Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 11 – 2022
13 november – 10 december
Årg 21. Upplaga 18.600

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42
E-post: info@akerbo.nu

Bidra till ökad trygghet för en medmänniska

– bli god man

Välkommen till digital informationsträff om att vara god
man eller förvaltare.
TID: 6 december 2022 eller 26 januari 2023 kl 17.30
PLATS: Länk skickas ut innan mötet
ANMÄLAN: overformyndarenheten@linkoping.se eller
ring 013-20 66 99 mån-tor kl 10.00-11.30
Linköpings kommun

linkoping.se/godman

Äppelpaj & gospel • Reporterporträtt • Kultur & Nöje • Recept • Korsord

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 250 kr/tim efter RUT-avdrag.

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

Vi skottar din
snö i vinter!
Allt för
din trädgård
året runt

Kontakta oss för planering
och offert redan idag!

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

Vi utför trädgårdstjänster för företag,
bostadsrättsföreningar
och privatpersoner
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Cicci 076-943 46 09
Leif 070-374 13 78
info@vangatradgardstjanst.se

Ny symbol
samma människor
Efter en period som Capella tar vi nu tillbaka våra tidigare namn
men enas under årsringarna som gemensam symbol för livet.
Varmt välkommen!
Johan, Monica, Magnus, Jerker, Anna, Gunnar, Michael och Peter

Stationsvägen 4, 612 23 Finspång
0122-100 94, info@capellaab.se
www.finspangsbegravningsbyra.se

S:t Larsgatan 17, 584 24 Linköping
013-12 02 17, info@capellaab.se
www.rosensbegravningsbyra.se

Södra Promenaden 140, 602 31 Norrköping
011-12 03 34, info@capellaab.se
www.bjorkdahlsbegravningsbyra.se

Verksgatan 1, 597 30 Åtvidaberg
0120-101 15, info@capellaab.se
www.atvidabergsbegravningsbyra.se

Skönbergagatan 23, 614 30 Söderköping
0121-102 01, info@capellaab.se
www.bjorkdahlsbegravningsbyra.se
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DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

VI HAR DÄCKEN

FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA

Vi fixar däcket
efter ert behov.

Tveka inte att höra av er!

DÄCKHOTELL
fr 600 kr

Inkl. skifte, tvätt
och förvaring.

www.tottes.se
Vi servar de flesta bilmärken – med lång erfarenhet.

TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
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Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.
Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem

Roynes Däck o Motor
Snart är vintern här!
Boka hjulskifte i tid!
Hjulskifte 200:Skifte och
förvaring 400:Hjultvätt 100:-

ÖPPET UNDER
DÄCKBYTARSÄSONG

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

50% rabatt på första säsongen

när du bokar 1 års förvaring.

070 - 531 95 79

Roynes Däck o Motor
Transporttjänst

KÖPER SKROTBILAR

Högloftet 1, 585 93 Linköping
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Vi förenklar din vardag,
• Veckostädning
i hus, hem och trädgård

V i hjälper
er at t få f in
t
inför jul oc
h
a d ve n t !

• Storstädning
•• FVöencskteorsptuätdsn i n g
•• TSrat o
ppr sstäd n i n g
•• BFyögngssttäedrputs
•• FTlryat tpspt äsdtäd

• Byggstäd
• Flyttstäd

g

vår personal013-130020,
Tel:All0120-12020,
omfattas av
kollektivavtal

www.stadfast.se

Tel: 0120 - 120 20, 013 - 13 00 20, www.stadfast.se
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Tel: 0120-12020, 013-130020,

www.stadfast.se

Jens

Niklas

ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12
UTÖKAT ÖPPET UNDER NOVEMBER : Vard 8-18, Lörd 10-14

SPECIALPRISER
på HANKOOK

HANKOOK W429
Dubbdäck

VINTERDÄCK

Gäller de vanligaste dimensionerna
och så långt lagret räcker.

HANKOOK W616
Friktionsdäck

DÄCKHOTELL

Fälgar från

Vid skifte
ingår alltid
HJULTVÄTT

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

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

013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

Vill du också synas i Åkerbobladet?
En annons i det här formatet kostar
endast 925 kr (pris exkl. moms)
och sprids i 18.600 tidningsexemplar.
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

HÖSTK AMPANtt Jp!å alla

D
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S
%
15
raba

hör)

(Gäller ej motorer och tillbe

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån 13 -16 och Tors 14-18

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68
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Vi erbjuder ätbara
goda julklappar!
Vill du ha leverans
så ordnar vi det.

Tillverkning och
fabriksförsäljning

FÖRETAGSGÅVOR?
Vi fixar efter önskemål!

av handgjorda gammaldags
cocosbollar! Även 2:a sortering!

Ovanpå ICA Skärblacka
Tisd, onsd, torsd 10 - 18
Handelsboden i G:a Linköping
Lörd - sönd 11 - 16

Vi tillverkar det ”berömda”
Norrköpingsfläsket!

Skogängsvägen 13, 617 32 Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se

Kapten Bille’s Café & Vandrarhem
Tel. 073 - 552 65 68 • www.kaptenbille.se

S chnit zelhelg
12-13 nov.

Vi stänger för säsongen
fr.o.m. den 28 november.
Vi ses igen i mars 2023.

Följ oss
på
Facebook

G o d Ju l &
G ott Ny tt Å
r
ön sk ar
K ap te n B il
le´s

Öppettider under november: Lördag 11 - 20 • Söndag 11 - 17
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Gamla hamnmagasinet, Norsholm

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Linköping 013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49

www.elinstallationer.net

info@elinstallationer.net

Åkerbobladets jul- & nyårsnummer kommer ut den 11 december.
Välkommen att boka din annons senast måndag den 28 november.
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Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

Försäljning och leverans av
Certiﬁerad betong • Cementrör, lock • Grus, makadam, sand
Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten • Betonghålsten

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

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING
Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m.
Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

Kjells Mur- & Byggservice
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Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33

oc

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på fakturan
och gör kostnadsfria platsbesök.
platsbesök.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.
Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Jag heter Jill. Jag har haft min verksamhet i 5 år i år.
Jag trivs jättebra! Min drivkraft är hälsa, friskvård
och välmående. Att hjälpa andra att må bättre är så
otroligt givande! Välkommen hit du också!

Här i magasinet i Sturefors, inte
alls långt från innerstaden, kan
du i en lugn och avkopplande
miljö boka: massage, lymfmassage, hotstone-massage, kinesisk
koppning, Reiki healing m.m.
Ny behandling, Örtmassage:
Bokar gör du
skön, välgörande massage
enklast via
med varma örtknyten.
Boka Direkt eller

Jill Ryberg

Fri parkering

på jilloco.se

0704-323027 • jill@jilloco.se • www.jilloco.se
Magasinet Stureforsvägen, 589 61 Sturefors
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Det är bra med politiker som haft ett annat jobb innan de gav sig in i politiken.
De har fått chansen att lära sig något om
hur vanliga människor har det.
Ett sådant exempel är en man som heter Stefan. Han jobbade som svetsare
innan han gav sig in i politiken.
Vår Profil heter Elisabeth. Hon är politiker. Men liksom Stefan har hon också
haft möjlighet att pröva ett vanligt arbete först. Hon har jobbat som målare!
Det var samtidigt som hon studerade på
universitetet. Då arbetade hon som utomhusmålare under ferierna i fem säsonger!
Elisabeth har många strängar på sin
lyra. Om hon tröttnar på politiken kan
hon bli jägare. Hon har avlagt jägarexamen.
Eller varför inte präst. Vår Profil har
faktiskt redan tjuvstartat i det yrket.
Den 13 april 2019 vigde hon en väninna och dennes fästman på Hesselby slott
i Stockholm. Men den vigseln blev inte
godkänd. Det visade sig nämligen att Elisabeth inte hade någon behörighet som
vigselförrättare.
Vår Profil har studerat vid universitetet. Hon har en gedigen utbildning.
Dessutom verkar hon vara en friskus. Elisabeth är blond och slank. Hon håller sig
i trim genom att gå på gym.
Och så kan hon simma. Inte bara på
sommaren, utan också på vintern. Vår
Profil tillhör den lilla tappra skara som
vågar hoppa ner i en isvak mitt i vintern
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– för att sedan ta sig upp igen. En sådan
prestation är helt säkert en mycket nyttig
upplevelse.
Hon har berättat om sina hobbyn. Dit
hör att läsa, att teckna och att resa. Elisabeth gillar Hollywoodfilmer.
Hennes favoritfärger är skärt, blått
och rött. Då det gäller mat tycks hon gilla nästan allt. I vart fall äter hon gärna
svensk, kinesisk, engelsk och italiensk
mat.
Vår Profil har ett dubbelt medborgarskap. Hon är både svensk och norsk
medborgare. Det beror på att hennes
pappa Truls kommer från Norge. Hennes
mamma Helena kommer från Västergötland.
Elisabeth har haft en trygg barndom.
Hon växte upp tillsammans med sin pappa, sin mamma och en yngre syster. Truls
arbetade som konsult och fotograf.
Alla flickor vill gärna träffa en trevlig
kille. Det gällde också vår Profil.
En dag när hon var ute och gick i Uppsala gick hennes dröm i uppfyllelse. På
ett kafé fick hon syn på en stilig, ung
man. Han hette Niklas. De kände varandra sedan tidigare, men hade inte träffats
på en tid, eftersom Niklas hade flyttat
ner till Norrköping. Nu var han emellertid hemma igen.
I sådana här sammanhang är det oftast killen som tar initiativet. Nu blev det
tvärt om Elisabeth som tog det första steget.

– Hej Niklas, det var länge sedan, sade
hon.
Denna enkla inledningsreplik gjorde
susen. De blev ett par. Under den första
tiden gick de många och långa promenader tillsammans. Det underlättades av att
de bodde i samma område nära Uppsala.
År 2013 gifte de sig. Sedan kom barnen, en flicka och en pojke. Men deras
tillvaro blev inte bara en dans på rosor.
Det berodde på att Niklas blev sjuk. Vid
ett tillfälle klappade han ihop totalt. Det
visade sig att han drabbats av epilepsi!
Efter en tid blev han också tvungen att
genomgå en hjärtoperation för förmaksflimmer.
Vad berodde det på? Niklas var en
mycket framstående idrottsman. Kanske
hade han överansträngt sig.
Allting verkade så bra. Men tyvärr så
höll inte deras äktenskap. Är 2020 blev
skilsmässan klar. Det finns en mycket
trolig förklaring till varför det blev så.
Orsaken var säkert vår Profils mycket
tidskrävande jobb som politiker.
Hon kom in i politiken redan vid
mycket unga år. Vår Profil har själv berättat om vad som hon upplevde var den
utlösande faktorn, till att hon ville börja ägna sig åt att förbättra vårt samhälle.
Det var hemtjänstens dåliga behandling

av hennes mormor Gunhild.
I de allra flesta fall fungerar hemtjänsten mycket bra. Den har många anställda
som gör ett fantastiskt arbete.
Men i Gunhilds fall gick någonting
snett. Hon kände det som om personalen
kommit för att skälla ut henne. Ingenting
i hennes hem var bra. Personalen hade
anmärkningar på allt.
Gunhild blev ledsen. Vår Profil blev
arg och bestämde sig för att bli politiker.
Som sådan har hon haft stora framgångar och till och med blivit utsedd till
partiledare.
Den enda plumpen i protokollet är det
där husköpet. Det har ställt till en del
trassel för henne.
Vem är hon?

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 28 november vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgifter, 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.

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

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.
Ring oss!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.
Göran: 0708- 434 838
Gustav: 0733-722 539

076 - 775 18 01

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Vi hjälper till med det mesta
t.ex. att transportera hem julgranen, eller
kanske något annat som du vill ha hjälp med
speciellt inför advent och jul.
Hör av dig till oss!

Vi söker personal!

Intresserad? Hör av dig via e-mail.

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Marlene Andersson

Vi använder
oss av
nedbrytnings
bara
städmedel.

info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

RENSNING OCH
BETNING
av utsäde utföres

Ring

0706 - 76 42 59
Gistad • 585 63 Linghem
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Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

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

Östgöta Grus & Berg
tillverkar och levererar ett brett utbud av
bergkross, väggrus
och Hasselfors Gardens
kvalitetsjordar.

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

www.grusoberg.se

www.dakonsult.se

SNART JUL!

Farbror Svens
julgranar
Urvalet
som gör
skillnad

Vi har öppet i helgen

19 och 20 nov.
Därefter fr.o.m. 24 nov.
Vardagar 10 – 17.30
Helg 10 – 16

Emmalunds koloniområde, Linköping
0768-729893 • 070-2392714
www.farbror-svens-julgranar.se
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Pont Neuf

Välkomna
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d
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BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Välkommen till

Lördagsträffen

Lördag 19 november kl. 13:30 - 17:00

Grannskapshuset, Sparvsångsvägen 65, Linghem

Vi har äran att välkomna Mjölby Dragspelsklubb samt
Rolf & Harald som står för underhållningen denna lördag.
Servering med Prinsesstårta och Budapestlängder till kaffet.

Lördag 3 december kl. 14:00 - 17:00
Linghemskyrkan, Himnavägen 151, Linghem

Sånggruppen PRO-Ekarna, Bosse Johansson trummor,
Torbjörn Thell dragspel samt Christer Trubadur, står för underhållningen.
Servering med Ostkaka, grädde och sylt men också
Skogsbärstårta för den som önskar.

PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394
Medtag ett glatt humör så kör vi!

Helene och Doren Andersson hälsar
Varmt Välkomna!
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VI GÖR DET TILLSAMMANS!

... för dig som önskar personlig hjälp

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år
- eller som har en funktionsvariation men inte boendestöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
med omnejd.

Vi kan till exempel:
 göra matlådor
 skapa struktur i din vardag
 städa hemmet
 göra ärenden
 fixa i din trädgård
 egna förslag utifrån DITT behov

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

www.alltidnara.nu

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

Välkommen
hälsar vi
dig till
Skärblacka

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

Kristina Nyman Johansson

ÖPPETTIDER

070 - 623 03 36

torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13

Dipl. Medicinsk fotterapeut

Följ mig på Facebook och Instagram.

Välkommen
till Gospelshopen!
Välsorterad
kristen bokhandel.

Den lilla
butiken med
det stora
innehållet.

Stort urval av böcker,
biblar samt CD-skivor.
Egen avdelning med
barnböcker och barnbiblar.
Willow Tree-figurer.

Gospelshopen

Öppettider:

Snickaregatan 38, Linköping
Tel. 013 - 31 04 25

Tis - Fre 11 - 18
Lör 11 - 14
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0120 -124 40

VÄLKOMNA!
Second Hand Gåvan
Sunnebotorget 1
Åtvidaberg

JULMARKNAD
JUL
MARKNAD
på Ekenäs Slott
17 – 20 november

Under julmarknaden klär vi hela slottet
i julskrud med marschaller och granar.
På marknaden hittar du över 80 av
landets skickligaste hantverkare. Slöjdare
i trä och halm står sida vid sida med
keramiker och textilhantverkare.
Gör även ett besök i matboden med
julbordets alla läckerheter uppdukade.
Passa också på att gå en visning av det
dekorerade slottet!
Öppettider:

torsdag
fredag
lördag
söndag

17/11
18/11
19/11
20/11

12- 20
11- 21
10- 18
10- 16

För mer information se www.ekenasslott.se

Hela människan Secondhand

Vi ﬁnns på Järngatan 21 på Ingelsta i Norrköping
Öppettider:
Tisd 10 - 18 • Onsd 10 -15 • Torsd 10 -18 • Lörd 10 -15

VARMT VÄLKOMNA
TILL OSS!

Butiken: 011- 366 100 • Enhetschef: 0702 - 006 003
Handledare/Volontärsamordnare: 0735 - 012 431
secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

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

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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Välkommen till grundandet av
Gistads hembygdsförening!
Plats: Gistad klubbstuga
Datum: 20 november 2022
Tid: 18:00
Läs mer på föreningens facebooksida alternativt på https://gistad.net/hembygd/

JULMARKNAD

Söndag 20 november
kl 1100 - 1600

i Landeryds Hembygdspark, Linköping
Kaffeservering - Julmys - Loppis
Barnen får träffa tomten!
Kom och trivs i hembygdsparken!
Begränsat med parkering – cykla gärna eller ta buss nr 10 till Harvestad.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

SKÄRBLACKA
November
16 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Edwings ork.
17 torsd 13.30

Höstmöte Skärblacka Folkets Hus
Isabelle Ekstedt från Ludvig & Co
informerar om Framtidsfullmakt

23 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Anders Nilssons

Jag köper dödsbon och delar av hem.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.

Försäljning av

JULSAKER
pågår

25 fred 18.00

Pubafton Mariehult ”Ljuva 60-tal”
Underhållning av Lasse o Hasse

30 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Eklöfs orkester

December
7 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bosse Franks ork.
14 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Lars Erikssons
15 torsd 13.30

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Underhållning av Dan Andersson
”Jul i ord och ton”

21 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Samzons ork.
emma_g_sakero�ng Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen
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28 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Tomaz & Co

Se även: www.pro.se/skarblacka

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Second Hand för missionen – intill Linghems station

JULPRYDNADER
och JULKLAPPAR

Tisdagar kl. 19.00 och
BÖN i kapellet
Onsdagar kl. 10.00

hittar du alltid till rätt pris hos oss!

Vi har börjat plocka fram
advents- och julsaker och
fyller på vartefter.

Söndag 13 november kl.10.00

Avslutningsgudstjänst för familjen Jervis.

Välkommen att fynda!

Våra öppettider för
inlämning och försäljning är

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30
En del av

Vårdsberg Ebenezerkapellet

Tisdag 15 november

Dagledigträff kl. 14.00
Solvig Delhag talar och sjunger.

Söndag 27 november

Gudstjänst kl. 10.00 med Anders Ekstedt.

Söndag 11 december

Julfest kl. 16.00 i kapellet.

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

SPF Plogen är en livaktig
förening med månadsmöten, resor, promenader,
jympa, boule, bridge m.m.
på programmet. Nyligen
var vi 140 stycken när
delar av dansbandet
Titanix spelade.
Du får också ett BRA
månadsmagasin samt ett
programblad för de nio
Lkpg-föreningarna, allt
för en årskostnad på
bara 230 kr.

En del tror att man inte ska
behöva gå med i en pensionärsförening förrän vid hög
ålder, men det är ett feltänk.
Tvärtom har man stort utbyte av ett medlemskap redan

när man blir pensionär.
Mingel och månadsmöten
och resor innebär också
många samtal och mervärden för både yngre och
äldre pensionärer!

VÄLKOMMEN MED! Ring till Plogentelefonen (Britt-Marie) 079-306 52 65
eller e-posta plogenlinghem@gmail.com
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Ring oss - 013-23 66 50

Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Novembermörkret är djupt. Rent
faktiskt är det mörkt runt oss, men
även bildligt talat är det lätt att
känna att vi lever i en mörk tid, en
mörk värld. Klimathot, energikris,
ekonomisk oro… När mycket runt
oss är osäkert söker vi trygghet,
vi behöver hopp, längtar efter ljus.
Adventstiden kommer när det
kanske känns som mörkast.
Advent är förstås en tid då vi förbereder julen, men är också något eget.
Det är en tid av förväntan, en tid
som för många präglas av traditioner
och vanor. Vi dricker kanske glögg,
tänder ljus. Samlingar av olika slag. Vi
gläds åt tryggheten i det välbekanta,
att återuppleva det som är sig likt
år efter år. Men advent kan också
vara en tid när vi vänder oss utåt.
Bjuder in andra till gemenskap. Delar
med oss.
Första söndagen i advent infaller i år
redan den 27 november. Då samlas
människor i kyrkorna, för att uppleva
stämningen, för att sjunga med i de
välkända adventspsalmerna, och för
att få lyssna till budskapet om ljuset
som lyser i mörkret.
Välkommen till gudstjänster och
samlingar i våra kyrkor! Håll koll på
annonsering och webbsidor för att
se vad som händer.
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”Vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent,
det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord,
dom borde få sitta vid vårt bord
när vi tänder ett ljus i advent,
när vi tänder ett ljus i advent.”
text Göran Helmersson,
präst i Åkerbo församing

Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Barnkörerna Pärlorna och
Kristallerna sjunger.

söndag 13 november
måndag 14 november
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
DOMSSÖNDAGEN

söndag 20 november
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka

onsdag 23 november
Veckomässa
18.00 Linghems församlingsgård

Veckovis
Onsdag 08.15
Morgonmässa i
Linghems församlingsgård
Lördag 17.30
Helgmålsbön i Samlan,
Tallboda. Ledd av ideella.
Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra
Skrukeby kyrka. Ledd av
ideella.

söndag 27 november

Mässa
14.00 Askeby kyrka
Sofiakören medverkar. Syföreningen
bjuder in till adventskaffe.
Gudstjänst
16.00 Gistads kyrka
Gistad kyrkokör sjunger och bjuder
på fika efteråt.
Mässa
16.00 Rystads kyrka
Ceciliakören medverkar.
Musikgudstjänst
18.00 Bankekinds kyrka
SAAB Musikkår under ledning av
Arvid Johansson. Mirjam Lindahl,
sång.
Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar,
Henric Strömberg solist. Syföreningen bjuder på kyrkkaffe.

måndag 28 november
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda

onsdag 30 november
Adventskonsert med Chorus Lin
19.00 Törnevalla kyrka
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

söndag 4 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Tweenies medverkar med sång.
Musikgudstjänst
18.00 Lillkyrka kyrka
Bredvidkören medverkar.
”Ropa ut din glädje!”
18.00 Vårdsbergs kyrka
Musikgudstjänst med Sofiakören som
sjunger sånger i juletid.
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

söndag 11 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Luciatåg för alla åldrar. Kaffe och
skinksmörgås i församlingshemmet
efteråt.

måndag 12 december

Liten julmarknad
med pyssel i Östra Harg

Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda

söndag 20 november
11.00-16.00
Östra Hargs syförening bjuder in
till liten julmarknad med fika och
korvgrillning utanför Östra
Hargs församlingshem.

Luciafirande
17.30 Rystads kyrka
Ekängens barnkörer bjuder in till
luciatåg. Efteråt bjuds på korv med
bröd.

Du kan binda din egen
dörrkrans samt besöka
och undersöka den vackra
kyrkan. I församlingshemmet kan barn och vuxna
pyssla egna juldekorationer.

tisdag 13 december

Uppdaterade uppgifter om
gudstjänster och evenemang finns i

Kyrkguiden!
Du hittar den där appar finns.
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smått & gott
Kullerstad-Skärblacka Hembygdsförening

GRÖTFEST
i Missionskyrkan torsdag 8 december kl 18
Gröt och skinksmörgås, kaffe och tårta, lotterier m.m.
Pris 100 kr.
Anmälan senast 29 november till Anita Ljungström
Mobil 0709 - 288 350, mail ljungstrom62@hotmail.com
Välkomna!

Björsäters seniorer

25 november: Musikquiz med Janne & Carina
9 december: Julbord med Frazzes
Alla välkomna till Träffpunkten kl. 14.

Radannonser i Åkerbobladet

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader		 75:3 rader				90:Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub- Annonsmanus och betalning skall vara
4 rader			  105:rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla- Åkerbobladet tillhanda senast på
det. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge
måndagen i veckan före utgivningsveckan. 5 rader			  120:6 rader			  135:också ditt namn, adress och tel.nr. E-mail: info@akerbo.nu.
Dvs. för nästa nummer senast den
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem.
28 november. (Vi tar inte emot annonstext 7 rader			 150:Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 (Mineo Media)
per telefon.)
8 rader			 165:eller swisha till 0739-82 94 42
Liten bild + 150:-

för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott"

Här delas Åkerbobladet ut
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 brevlådan. 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. 

Åkerbobladets jul- & nyårsnummer
kommer ut den 11 december.
Välkommen att boka din annons senast måndag den 28 november.
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Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

Allting går att sälja

V

et du, det tog mig tio
år av mitt liv innan
				 jag fattade att jag inte
				 kan måla. Jag har helt
				 enkelt ingen talang.
				 – Gav du upp då?

Hämta appen i
App Store eller Google play,
sök efter Åkerbobladet.

				 – Nej, då var jag ju
						 redan berömd!
Hämtat ur GULDKORN
av Ted Sandstedt

Måsliv av Flemming Andersen

25

			

Månadens profil:

							

Tobias Pettersson. FOTO: Bo Bäckman.

Resor, skrivande och musik
Han började som 21-åring på Östgöten 1994. Sedan dess har Tobias Pettersson skrivit åt
många tidningar. Han har också gjort mängder av resor runt om i världen.
Tobias Pettersson är ett bekant namn
för Åkerbobladets och flera andra tidningars läsare. Han har huvudsakligen
varit frilansskribent sedan 90-talet.
– Jag började på Östgöten 1994 med
lite kultur och nöje när jag var 21, berättar
han. Det är det jag hållit på med mycket.
– De lade ner 96 och så kom jag till
Corren 97 och var kvar till 2010, men de
sista åren där var det inte så mycket för
då hade jag börjat på lite andra tidningar
också. På slutet var det bara tv-krönikor
jag gjorde.
– Sedan har jag genom åren skrivit för
en 30-40 tidningar. Från 2010 och fram
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till nu har jag frilansat på riktigt. 2006-07
var jag anställd ett år på Nolltretton och
Nollelva. Det är den enda anställning jag
haft. Sedan var jag frilans på nytt.
– Jag skriver fortfarande för Nolltretton
och Nollelva, sedan är det Länstidningen
där det blivit mer och mer. Så skriver jag
ju lite för Åkerbobladet och för andra tidningar.
Tobias har gjort och gör mycket annat
också. Han är bland annat bandbokare
på rockklubben Palatset i Linköping. Det
hänger ihop med hans musikintresse.
Han har även ett eget band, Bête Noire.

							 Tobias Pettersson

Tobias trivs i Tannefors.
FOTO: Bo Bäckman.

– Det är ett synthband, synth på svenska. Det har funnits sedan 2008. Sedan låg
vi nere lite några år, men på sista tiden
har vi börjat köra igen. Vi släppte en skiva förra året och en julsingel förra julen.
– Sedan har vi faktiskt två skivor som
är färdiginspelade. De skulle släppts till
hösten, men av olika skäl har det blivit
försenat. Det blir till våren istället, tror
jag.
Bland de olika skäl han nämner finns
en flytt från Tannefors i Linköping till
hans särbo Gabriella i Norrköping, som
framöver alltså kommer vara hans sambo. Sedan finns det något mer i detta och
det är att deras första barn är på väg. Troligen är de föräldrar när detta trycks.
– Nu när vi ska ha barn är det lämpligt
att bo ihop. Vi har köpt lägenhet som de
bygger i inre hamnen, men först våren
2024 är det inflytt. Vi ska bo hos Gabriella till dess.
– Vi har varit ihop sex år, men haft två
lägenheter, en i varje stad. Det har varit
bra också. Vi har bott ganska billigt och
sedan gillar vi att vara ute på restaurang
och på kulturevenemang så vi har haft

tillgång till två städer. Det har varit kanon tycker jag.
Av allt Tobias ägnar och ägnat sig åt så
är det här med flytt inget han är van med.
– Jag bodde i Grebo tills jag var lite
över 20 och då flyttade jag in till Tannefors och så har jag bott här.
Att flytta till Norrköping blir alltså den
andra gången han flyttar.
Det finns flera skäl till att han bott kvar
i Tannefors:
– Jag gillar Tannefors. Det är nog enda
stället i Linköping som jag vill bo i. Jag
vet inte vilken stadsdel som skulle vara
bättre. Här finns Stångån och promenaderna, det är nära centrum, lummigt och
grönt, lugnt och stilla.
Ett annat skäl är Tobias stora intresse
för resor.
– Jag har varit ute och rest väldigt
mycket, så jag bodde knappt hemma när
jag var på resande fot, framför allt på
vintrarna. Nu på sista fem åren har jag
bott på halvtid i Norrköping.

forts. på nästa sida
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Månadens profil:

							

Chiles huvudstad Santiago. FOTO: Privat.
Resor är utan överdrift ett stort intresse. Man kan egentligen inte prata om dig
utan att nämna resandet runt om i världen. Har du något favoritland av de du
besökt?
– Ett favoritland är Argentina. Det är
kanske världens mest romantiska land.
Det märks i allting, i hur de dansar tango
på torget, i vingårdarna, hur man klär sig,
hur det är på gator torg, uteserveringar.
Det är absolut ett favoritland. Jag har varit där två gånger och åker gärna tillbaka.
Ett annat land som uppenbart lämnat
en god eftersmak är Nya Zeeland.
– Jag skulle nog säga att det är det bästa eller mest perfekta turistlandet. De har
väldigt mycket saker på ganska kort avstånd.
– De har storstäder, vulkaner, varma
källor, stränder, vingårdar, äventyrsmöjligheter med bungy jump, fallskärm och
sådant. Det är lätt att resa runt, det är säkert och folk pratar engelska.
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Vad har du kvar på listan av länder du
vill besöka?
– Jag har ju varit i de flesta jag vill till,
det klart man vill ju nästan till allting,
men i Karibien har jag kvar ganska mycket.
– Söderhavet har jag också kvar, om
man inte räknar Nya Zeeland till Söderhavet. Annars är det lite knepigt att resa
där. Det är långa avstånd, flyg som inte
går varje dag och dyrt. Där finns en del att
utforska.
– Jag har nästan hela Afrika kvar och
det är framför allt Östafrika och en del i
södra Afrika som Botswana och Namibia.
– Jag har varit mycket i Europa, men
har massor kvar.
När Tobias reser är det inte bara att han
impulsivt sticker iväg och ser vad som
finns på resmålet. Han läser på noga inför
resorna och brukar ha ett genomarbetat
schema, åtminstone en grovskiss.

							 Tobias Pettersson

Senaste utlandsresan var en tågresa til Hamburg i somras.
FOTO: Privat.

– Jag väljer resmål efter vad jag vill och
har en tanke innan om vad jag vill se.
– Så var det inte riktigt när jag började
resa. Då var det mer backpacker-läget.
Då stack man tre månader till Asien och
sedan fick man se. Kanske träffade man
någon och hängde på och fick något ryck
och åkte någonstans.
Vilket land vill du inte till, bortsett från
krigszoner och liknande?
– Jag vill inte tillbaka till Surabaya. Det
var bara tråkigt. I övriga Sydostasien är
gatulivet väldigt levande, men inte där.
Det verkade vara en häftig stad, men det
var så jäkla tråkigt att vi hade svårt att
ens hitta restauranger.
Som skribent är Tobias självlärd, men
så hade han också goda förutsättningar.
Att kunna läsa när man är fyra år indikerar ju en del.
– Sedan, om man ska skryta, så är jag
väldigt allmänbildad och vinner alla

frågesporter med kompisar och på fester.
Det som är mest allmänbildande är resor
för det lär man sig mycket på.
– Jag har läst på universitetet fast bara
en massa A-kurser, men det har inte gett
någonting.
– Allmänbildning är det viktigaste som
finns, viktigare än nischutbildning för
man förstår sammanhang bättre. Det går
inte att se saker lösryckt för allt hänger
ihop.
Tobias Pettersson har också hunnit
med att anordna en festival, Sköna gröna
Grebo, som hölls åren 2003-2011.
– Det var jag och en till som startade den. Det blev ju ganska stort de sista
åren. Fortfarande frågar en del om vi ska
ge den igen. Nej, det är om någon annan
vill ta över i så fall.
– Nu är jag arrangör och bandbokare
på Palatset. Vi är egentligen tre som sköter det, ägaren, ljudteknikern och jag som

forts. på nästa sida
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är bokare. Det är vi som sköter rockklubben
när det gäller livemusikdelen. De har även
annat där. Vi firade tioårsjubileum på Palatset.
I april nästa år fyller du 50. Ska du ha
fest eller ska du åka iväg?
– Jag vill ha en stor fest där det ska hända
mycket saker.
Tänker du ändra något i verksamheten
framöver?
– Det tror jag inte. Jag jobbar mestadels
hemifrån och styr det mesta själv. Vissa saker måste man boka in, men det här tycker
jag flyter på bra. Bandet är ju mer en hobbygrej och inget som tar tid. Boka band på
Palatset tar inte heller någon större tid. Resa
kommer jag fortsätta med, även med barn,
kanske inte på samma sätt.
– Jag kör på.
– Planer har jag väl hela tiden, men inga
stora planer om att ändra något. Snarare att
addera något eller göra småjusteringar. Jag
tar inte bort något utan lägger till. 

Där jag trivs bäst, en sommarkväll i den
svenska skärgården. FOTO: Privat.

FAKTA Tobias Pettersson
Ålder: 49 år, blir 50 i april.
Familj: Sambon Gabriella och deras
första barn.
Favoritmat: Vol-au-vent. ”Det är lite på
skoj. De som läser det här och känner mig
kommer tycka det är skoj. Annars har jag
ingen speciell favorit.”
Favoritdryck: Ölet Ship full of IPA. Det
ska dock vara perfekt tempererat.
Favoritmusik: Lustans Lakejer (i alla avseenden), Magnus Uggla (för helhetskonceptet) och Psychotic Youth, som blir bättre och bättre.
Ser helst på tv: I den mån jag ser på tv så
Alla mot alla och Gränsbevakarna.

Favoritfilm: Jag ser alla genrer, men
ett par favoritfilmer är Repmånad och
Inception.
Favoritintresse: Resor, kultur och nöje.
Favoritintresse 2: Vi är väldigt mycket
ute på restauranger och mat är något jag
gillar. Många undrar om vi bara är ute och
äter, men vi lagar väldigt mycket mat själva. Vi lagar mat ordentligt varje dag. Det
är sällan vi köper hem pizza och sådant.
Jag tycker om att göra egen pasta. Det är
kul att experimentera med egen pasta.
Framtidsplaner: Att fortsätta ungefär
som nu.

Text: Bo Bäckman
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Efter pandemin blev det en full serie i EDRS European Drag Racing Serie. /Gidde

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
17 - 20/11 Julmarknad på Ekenäs Slott.
To 12-20, Fr 11-21, Lö 10-18, Sö 10-16.
19/11 Lördagsträff i Linghem kl. 13.30 - 17.00
Mjölby dragspelsklubb och Rolf & Harald
underhåller. Grannskapshuset Sparvsångsv. 65.
Info 0769-413394.
Arr. "Lördagsträﬀen" Helene Andersson
20/11 Julmarknad i Landeryds Hembygdspark,
Linköping, kl. 11-16. Hantverkare, Lotterier,
Korv, Kaffeservering, Julmys, Loppis.
Arr. Landeryds hembygdsförening
Liten julmarknad med pyssel.
Östra Hargs församlingshem, kl. 11-16.
Arr. Östra Hargs syförening
27/11 Musikgudstjänst i Bankekinds kyrka, kl. 18
SAAB Musikkår, Mirjam Lindahl sång.
30/11 Adventskonsert med Chorus Lin i Törnevalla
kyrka, kl. 19.

3/12 Lördagsträff i Linghem kl. 14-17
i Linghemskyrkan. Sånggruppen PRO-Ekarna,
Christer Trubadur, Bosse Johansson och
Torbjörn Thell underhåller. Info 0769-413394.
Arr. "Lördagsträﬀen" Helene Andersson
4/12 Musikgudstjänst i Lillkyrka kyrka, kl. 18.
Bredvidkören medverkar.
Musikgudstjänst i Vårdsbergs kyrka, kl. 18.
Sofiakören sjunger sånger i juletid.
11/12 Luciagudstjänst i Östra Hargs kyrka, kl. 16.
Luciatåg för alla åldrar.
13/12 Luciafirande i Rystads kyrka, kl. 17.30.
Ekängens barnkörer bjuder in till luciatåg.
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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SPF Seniorerna Plogen

Aktiv förening som verkar för seniorer

Studiebesök på ÅSSA i Åtvidaberg. FOTO: Staffan Danielsson.

Social samvaro och ett stort utbud av
aktiviteter samt tillvaratagande av seniorers intressen. Den mycket aktiva
föreningen SPF Plogen erbjuder sina
medlemmar mycket.
1989 bildades Seniorerna SPF Plogen
(Linghem/Åkerbo/Östra Linköping).
Idag har man ungefär 275 medlemmar.
Vad gör man i en pensionärsförening?
Ser man på SPF Plogen så är svaret
tydligt, här gör man en hel del och deltagandet i möten och aktiviteter är högt,
riktigt högt. Att det sluter upp ett hundratal medlemmar till månadsmötena och
årsmötena säger det mesta. På senaste
månadsmötet deltog inte mindre än 136
medlemmar.
Aktiviteterna som Plogen erbjuder är
ett smörgåsbord där det borde finnas
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något för alla. Även här är deltagandet
högt. Leif Lind, vice ordförande och tidigare ordförande, berättar:
– Vi spelar lite bridge på låg nivå, vi har
lite boule en gång i veckan, utomhus på
sommaren och inomhus på vintern. Det
är inte spelet som är det viktigaste utan
kaffestunden, pratet, att träffas.
– Vi har promenader och har ett väldigt
duktigt par som leder lite seniorgymnastik, arrangerar promenader i spåren runt
omkring i Linghem, Bankekind, Gistad
och på alla ställen vi finns. Det kommer
tio till tjugo personer på de där tillfällena.
– Våra resor är också populära. Den
femte november ska vi åka till Stockholm
och Oscarsteatern och titta på Tootsie
med Robert Gustafsson. Det är full buss,
54 personer, som ska åka.
Man åker på morgonen och kommer
hem sent på kvällen.

Månadsmöte med piano och mode. FOTO: Staffan Danielsson.

– Vi har en fantastiskt duktig resegrupp. Nu planerar de en resa i maj, ner
till Huseby nedanför Växjö. Långresorna
kan bli en till två per år. Vi gör ett par tre
dagsresor om året samt någon resa med
övernattning.
Månadsmötena är väldigt välbesökta.
Hur kommer det sig?
– Vi har i vår förening, och det tror jag
gäller alla pensionärsföreningar, väldigt
många ensamma människor, säger Leif
Lind. Det här är ett litet andningshål, att
komma ut någon gång i månaden, få träffa människor i samma åldersgrupp, få
en trivsam underhållning eller få ett föredrag, få en kopp kaffe och äta en enkel
smörgås och umgås ett par timmar.
Aktiviteter och resor arrangerar dock
inte sig själva. Inte heller mötena. Det

ska bokas en lokal, några ska bre de där
mackorna, någon ska se till att det kommer en underhållare och så vidare. En
engagerad aktiv styrelse och funktionärer
behövs. Här finns en stor utmaning.
Liksom föreningslivet generellt så
är det lite si och så för pensionärsföreningarna att hitta styrelseledamöter och
funktionärer.
– Det är föreningarnas stora dilemma
framåt, att hitta människor som är villiga
att engagera sig och ta tag i det.
Den höga medelåldern i styrelsen är
också ett bekymmer. När man är 65 så går
man inte med i pensionärsföreningarna.
Man är aktiv på många andra sätt och går
ofta med vid 70. Då vore det idealiskt att
även gå in i styrelsen, men oftast avvaktar
man i början för att känna sig för.

forts. på nästa sida
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Leif Lind var ordförande i sju år och har därefter varit
vice ordförande i fyra år. FOTO: Bo Bäckman.

Modevisning med Seniorer från SPF Plogen.
FOTO: Staffan Danielsson.

Månadsmöte med Gummebandet som underhåller.
FOTO: Staffan Danielsson.

Leif Lind visste själv inte så
mycket om vare sig SPF eller
pensionärsorganisationerna när
han tämligen snart efter att ha
blivit medlem blev tillfrågad om
att bli ordförande. Ändå tackade
han ja.
– Så blev det sju år, konstaterar han. Sju väldigt spännande
intressanta år. Sedan tyckte jag
att jag gjort mitt och ville sluta.
För fyra år sedan tog Staffan
Danielsson över ordförandeklubban, fast på villkor att
Leif stannade som vice. Leif är
egentligen av den åsikten att
den avgående ordföranden ska
lämna styrelsen helt för att inte
påverka.
– Nu har det gått fyra år, men
nu ska jag sluta för jag har suttit
i elva år i ledningen.
Andra utmaningar som pensionärsföreningarna har framöver
är frågorna om äldreboenden
och kollektivtrafiken på landsbygden,
– Man tar bort, ändrar och
förstör, säger Leif Lind. Åk till
exempel mot Skrukeby. Man
måste ha bil för att ta sig någonstans. När man blir för gammal
för att köra själv så är man för
bra för att få färdtjänst.
Pensionärsföreningar som
SPF Plogen fyller en viktig funktion och behövs på många sätt.
Man får mycket för medlemsavgiften på 230 kronor per år. 
Text: Bo Bäckman
(Se även annons på sidan 21.)
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

En god laxröra som serveras
på stekt bröd, passar både
till en lunchmacka eller som
en förrätt. Röran smakar
mer om den får stå och dra
till sig några timmar.

Laxsmörgås
4 portioner
Ca 200 gram kallrökt lax
2 - 3 msk finhackad rödlök
2 - 3 msk fint tärnad rättika
½ dl majonnäs (Hellmans)
Dill
Salt, peppar
Rivet skal och saft av citron
1 hårdkokt ägg (hackat)

Servering
1 baguette
Smör/olja
Sallad, grönsaker

Strimla laxen, blanda med
rättika, lök, dill och majonnäs.

Stek skivor av baguette i
smör och olja, låt svalna på
papper.

Smaka av med salt, peppar
och skal och saft av citron.
Rör ner det hackade ägget.

Toppa brödet med sallad,
laxröra och grönsaker.
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KULTUR & NÖJE		

Äppelpaj och gospel i Skärblacka

Vilken fantastisk kväll det blev när Missionsförsamlingen i Skärblacka bjöd
in till äppelpajsbyffé med gospelkonsert. Först bjöds den tämligen fulltaliga
publiken på fika och därtill ett 30-tal olika äppelpajer med tillbehör innan
det var dags för årets gästkör Soon Gospel att inta scenen.
Det här är en gammal tradition
inom Missionsförsamlingen att under äppelmånaden oktober bjuda in
till att frossa på äppelpajer och sedan
få njuta av körsång. Hur gammal den
traditionen är vet inte ens de ansvariga i församlingen. Målsättningen
har varit att kunna bjuda på en ny kör
varje år. Den här gången var det således Soon Gospel från Centrumkyrkan
i Norrköping som svarade för sångunderhållningen.
Det blev en musikupplevelse som
jag tror att ingen av åhörarna kommer
att glömma.
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Konsertens namn var Hela mitt hjärta och den innehöll 13 olika mer eller
mindre kända gospelsånger varvat
med tänkvärda ord framförda av Maja
Engström och Tinna Stille
Inledningsnumret Son of Joy kan
ses som en bra beskrivning på konserten. Här kan man verkligen prata
om sångarglädje allt under ledning
av dirigenten Lena Hägle. Kvällen avslutades med ett extranummer, Shine
your light, där även publiken kunde
sjunga med.
/AH

KULTUR & NÖJE

Gyllene Tider
till Linköping

BILD:ANDERS ANDERSSON

I sommar åker Gyllene Tider ut på
Sverigeturné igen. Den 14 juli står Mats
”MP” Persson, Anders Herrlin, Göran
Fritzon, Micke ”Syd” Andersson och
Per Gessle tillsammans på Stångebrofältet i Linköping.
– Pandemin förändrade oss alla, säger Per Gessle. Det var tuffa och tomma
år. Jag kände en stark längtan att få
spela ihop med mina 70-talskompisar
igen. Den brödra-relationen vi har och
den kärleken vi möts av från vår publik är magisk och i tider som dessa så
känns beslutet att fortsätta Gyllene Tider-sagan klockrent. Så det är med stor
glädje jag kan meddela att Gyllene Tiders historia inte tog slut för några år
sedan som vi alla trodde då. Hux flux
så är bandet tillbaka igen. Vi syns nästa
sommar!
FREDRIK POLBACK

En prins
försvinner

BILD: JOHAN PAULIN/SVT

Kronprinsen som försvann heter
årets julkalender – en enligt Sveriges
Television ”fartfylld, spännande och
mysig vintersaga”. Här möter vi kronprinsen och Hilda, två barn från helt
olika världar, som trots allt blir vänner och som därefter får uppleva ett
storslaget äventyr tillsammans. Bland
skådespelarna märks namn som Maria Lundqvist, Arvin Kananian, Alva
Bratt, Dilan Gwyn, Anton Lundqvist,
Xavier Canca-Englund, Sissela Kyle,
Dag Malmberg och Sissela Benn.
– I år bjuder vi tittarna på ett riktigt mäktigt kostymdrama som
julkalender, säger Johanna Gårdare på SVT Barn. Kronprinsen
som försvann är både ett spännande äventyr i den stora världen och
en fin berättelse om relationer i den
lilla världen. Det blir massor av julmys för såväl gammal som ung.
FREDRIK POLBACK
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

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

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

TALLBODA

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

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

VRETA KLOSTER

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.

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.

SÖDERKÖPING

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

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.

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.

VÅNGA

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

ÅBY

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

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

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.

Lösning till oktoberkrysset

Lösning till
Mystiska Profilen, oktober
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Profilen var:
Recep Tayyip Erdogan. Föddes i Istanbul
den 26 februari 1954. Grundare av det
muslimska partiet AKP. Turkiets president
sedan 2014.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång
blev: Gudrun Ekström, Linköping.
Vinsten kommer med posten.
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Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

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

Dags för ett nytt Åkerbokryss att klura 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 28 november 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 oktoberkrysset var ”Ett rejält kunskapslyft" och "Ensam är stark".
Lösning se sidan 39. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Gunilla Aldin, Skärblacka, 2:a pris –
Matts Järgården, Kisa samt 3:e pris – Jöran Johansson, Åtvidaberg. Vinsterna översändes med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.600 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 Supermarket, 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

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2022
Nr
12

Manusstopp
Mån 28/11

Utdeln.dag
Sön 11/12

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av 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.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
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.
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Trädgårdstips
Här kommer ett litet men bra tips till Er alla i Åkerbobladets spridningsområde
som har förmånen att bo så att Ni kan ha en egen trädgårdstäppa. Då har Ni säkert liksom jag skaffat en egen varmkompost? Det gör man dels för att få jord till
att förbättra odlingsjorden och dels för att få en lägre kostnad för sophämtning.
Anskaffade en kompost för ca 20 år
sedan och den fungerade bra ända tills
vintern kom och kylan slog till. För trots
att den alstrar värme så räckte det inte
till när kvicksilvret kröp ner mot - 20
grader. Då frös innehållet till och processen avstannade. Men det är här mitt tips
kommer in i bilden! En fiffig granne hade
löst problemet på ett enkelt och elegant
sätt.

Så här gör Du och ett råd är att göra detta på hösten när Du förhoppningsvis
har tillgång till nedfallna löv:

•		

Anskaffa 4 tryckimpregnerade stolpar i lagom längd som Du sätter i en
fyrkant ca 25-30 cm från komposten.

•

Anskaffa ett finmaskigt nät, vars
längd ska vara tillräcklig för att kunna bilda en ring innanför stolparna.
Höjden bör vara minst lika som komposten eller gärna lite högre.

•

Ställ dit nätet, som Du fogat ihop till
en ring.

•

Fyll nu mellanrummet med de
vissna löven nästan ända upp till
kompostens övre kant.

Nu har Du på ett enkelt sätt blivit av
med vissna löv (eklöv är bäst) och dessutom fått en varmkompost som klarar
vinterns kallaste dagar utan att frysa.
Ta inte bort löven när våren kommer
för då skyddar löven även mot den
brännande solen. Vänta tills hösten
kommer med nya vissna löv. 
/AH
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Äger du oss?
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.

MEDLEMSFÖRMÅNER

750 kronor
....................
Värdecheck för
medlemmar,
hos våra ägare.
Coop, PRO, Riksbyggen,
Kommunal m.fl.
(Se vår hemsida)

250 kronor
....................
Värdecheck
framtidsfullmakt/
testamente.

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

Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

www.fonusost.se
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ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *

Delbetala
räntefritt

Energieffektiva fönster
med kondensskyddat glas.
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.
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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