokkmokks-
Jocke. Men den bästa låten skrevs nog 
ändå av Procul Harum 1967.

– Favoritlåten är “A whiter shade of 
pale”, den är fantastisk. Den är härlig 
att sjunga och vi hade den som utgångs-
marsch när vi gifte oss 1994, min fru och 
jag. Och det var även den första låt som 
våra barn fick höra när de föddes.

Spelar i Linghem
Vill man höra Mikael live kan man kom-
ma till lördagsträffen i Linghem den 
22/10, som anordnas av eldsjälen Helene 
Andersson.

– Det är en trevlig tillställning på 
lördagseftermiddagarna i Linghem. 
Framförallt på somrarna, då är vi hemma 
i trädgården och lirar och har det triv-
samt. Och musiken som jag spelar passar 
bra då. Jag spelar dock inte varje gång, 
utan hon har flera olika artister som upp-
träder. Och när det inte går att vara ute 
i trädgården längre så brukar hon köra i 
Linghemskyrkan eller i Grannskapshuset 
i Linghem.

Vad har du för andra projekt på gång  
framöver?

– Jag bor ju i hus så det finns alltid att 
göra, men jag har nog inget speciellt pro-
jekt på gång. Jag känner mig färdigköpt 
på instrument, jag är skitnöjd med mina 
grejer. Som musiker är man ofta en sö-
kare, jag har kanske haft hundra gitarrer 
i mitt liv. Men just nu har jag fyra elgi-
tarrer och är helt nöjd för en gångs skull. 
Och det är en ganska ovanlig känsla. Så 
jag har nog inget projekt. Jo, det skulle 
vara hur jag ska finansiera den där hus-
bilen ...

                Månadens profil: Månadens profil:                     Mikael LeonardssonMikael Leonardsson

Text och foto: Tobias Pettersson
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Var ute i god tid 
med vinterns däck!

Dags att boka tid för att skifta däck. Gummiverkstan  
i Bankekind står redo att utföra jobbet.

Däckskiftarsäsongen är här och i år bör 

man vara ute i extra god tid, särskilt om 

man tänkt sig att köpa nya vinterdäck. 

Händelser i omvärlden gör att det har upp-

stått brist på däck på den svenska mark-

naden.

Denna höst är det tre år sedan Jens 
Olsson och Niklas Gustavsson tog över 
Gummiverkstan i Bankekind. Det har va-
rit en märklig period präglad av covid-19 
och nu när pandemin har lagt sig vän-
tar istället stor osäkerhet på grund av 

Rysslands invasion av Ukraina. Det får di-
rekta konsekvenser genom ökad inflation 
och problem med leveranser. Ska man 
köpa nya vinterdäck bör man därför vara 
ute i god tid, menar Jens och Niklas.

Problemet med däckbrist har egentli-
gen hängt med sedan pandemin slog till 
och har inte riktigt hämtat sig sedan dess. 
Nu har produktionen i Asien kommit 
igång igen men frakten har blivit så hög 
att de däcken numera är minst lika dyra 
som de som tillverkas i Europa. Till det 
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kan nu läggas konsekvenserna av Ryss-
lands invasion av Ukraina som lett till 
blockaderna mot Ryssland.

– Det är åtminstone sex märken som 
har fabriker i Ryssland: Continental, No-
kian, Pirelli, Bridgestone, Michelin och 
Yokohama. De enda större som inte har 
det är väl Hankock och Goodyear. No-
kian har till exempel runt 75 procent av 
sin tillverkning i Ryssland, så de är nog 
helt borträknade den här säsongen, säger 
Jens och fortsätter:

– Vissa däck är det tvärstopp på. Vissa 
dimensioner är svårare än andra, som ex-
empelvis 205/ 60 –16, där är det väldigt 
svårt. Vi har åtta eller nio leverantörer 
så vi får ju alltid tag i nånting men det är 
inte säkert att det blir vad kunden vill ha, 
eller till de pengarna som kunden vill att 
det ska kosta.

Niklas och Jens uppmanar folk att 
höra av sig så fort som möjligt, för att 
vara på den säkra sidan att få tag i de 
däck som de vill ha. Det blir förmodli-
gen inte så illa att folk måste ställa bilen, 

något däck löser man säkert alltid. Men 
priserna har också gått upp ganska rejält.

En del kunder har hört på nyheterna 
att det är däckbrist och har hört av sig i 
god tid. Och det rådet gäller även om man 
inte ska köpa nya däck utan bara skifta. 
Det kommer vara några veckors väntetid 
så boka gärna i god tid även om du inte 
planerar att skifta än på en månad.

– Man får lägga på dubbdäck från 
första oktober och sista datum är sista 
november. Är det vinterväglag efter det 
så måste man ha vinterdäck.

Varför ska man anlita Gummiverk-
stan Bankekind för att skifta till 
vinterdäck?

– För att vi kan erbjuda bäst service. Vi 
försöker alltid tillgodose kundernas be-
hov.

Något annat man ska tänka på inför 
vintern?

– Att ha fräscha torkarblad. 

Text och foto: Tobias Pettersson

(Se även annons på första sidan.)

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg.  
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors,  
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d. 
Åkerbo kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut
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Den första upplagan av motionsloppet med Billerudkorsnäs som titelpartner bjöd 
på solsken och 480 startande där barnen gav sig i väg i sitt eget lopp - XL Bygg 
Skärblacka Lilla Barnloppet. 

– Detta kommer bli ett årligt arrangemang, 
meddelar glatt löparprofilen Frida Södermark. 
Hon tillsammans med kollegan Stefan Frans-
son sammanfattar den första versionen som 
en stor framgång. 

– Det verkar som att något liknande har 
saknats i Skärblacka vilket den stora upp-
slutningen både gällande deltagarantal och 
engagemang av lokala företag visar. Vi vill vara 
ett nätverk mellan ortens näringsidkare i både 
hälsorelaterade och affärsmässiga relationer. 
I grund och botten är tanken att få människ-
or i rörelse för att bygga en hälsosam livsstil 
på lång sikt, fortsätter Frida. De flesta drivs av 
mål i stort och smått och ett motionslopp är 
mångas sätt att komma i gång med träning och 
hitta glädje tillsammans med andra. Samtidigt 
som de redan aktiva har en morot i att vässa 
formen och löpstyrkan till att springa fortare. 

Skärblackaloppet mäter sex kilometer och 
går genom många delar av samhället med start 
och mål vid Folkets Hus i Skärblacka. Underla-
get är främst cykelvägar men inslag av grusväg 
kryddat av en halv kilometer stiglöpning på 
Prästgårdsleden ingår också. Variationen är 
det fina och musikinslag från både Blacka mu-
sik och Blacka fritidsgård höjde stämningen 
längs vägen. Banan är lagd av lokala Oriente-
ringsklubben Denseln vilka är medarrangörer 
och även de vana arrangörer av sportarrang-
emang. 

Det viktigaste är inte att springa snabbt vil-
ket arrangörerna och särskilt BillerudKorsnäs, 
vilka bjuder alla anställda på startplats i lop-
pet, framhåller då möjligheten att gå loppet är 
viktig för att få fler att delta. Väl i mål bjöd ar-
betsgivaren på grillad korv till de egna och god 

Världspremiären av Skärblackaloppet

210 barn gav sig i väg i XL Bygg Skärblacka Lilla Barnloppet. Foto: Magnus Andersson.
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stämning. Gåklassen gav sig i väg en stund  
innan den officiella starten, hejade på löparna 
när de kom ifatt vid halva sträckan, och  
fick även glada rop tillbaka. 

Det var inte bara BillerudKorsnäs som hade 
tagit plats på gräsmattan denna soliga höstkväll. 
ICA Supermarket Skärblacka bjöd på energi-
givande godsaker, Finspångs brunnsborrning 
försåg deltagarna med jordens bästa sportdryck, 
vatten, i brandade flaskor och Skärblacka Café 
sålde mat och fika till motionärer som publik. 
Dessutom var många partners på plats och vi-
sade upp sin verksamhet. Stämningen var på 
topp och det var en fröjd att se deltagarna ta 
sig över mållinjen. Snabbast av herrarna var 
hemmasonen August Mollén, tillhörande med-
arrangörsklubben OK Denseln, som tidigare i år 
tog VM-silver i orienteringens knockoutsprint 
och på damsidan drog meriterade löparen från 
Högby IF, Hanna Lindholm, upp farten.

... den 14 september blev succé!

Ett brett startfält i första upplagan av Skärblackaloppet.  
Svensk toppelit tillsammans med motionärer från orten. Foto: Magnus Andersson.

Arrangörerna Frida Södermark och  
Stefan Fransson såg fram emot att 
kransa de första vinnarna i Skär-
blackaloppet med hjälp av Skärblacka 
Blomsterhandel. Foto: privat. 

forts. på nästa sida



34

Innan deltagarna på huvud-
sträckan gav sig i väg sprang 
barnen XL Bygg Skärblacka Lilla 
Barnloppet vilket var gratis tack 
vare den lokala byggvaruhan-
deln. I fyra olika åldersgrupper 
och på en knapp kilometerlång 
slinga runt Parkskolan hejades 
de i väg av pingvinen, Skär-
blackaloppets maskot. Yngsta 
deltagaren var Klara Södermark 
14 månader, att jämföras med 
den äldsta i huvudloppet, Göran 
Johansson 82 år. 

Frida Södermark, som är född 
och uppvuxen i Skärblacka, är 
otroligt glad att numera ha en lö-
partävling på sin egen hemort. 
På den tiden sysslade hon inte 
med löpning men har den nume-
ra som livsstil och delar med sig 
av ett tips inför nästa års lopp.

– Använd banans sträckning 
som träningsrunda. Kartskiss 
och en film därtill finns på vår 
hemsida. Ha som mål att under 
året komma i gång med löpning 
för att hitta en bättre känsla, orka 
lite längre, springa lite snabbare 
eller att helt enkelt använda den 
härliga svängen genom orten 
som en stärkande promenad. Det 
viktigaste är att träningen blir 
genomförd och att du gör den på 
den nivå som passar dig. Det är 
den typen av träning som blir av. 

Loppet är tillbaka i september 
2023 och arrangörerna tackar 
bygdens företag, samarbetande 
partners och alla deltagare som 
bidragit till att lilla Skärblacka 
numera har ett stort löpevent. 

Resultat från årets, och info om nästa års 
lopp: www.skarblackaloppet.se  
Följ våra sociala medier, Instagram och 
Facebook, för nya uppdateringar och  
bilder från löparkvällen.

Hälsobruket värmde upp deltagarna innan både  
barnlopp och huvudlopp.  Foto: Magnus Andersson. 

August Mollén och Tim Robertson bjöd på en spännande 
kamp från start till den avslutande spurten. 

    Foto: Jimmy Asklund.

En härlig kväll runt Skärblacka där alla kan  
vara med.    Foto: Jimmy Asklund. 
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Fyllning
2 dl crème fraiche
1 ägg
1 dl socker
Ca 200 - 225 gram grovrivet  
äpple (4-5 äpplen)
2 tsk vaniljsocker
En nypa salt
Rivet skal av citron

 
Rör ihop crème fraiche, ägg, rivet äpple, socker 
och vaniljsocker.
Smaka av med citronskal.
Fyll smeten i pajskalet.
Grädda ca 30 minuter eller tills fyllningen  
stelnat.
Servera med glass och gärna hackade nötter.

En god och enkel äppelpaj 
som serveras med glass!

3 dl vetemjöl
150 g smör
½ dl socket
1 tsk bakpulver
1 tsk kanel

Blanda vetemjöl, smör, strö- 
socker, kanel och bakpulver till 
en deg, gärna i matberedare.
Klä en pajform eller en form 
med avtagbar kant med degen.

Krämig 
äppelpaj
Ugn 200 grader

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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Den 28 oktober kommer Anders 
”Ankan” Johansson tillbaka till barn-
domsstaden för en föreställning på 
Linköping Konsert & Kongress.  
I humorshowen, som går under nam-
net Alla känner Ankan, tar komikern 
upp både svåra och lättsamma ämnen.  

– Jag får ofta höra att jag bjuder på 
mig själv och det är såklart roligt att 
höra, säger han. Detta har lett till att 
människor som jag inte känner tror att 
de vet allt om mig. Men media visar 

ju bara upp en liten del av det man är. 
Det kan uppfattas som att jag som ko-
miker har långt till de delar av livet 
som är lite svårare att skoja om. 

Alla känner Ankan är Linköpingsso-
nens första enmansföreställning.  
Den som inte har möjlighet den  
28 oktober får en ny chans att se  
showen i Linköping den 1 april 2023. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE  

Ankan vänder hem

BILD: MORGAN NORMAN
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Bingolotto byter 
dag – och kanal

Sunes familj 
blir tv-serie

I januari flyttas Bingolotto från 
TV4 till Sjuan. Samtidigt passar man 
på att byta sändningstid till lördagar 
18.00. Lotta Engberg och Stefan Odel-
berg blir kvar som programledare.  

– Jag och Stefan är så taggade på 
detta, säger Lotta Engberg. Känns 
som vi ska få förfesta med svens-
ka folket med mer bingospel och 
mer tid att lära känna våra gäs-
ter. Helt enkelt ett längre partaj. 

– Det är ett styrkebesked att Bingo-
lotto, med mer än 30 år på nacken, 
fortsätter att locka en stor och tro-
gen publik varje vecka, säger Fredrik 
Arefalk på TV4. Två timmars Bingo-
lotto i TV4 Play och Sjuan blir den 
perfekta starten på lördagskvällen 
och vår uttryckliga ambition är att 
bjuda på en ännu festligare tv-under-
hållning under många år framöver. 

FREDRIK POLBACK 

Nu börjar inspelningen av komedise-
rien Familjen Andersson, som handlar 
om hela Sunes familj. Med andra ord 
kommer de vuxna att få en större plats 
i berättelsen. För regin står Peter Dalle 
och i rollerna märks namn som Filip  
Berg, Liv Mjönes, Per Andersson,  
Julia Dufvenius, Sven Nordin, Olle  
Einarsson, Laura Lindkvist och Folke 
Axelsson Schulman. 

– Jag ser fram emot att göra en bred 
humorserie för alla åldrar, säger Peter 
Dalle. Med karaktärer som är både un-
derhållande, intressanta och ibland 
inte så lite knäppa. Familjen Andersson 
ger mig den möjligheten. 

Familjen Andersson sänds på SVT 
under hösten 2023. 

– Det känns väldigt roligt att vi gör 
en ny serie om Sune och att vi denna 
gång breddar historien och tar in de 
vuxna på ett nytt sätt, säger Johanna 
Gårdare på SVT Barn. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: MATTIAS OTTERBERGBILD:JANNE DANIELSSON/SVT

KULTUR & NÖJE
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.
Bankekinds hembygdsförenings
loppis vid Fillinge Tingshus.
Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

FINSPÅNG
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

GREBO
Norrby Gårdsloppis. 2 km från Grebo 
in på Norrbyvägen, skyltat.  
Öppet Lö - Sö 12-16. Tel. 0761-75 31 08

KISA
Hjärta till Hjärta Second Hand
Sjögatan 11. Ti 15-18, Fr 10-13 samt
sista lördagen i månaden 10-13. 
Under juli ej öppet tisdagar.
Tel. 0494 - 100 04.

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet t.o.m. 27/11 
Lö-Sö 11-16. Stängt dec. och jan.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15, 
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18. 
Tel. 013-12 24 50.
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 070-299 81 42. Utöver lamp-
butiken även en mindre loppis.

MOTALA
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18, 
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING
Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27, 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70. 
Instagram: Geforlivet.norrkoping
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80
Ria Second Hand - Hela människan
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-15, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 10-18, On 10-16, To 10-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
Café med våffl  or och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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SKÄNNINGE forts.
Ditt o Datt Musik i Butik
Västra Kyrkogatan 2, vid Torget.
To 11-17, Lö 10-14. Tel. 070-6575573.
Följ oss på FB.

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden i Skärblacka vid 
Kullerstad kyrka. Öppet under 
sommaren. On 13 -18, Lö-Sö 10-14. 

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
Röda korsets second handbutik
Skönbergagatan 6. Ti-Fr 13-17, 
Lö 11-14. Tel. 0121-21083 eller
070-829 26 83.
"En till fest" Second handbutik för 
Allt till bröllop och fest.
Hagatorget/Prästgatan 2D
On-To 12-18, Lö 10-14.

TALLBODA
Gerds Loppis och Second Hand.
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16. 
Se skyltar. Vid regn stängt.
Tel. 0704 -46 88 75.

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
återbruk & egen design. Stjärnorpsv 21, 
Bergs slussar. Lö-Sö 12-16. Högsäsong 
mera öppet. Ring gärna 0708-34 89 91 
så att vi är på plats.

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar
under maj t.o.m. september.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km, skyltat. 

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  
Ti, To, Fr 12-18, Lö 10-14.
Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13. Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti och To 13 - 16, Lö 10 -13. (Hiss)

Kenyaföreningens Second Hand 
Getinggallerian, Tilasvägen 2.
On, To, Fr 12 - 16, Lö 10 -13.

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 13-17,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). 
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16. 
(v25-35 Må-To 9-16).
Tel. 0703-583 168.

Profilen var:
Nooshi Dadgostar.
Föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm i 
  Skåne. Svensk politiker. Partiledare för 
vänsterpartiet sedan den 31 oktober 2020.   
Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång 
blev: Ewa Ivarsson, Linköping. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, september J G E
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   Lösning till septemberkrysset

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Åkerbokrysset - oktober 2022

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss att klura en stund på. När du har funderat färdigt och 
löst korsordet kan du skicka 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 31 oktober vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i septemberkrysset var ”Räven raskar över riset" och "Hög svansföring".  
Lösning se sidan 39. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ing-Britt Nilsson, Linköping, 2:a pris –  
Eva Karlsson, Linköping samt 3:e pris – Christian Wessén, Linköping. Vinsterna översändes med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2022

Bild: Depositphoto. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

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 18.700 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 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, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand,  
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand, 
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, ICA Super-
market, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vreta kloster: Skattkammaren
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2022 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

11 Mån  31/10 Sön  13/11

12 Mån  28/11 Sön  11/12
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!

 Delbetala
räntefritt

*

U-värdet är det mått som anger hur energieffektivt ett fönster är. 
Ett lågt u-värde betyder att fönstret släpper in mindre kyla och ut 
mindre värme. Våra fönster har ett u-värde mellan 0,72 - 0,85 
beroende på modell. Dessutom får du alltid kondensskyddat glas. 
Glaset gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som 
uteluften och då uppstår inte kondens.

Energieffektiva fönster
med kondensskyddat glas.
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LADDBOX 
INSTALLERAD  

OCH KLAR
Att betala efter Grön teknik-avdrag:

7 900 kr
(Gäller t.o.m. 30 november)

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

CHARGE AMPS HALO


