
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

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

Nr 12  –  2022
11  december  – 28 januari
Årg 21. Upplaga 18.700

013-12 84 84  |  info@himsol.se  |  www.himnasolkraft.se

VI HJÄLPER DIG PRODUCERA DIN EGEN EL

Solpaneler är lösningen!
Kontakta oss för information eller 
för att boka ett personligt möte.

Trött på höga
elkostnader?

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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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

Endast tidsbokade besök under december och januari

(Gäller ej motorer och tillbehör)

rabatt på alla

SOLSKYDD

 VINTERKAMPANJ!

15 %
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Vi önskar er alla en 

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR

Välkomna!

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

ÖPPETTIDER
i December

Måndag - Fredag  10-18
Lördagar     10-15
Söndagar      Stängt
Fredag 23/12   10-16
Annandagen    10-16
Nyårsafton
Nyårsdagen}Stängt

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Vinter REA
Vinter REA

startarstartar
Annandagen
Annandagen

kl. 10  - 16kl. 10  - 16
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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

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

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 29 januari.

Välkommen med din annons!   
Boka den gärna i god tid och senast torsdag den 12 januari.
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Ramverkstad och Galleri
www.Konstpaus.nu

Lena Sandberg är examinerad 
Konstinramare och använder  

material som skyddar och bevarar 
dina bilder och fotografier.

Öppet Torsdagar 13-18
Övrig tid efter överenskommelse  

0702 544527

Välkommen på besök: 
Lilla Ökenkärr Vånga 

lena@konstpaus.nu

Mindfulness för 
stresshantering

Var: Aktivitetshus- Gullvivan, Grebo
När: Torsdagar 18:00 -1 9:30,
med start 2/2 2023, 7 tillfällen
Deltagare: max 15 st
Kostnad: 2500 kr

Maila för mer info & intresseanmälan:
jessicaoelisabeth@gmail.com

Upplever du stress i vardagen? Vill du leva 
mer i nuet? Då är det en kurs för dig!
Kursen inspireras av Mindfulnessbaserad 
Stressreduktion (MBSR).

Ledare: Jessica Sedig Leg. arbetsterapeut 
& Elisabeth Löfgren Leg. fysioterapeut. 
Vi är utbildade mindfulnessinstruktörer.

YYooggaa  mmeedd  
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee 

	  

Yogastudio i Skärblacka
Yoga online
Reikibehandlingar

073  -  095 79 87
www.yogamedmc.se  •  yogamedmc@gmail.com
Facebook  /  Instagram: Yoga med Marie-Christine

Vårens yoga startar 23 januari
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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 önskar alla kunderen riktigt God Jul 
och ett

Gott Nytt År!

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

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

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. Medicinsk fotterapeut

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

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

Tack för året som gått!  
Önskar en
God Jul  
och  
Gott  
Nytt År

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 

0706 - 892 372

Hushållsnära Hushållsnära 
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.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

God Jul & God Jul & Gott Nytt ÅrGott Nytt Årönskar vi önskar vi alla kunder!alla kunder!

Mattias 070  -  636 42 56
Örtomta, Hageby, LINGHEM

God Jul & 
Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar
Gunnar, Calle och William

God Jul  
Gott Nytt År

önskar

Björn Honkanen
0706 - 58 81 44

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

Nils-Erik 070 - 607 30 15 • David 070-570 00 02
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SERVICE FÖR SERVICE FÖR 
HEM OCH TRÄDGÅRDHEM OCH TRÄDGÅRD

Vi ordnar RUT-avdrag direkt 
på fakturan och gör 

kostnadsfria platsbesök.STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

Vi tackar alla 
kunder och 

personal för i år 
och önskar ett

GOTT NYTT ÅR! 

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

GOD JUL!GOD JUL!

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

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



9

LAMM- & FÅRSKINN
Vita och grå

TOVADE TOMTAR
och

ANDRA FIGURER
Skinnprodukter

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.

Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.se

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

DIN LOKALA DÄCKVERKSTADDIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

Vi servar de fl esta bilmärken Vi servar de fl esta bilmärken 
– med lång erfarenhet.– med lång erfarenhet.

Vi önskar er alla enVi önskar er alla en

GOD JULGOD JUL
och ettoch ett

GOTT NYTT GOTT NYTT 
ÅR!ÅR!
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God Jul och God Jul och 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Maskinförsäljning
Försäljning av 
begagnade maskiner.

Reservdelar
Demontering av traktorer 
och entreprenadmaskiner. 
Vi har reservdelarna du 
behöver.

Maskintransporter
Transporter av maskiner av alla 
slag, även bodar, husmoduler 
och liknande. Transporter över 
hela landet. 
Mats       070 - 223 55 49
Gustav  070 -  636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB 
Vimarka Humpen 3, 585 92 Linköping

Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se 
www.tktraktordelar.se

 

 
 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress samt  
butiken Kontakten:  

Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Linköping   013 - 149 490 
Åtvidaberg 0120 - 149 49

God Jul  God Jul  
och  och  

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Butiken Kontakten är öppen 
Mån - Tor 13 -16 • Fre 10 -15
(lunch 12.30 -13.00)
Butiken har julstängt fr.o.m. 23/12  
och öppnar igen den 9/1.

Vi kommer ha begränsad tillgänglighet 
under helgerna. Vi lyssnar av svararen 
varje dag om det händer något akut.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil blev aldrig fotbollsproffs. 
Men hon kan spela fotboll. Det var något 
som hon sysslade med under en tid i sin 
ungdom.

Det är bra att kunna hålla sig i form. 
Att idrotta är ett sätt. Både Magdalena 
Andersson och Nooshi Dagostar var duk-
tiga simmare när de var unga. 

Vår Profil kan inte skryta med någ-
ra liknande sportsliga prestationer. Men 
hon gillar att segla. Det har hon gjort 
länge. Hon har en egen båt. Segling krä-
ver också en viss skärpa – särskilt om det 
blåser hårt.

Har du hört talas om zumba, step-up 
eller bodypump? Det är några av de mo-
tionsformer som vår Profil tagit till för att 
håla sig i form. Hon har ett stressigt och 
mycket ansträngande yrke.

Och hon har pengar. Tidningarna har 
skrivit mycket om vad hon tjänar. Det rör 
sig om miljoner. Hon har verkligen hittat 
ett yrke som passar henne.

Vår Profil heter Elisabet. Hon har kan-
ske inte så mycket pengar på banken. 
Sina tillgångar har hon i stället placerat 
i fast egendom, både i Sverige och utom-
lands.

År 2005 köpte hon till exempel ett 
stort hus i en exklusiv förort strax utan-
för Stockholm. Det kostade 6,5 miljoner 
kronor!

För den summan fick hon en villa med 
tio rum och en boyta på 350 kvadratme-
ter. Hon gjorde i ordning köket och  
byggde en bio i källaren.

Här bodde hon till 2012. Då bestämde 
hon sig för att sälja kåken. Utgångspriset 
satte hon till 13,5 miljoner. Men försälj-
ningen gick trögt, så hon fick nöja sig 
med bara 11 250 000 kronor, vilket gav en 
vinst på 4 750 000 kronor.

Elisabet stannade kvar i den exklusiva 
förorten. Hon köpte ett kedjehus för 9,9 
miljoner kronor. 

Men nu har hon dragit upp sina bopå-
lar igen. Hon är i färd med att låta bygga 
sitt ”drömhus”. 

Elisabet stannar kvar i förorten. Där 
har hon hittat en tomt som hon köpt för 
8,2 miljoner kronor. Drömhuset blir på 
307 kvm. Det ligger på ett berg, varifrån 
hon får en fantastisk utsikt.  

Vår Profils drömhus har gett jobb åt 
både arkitekter och inredningsarkitekter. 
Det skall ha en stor altan. Bara det bästa 
är gott nog.

– Till och med toaletterna skall bli så 
fina att mina gäster kommer att ropa 
”wow”, skojar vår Profil.

Från början var det tänkt att huset 
skulle ha blivit klart i slutet av 2021. Men 
diverse missöden har försenat bygget. 
Drygt 80 000 personer följer dramat på 
Instagram.

Vår Profil skall inte bo ensam i sitt hus. 
Hon har en son som heter Theo, som bor 
hemma. Och så har hon en pojkvän som 
heter Christian. Han bor i ett attefallshus 
i Åkersberga, ett stycke norr om Stock-
holm.

 

?
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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 12 januari 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.

Elisabet har fyra barn. Hon har varit 
gift en gång tidigare. Så har hon haft ett 
samboförhållande med en ingenjör som 
heter Joachim. Deras förhållande varade 
i sex år.

Men nu är det Christian som gäller. De 
har framträtt tillsammans i tv och berät-
tat hur mycket de älskar varandra.

Christian har låtit tatuera in ett datum 
på sin vänstra arm. Där står det den 28.3 
2021. Det var den dagen som de sade de 
tre magiska orden: ”Jag älskar dig”.

Alla måste försörja sig. Christian job-
bar som marknadsansvarig på ett företag 
som säljer produkter för bättre mun-
hälsa. Han har också extraknäckt som 
modell i reklamfilmer för Ikano Bank 
och Renault.

Vidare så är han språkkunnig. Förut-
om svenska talar han engelska, tyska och 
lite norska.

Vår Profil är artist. Hon har stått på 
scenen sedan hon var fyra år gammal. 
När hon var elva fick hon titelrollen i 
”Annie” på Folkan. Sedan dess har hon 
medverkat i ett otal musikaler, teaterpjä-
ser och tv-produktioner. År 1985 kom 
hon fyra i Melodifestivalen med låten 
”Piccadilly Circus”. 

Många tycker att det känns som om 
vår Profil varit med överallt. Kanske lig-
ger det något i det. För hon har många 
bollar i luften. Det är kanske en nödvän-
dighet om hon skall kunna betala alla 
kostnaderna för sitt hus.

Och det räcker inte med drömhuset på 
Lidingö. Elisabet har nämligen ett hus 
till. Det köpte hon 2018. Huset kallas 
”Casa Rosa” och ligger vid havet på den 
spanska solkusten, ett stycke bort från 
Marbella.

Hon har alltså utrymme så det räcker 
åt Christian också. Han kan tömma at-
tefallshuset och köra över sina saker till 
henne. Vår Profil kommer säkert att ta 
emot honom med öppna armar.   

Vem är hon?

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

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

Stora Bjärby Äggbod  •0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

God JulGod Jul
och och 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!
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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!

BOKA IN VÅRENS PROJEKTBOKA IN VÅRENS PROJEKT 
redan nu!redan nu!

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

Vi önskar gamla och nya kunder

God Jul och Gott Nytt År!
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Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20
www.falerummotorservice.se • info@falerummotorservice.se

Försäljning, uthyrning och reparationer av skogs- och trädgårdsmaskiner.

ÖPPET:  
Månd - Fred  8 -17
samt 23/12   8-12

STÄNGT
i mellandagarna
Åter Månd  2/1

God Jul God Jul 
och Gott Nytt Åroch Gott Nytt År

önskarönskar
Jimmy och Lennart!Jimmy och Lennart!

 God Jul &God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

 önskar önskar 
Jens & NickeJens & Nicke

DÄCKFÖRVARING

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

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

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPETTIDER:
må-to 8-18, fre 8-12

HELGSTÄNGT: 23/12  -8/1

www.gummiverkstan.se

Tfn: 013 - 510 60

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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 PROVA PÅ
        Måndag 30 januari, kl. 18 - 19.  Inga förkunskaper behövs! 

 KURSSTARTER
        Nivå 1 - 2  Måndagar 18.00 - 20.45.  Start 6 februari. 
        Nivå 3 - 4  Onsdagar 18.00 - 20.45.  Start 8 februari.   

Kontakta oss!
linkopinglinedancers@hotmail.com
och 0738-40 89 11.

Önska dig, eller ge bort 
en dans i julklapp!
Köp ett presentkort till linedance!

 Vi dansar i Landerydgården, Hjulsbro

 Fredagsdanskvällar, öppen dans,  kl 18 - 21
        16 december • 17 februari • 17 mars • 21 april • 2 juni • 16 juni

Kl
ipp

 ut
 / 

no
te

ra
 i d

in 
ka

len
de

r!

DANSA LINEDANCE 2023!

För mer info:
linkopinglinedancers.se
samt gå med i vår Facebookgrupp.



GOD JUL och välkomna till ett
Gott Nytt Dansår!
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Våra öppettider för inlämning och försäljning är

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

GOD JULGOD JUL    
och och     

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
STÄNGT  24 och 31 december

Vi önskar alla våra  
trevliga kunder

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller e� er överenskommelse.

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.Jag köper dödsbon och delar av hem.

God Jul God Jul 
ochoch Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Öppet även efter nyår: 
Tis 3/1 och Tors 5/1, kl. 12-18

Fre 6/1 (helgdag) och Lör 7/1, kl. 10-14

Öppet 27, 29 & 30 dec.  kl. 12-18Öppet 27, 29 & 30 dec.  kl. 12-18
20 %20 %på allt under 

mellandagarna

Öppet som vanligt fram till jul. 
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Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

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.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

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

Välkommen till Lördagsträ�  den 10 december, kl. 14-17

Helene och Doren Andersson hälsar Varmt Välkomna!

Vårt pris denna Nobellördag går till älskade 
Mikael Leonardsson som står för underhållningen 
denna avslutningsfest på Lördagsträffen för 2022.
Dessutom pausmusik med Isabell och Markus Asp.
Serveringen blir Nobeltårta, en riktig överraskning. 

 Lördagsträff en önskar er alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!
Vi har roligt, vi gläds och gör det bästa av 2023.

God Jul & 
Gott Nytt År!

• Grovfoder för häst

• Entreprenad  
  inom grävning och  
  grönyteskötsel

• Upptagning av gödsel i 
  rastfållor maskinellt.

Fållan behöver vara hyfsat 
plan samt ha ett grindhål  
  med ca 2.30 m bredd.

Johan Franzén  
Vårdsberg Hovetorp 1 
585 92 Linköping  
070-786 0112 
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad
• Tömning av gödsel vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
  av busk och sly samt betesputsning.

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar  

och CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker  

och barnbiblar. Willow Tree-figurer.Den lilla 
butiken med  

det stora 
innehållet.

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25 
pingstlinkoping.se/gospelshopen

T.o.m.  23 dec. ÖPPET: Må-Fr 11-16, Lö 11-15
Julafton, nyårsafton och trettondagsafton stängt. 

Mellandagarna ordinarie öppettider.

Åkerbobladet tackar läsare och Åkerbobladet tackar läsare och 
annonsörer för det gångna året annonsörer för det gångna året 

och önskar alla en och önskar alla en 
God Jul God Jul 

och och 
Ett Gott Nytt År!Ett Gott Nytt År!

Ingrid och Nils-Erik
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SKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKA
December
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.

28 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Tomaz & Co

Januari
  4 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Dancemän

11 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Lars Erikssons

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

25 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons ork.

26 torsd 13.30   Medlemsmöte i Mariehult
       Underhållning av Janne och Birgitta Frisk

Se även: www.pro.se/skarblacka

Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

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

Söndag 18 december kl. 10.00
Gudstjänst med Anders Ekstedt. Nattvard.

Söndag 11 december kl. 16.00
Julfest i kapellet. Medtag en julklapp 
för max 30:- till julklappslotteriet.

Söndag 29 januari kl. 10.00
Gudstjänst med Anders Ekstedt. Nattvard.

Söndag 8 januari kl. 10.00
Bönegudstjänst med Anders Ekstedt. 
Barnvälsignelse.

Söndag 15 januari kl. 17.00
Närmare Gud med Anders Ekstedt. 

BÖNEMÅNAD HELA JANUARI
Bön onsdagar kl. 10.00 i kapellet.

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13 

0120 -124 400120 -124 40

Second Hand Gåvan  
Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

Öppet torsdag 22 dec. Därefter stängt 
och öppnar åter torsdag 12 januari. 

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar vi er alla!

Vi önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt År

Mb: 070 - 535 90 08 • 070 - 888 25 80
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Ring oss - 013-23 66 50
Mer information finns på svenskakyrkan.se/akerbo

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 församlingshem-
met efteråt.
måndag 12 december
Godly play för alla
17.00 Samlan, Tallboda
tisdag 13 december
Luciafirande
17.30 Rystads kyrka 
Ekängens barnkörer bjuder in till 
luciatåg. Efteråt bjuds på korv med 
bröd.
lördag 17 december 
Pilgrimsvandring i advent 
08.00-12.00 Lillkyrka kyrka

Musikgudstjänst
16.00 Örtomta kyrka 
KFUM-körens julkonsert med 
Lucia.

Ceciliakörens julkonsert
17.00 Rystads kyrka 
Göran ”Tutti” Karlsson, slagverk 
och Christoffer Törnroos, bas. 
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

söndag 18 december 
Mässa 
10.00 Törnevalla kyrka 

”En fröjefull jul!”
17.00 Gistads kyrka 
Gistad kyrkokör sjunger in julen. 
Elsa Olsson, solosång och flöjt. 
Gunnar Ekermo, piano. 

JULAFTON

lördag 24 december 
Samling vid krubban
10.00 Askeby kyrka 

Samling vid krubban
10.00 Rystads kyrka 

Samling vid krubban
10.00 Törnevalla kyrka 

Julkvällsgudstjänst
21.00 Östra Skrukeby kyrka
Tim Ulriksson, sång. Glögg och pep-
parkakor.

Julnattsmässa
23.00 S:t Martin 

Julnattsmässa 
23.00 Vårdsbergs kyrka 
Sofiakören medverkar
JULDAGEN

söndag 25 december
Julotta
06.00 Örtomta kyrka 
Susanna Walter, trumpet; Ludvig 
Walter, cello och Bent Persson, 
trumpet.

Julotta 
07.00 Östra Hargs kyrka 
Östra Hargs kyrkokör medverkar, 
Henric Strömberg solist. 

Julotta
07.30 Lillkyrka kyrka 
Susanna Walter, trumpet; Ludvig 
Walter, cello och Bent Persson, 
trumpet.
ANNANDAG JUL

måndag 26 december 
Musikgudstjänst 
18.00 Bankekinds kyrka 
Helena och Christoffer Törnroos och 
Sandra Fältsjö.

Veckovis

Onsdag 08.15
Morgonmässa i 
Linghems församlingsgård

NYÅRSAFTON

lördag 31 december
Nyårsbön
16.00 Östra Hargs kyrka
Nyårsmusik med Mia och Sofia.
NYÅRSDAGEN

söndag 1 januari
Nyårsgudstjänst 
14.00 Linghems Grannskapshus

Kvällsmässa
18.00 Törnevalla kyrka
TRETTONDEDAG JUL

fredag 6 januari
Musik på trettondagen 
18.00 Törnevalla kyrka 
Musikgudstjänst med Personalkö-
ren.
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

söndag 8 januari 
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka 

Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Enkelt kyrkkaffe.
ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

söndag 15 januari 
Mässa 
10.00 Törnevalla kyrka 

Familjegudstjänst med 
julgransplundring
14.00 Linghems församlingsgård 

Mässa med julgransplundring
14.00 S:t Martin, Ekängen

Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka
TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

söndag 22 januari 
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka 
Flera av församlingens körer samt 
konfirmander medverkar.

Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem 

Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka 

Lördag 18.00 
Helgmålsbön i Samlan, Tallboda. 
Ledd av ideella.

Lördag 18.00
Helgmålsbön i Östra Skrukeby kyrka. 
Ledd av ideella.
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Det är julotta, tidig morgon 
och under kyrkans valv klingar 
”Se jag bär bud om en stor glädje, 
Halleluja!”. En glädje över att 
Jesus är född denna natt, barnet 
som så många hoppats på, längtat 
efter och väntat på. 

Vi har alla förväntningar, traditioner och 
förhoppningar kring hur julen ska firas, eller 
kanske borde firas. En del väljer att gå till 
kyrkan och höra julevangeliet, andra läser 
det hemma i närvaro av familjen, andra 
kanske inte alls. Men, oavsett vilket så har 
julens evangelium en stor påverkan på vårt 
firande och Jesus ger oss ett hopp om en 
framtid. Alla kommer inte få uppleva den jul 
som man drömmer om. Nedan är två fiktiva 
berättelser om hur julen skulle kunna firas, 
och det är inte otroligt att du som läser 
känner igen dig i någon av dem.

Ute faller stora snöflingor, granen är klädd, 
julbordet inmundigas, de levande ljusen 
tillsammans med clementinerna ger en 
omistlig lukt av jul och kl 15.00 är det dags 
för Kalle Anka. Det är julafton i stugan! Det 
går inte ta miste på barnens tindrande ögon 
när de ser paketen under granen, deras 
funderingar kring vad de ska få. ”Kommer 
jag få det jag önskade mig eller vad kom-
mer tomten med i år?”. Tomten dyker upp 
och glädjen hos barnen går inte ta miste på. 
Spänningen stiger och till slut får paketens 
papper åka av och leken kan börja med det 
som fåtts. 

Men, låt mig ge en annan bild. Jullovet 
närmar sig. Lärarna på skolan märker hur 
några av barnen börjar bli oroliga inför lovet, 
det är inte första gången, men vid just jul 
blir det påtagligt. Bilden som träder fram 
vid samtal med barnen är att det inte alls 
är roligt att fira jul. Ena, eller kanske båda 
föräldrarna har redan förbrukat alla peng-
ar, i år igen kommer mamma och pappa 
vara alkoholpåverkade. Några julklappar är 
det inte tal om, för de pengar som fanns 
har föräldrarna köpt sprit för. I bästa fall 
så blir det lugnt när Kalle sänds, för då har 
både mamma och pappa somnat i soffan. 
Jultomte och julklappar är något som deras 
klasskamrater pratar om, men som de själva 
inte får uppleva, för det finns inga pengar. 

Det är naturligtvis min förhoppning att ni 
alla får en glädjerik jul, en jul fylld av vila och 
allt som hör till. Men också en jul där Jesus 
och Gud finns med, kanske i form av bön, 
bibelns texter, gudstjänstbesök eller bara 
som en tanke i bakhuvudet. 

Gud finns där, vare sig vi vill eller inte. En 
Gud om skänker julefrid, som skänker hopp, 
som kanske ger just Dig det där lugnet som 
behövs i dessa oroliga tider. Öppna ditt 
hjärta och låt Guds kärlek få strömma in i 
dig och i julens firande.

Till sist önskar jag Dig en riktigt God jul och 
ett gott nytt år.

Per Åkerström
ungdomsdiakon 

Åkerbo församling

PS. Varmt välkommen till våra 
gudstjänster under jul och nyår. D.S.

KOMMER JAG FÅ 

DET JAG ÖNSKAR MIG?
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Det är julotta, tidig morgon 
och under kyrkans valv klingar 
”Se jag bär bud om en stor glädje, 
Halleluja!”. En glädje över att 
Jesus är född denna natt, barnet 
som så många hoppats på, längtat 
efter och väntat på. 

Vi har alla förväntningar, traditioner och 
förhoppningar kring hur julen ska firas, eller 
kanske borde firas. En del väljer att gå till 
kyrkan och höra julevangeliet, andra läser 
det hemma i närvaro av familjen, andra 
kanske inte alls. Men, oavsett vilket så har 
julens evangelium en stor påverkan på vårt 
firande och Jesus ger oss ett hopp om en 
framtid. Alla kommer inte få uppleva den jul 
som man drömmer om. Nedan är två fiktiva 
berättelser om hur julen skulle kunna firas, 
och det är inte otroligt att du som läser 
känner igen dig i någon av dem.

Ute faller stora snöflingor, granen är klädd, 
julbordet inmundigas, de levande ljusen 
tillsammans med clementinerna ger en 
omistlig lukt av jul och kl 15.00 är det dags 
för Kalle Anka. Det är julafton i stugan! Det 
går inte ta miste på barnens tindrande ögon 
när de ser paketen under granen, deras 
funderingar kring vad de ska få. ”Kommer 
jag få det jag önskade mig eller vad kom-
mer tomten med i år?”. Tomten dyker upp 
och glädjen hos barnen går inte ta miste på. 
Spänningen stiger och till slut får paketens 
papper åka av och leken kan börja med det 
som fåtts. 

Men, låt mig ge en annan bild. Jullovet 
närmar sig. Lärarna på skolan märker hur 
några av barnen börjar bli oroliga inför lovet, 
det är inte första gången, men vid just jul 
blir det påtagligt. Bilden som träder fram 
vid samtal med barnen är att det inte alls 
är roligt att fira jul. Ena, eller kanske båda 
föräldrarna har redan förbrukat alla peng-
ar, i år igen kommer mamma och pappa 
vara alkoholpåverkade. Några julklappar är 
det inte tal om, för de pengar som fanns 
har föräldrarna köpt sprit för. I bästa fall 
så blir det lugnt när Kalle sänds, för då har 
både mamma och pappa somnat i soffan. 
Jultomte och julklappar är något som deras 
klasskamrater pratar om, men som de själva 
inte får uppleva, för det finns inga pengar. 

Det är naturligtvis min förhoppning att ni 
alla får en glädjerik jul, en jul fylld av vila och 
allt som hör till. Men också en jul där Jesus 
och Gud finns med, kanske i form av bön, 
bibelns texter, gudstjänstbesök eller bara 
som en tanke i bakhuvudet. 

Gud finns där, vare sig vi vill eller inte. En 
Gud om skänker julefrid, som skänker hopp, 
som kanske ger just Dig det där lugnet som 
behövs i dessa oroliga tider. Öppna ditt 
hjärta och låt Guds kärlek få strömma in i 
dig och i julens firande.

Till sist önskar jag Dig en riktigt God jul och 
ett gott nytt år.

Per Åkerström
ungdomsdiakon 

Åkerbo församling

PS. Varmt välkommen till våra 
gudstjänster under jul och nyår. D.S.

KOMMER JAG FÅ 

DET JAG ÖNSKAR MIG?
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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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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
Daniel Gustafsson

God Jul & Gott Nytt År! 
önskar

Östgöta Grus & Berg
tillverkar och levererar ett brett utbud av 

bergkross, väggrus 
och Hasselfors Gardens

kvalitetsjordar.

www.grusoberg.se

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

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



KULLERSTAD-SKÄRBLACKA
HEMBYGDSFÖRENING

önskar alla sina medlemmar
En riktigt GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR!
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsträff onsdag 18 januari kl. 14.00 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151 

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 
Alla välkomna – även icke medlemmar!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  
önskar styrelsen.

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 
måndagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den 
12 januari. (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:-

Nästa Åkerboblad 
delas ut den 29 januari 2023.

Välkommen med din annons!  
Boka den gärna i god tid och senast torsdag den 12 januari.

Ring 070 - 577 03 46 Severin  
Linköpingsortens rödakorskrets/Åkerbo rödakorsgrupp 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka  
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
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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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Bröderna Marcus och Andreas Bladin driver sedan 2001 Bröderna Bladins Maskinstation. 

De kör i huvudsak lantbruksentreprenad, men har även hand om snöröjning och annat. 

Bröderna Bladins Maskinstation
Andreas, Albin och Marcus framför en jättelik traktor.

”Vi är invuxna i det här”

Nära Vårdsbergsrondellen öster om 
Linköpings tätort ligger gården Viskeryd 
med den karaktäristiska platån eller  
”Kullen”, som den mäktiga tiotalet meter 
höga och 7 - 8 000 kvadratmeter stora ut-
fyllnaden nära vägen till Hjulsbro kallas. 

Verksamheten som Kullen tillhör, Brö-
derna Bladins Maskinstation, torde vara 
ännu mer välbekant.  Det är bröderna 
Marcus och Andreas Bladin som sedan 
2001 driver maskinstationen. Ska man se 
lite i backspegeln så började maskinsta-
tionen tidigt:

– Farsan började 1966 med att hålla på 
och köra åt andra lantbrukare så att vi är 
invuxna i det här, berättar de. 

– Den här gården är så liten, själva 
lantbruket alltså, att den inte gått att leva 
på någon gång. Man kan inte leva på  
50 hektar spannmål. Så därför har det va-
rit en så kallad lantbruksentreprenad, att 
man kör gödsel och foder. 

– Vi tog över 2001. Vi hade ju varit med 
och arbetat långt innan dess. Farsan hade 
inga anställda egentligen utan det var fa-
miljen som körde och han kallade sig då 
för Familjen Bladin.   

                Månadens profiler: Månadens profiler:               Bröderna BladinBröderna Bladin
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Marcus Bladin i traktorn.

Marcus har varit med och kört under 
stora delar av 90-talet och Andreas kom 
igång i mitten av 90-talet. Att maskin-
stationen är ett familjeföretag är tydligt. 
Andreas söner Albin och Rasmus utbil-
dar sig i samma riktning på Vretaskolan. 

– Jag går sista året på maskinutbild-
ningen, berättar Albin. Det är jättekul. 
Man lär sig mycket. Jag får grävmaskins-, 
lastmaskins-, traktor- och truckkort. Det 
sparar jag mycket pengar på. 

Kanske lutar det år att satsa på gräv-
maskin, men det lämnar Albin öppet för 
närvarande.

 
Verksamheten står på flera ben, men 
75 procent av omsättningen är lantbruk. 
De flesta kunderna finns inom unge-
fär tre och en halv mils radie, men några 
finns längre bort. 

– Vi har även kunder nedåt Kisa och 
i Söderköping och Skänninge. Vi kör 
ganska mycket i Rimforsa, Tjärstad och 
Boda. 

Vad varje enskild lantbrukare behöver 
ifråga om tjänster och hur mycket varie-
rar väldigt.  

– Vissa kanske man är hos en gång om 
året, hos andra tjugofem. En del pressar 
man bara lite hö åt, hos någon kanske det 
ska köras gödsel, ensilage och kanske vi 
plöjer lite. 

– De flesta har väl runt hundra kor, de 
som har mjölkkor. Vi har inte så många 
jättestora gårdar. Har de 200 kor är de 
stora för oss. Sedan har vi kolleger som 
kanske bara kör åt de riktigt stora, men 
då blir det inte så många. 

Bladins pressar ungefär 25 000 vita 
ensilagebalar om året, både runda och 

fyrkantiga. De kör i runda tal 170 000  
kubik flytgödsel.

– Fastgödsel har vi ingen aning om. 
Vi kör ungefär tusen timmar och unge-
fär fyra lass i timmen. Sedan gör vi runt 
20 000 halmbalar och säljer runt 5-6 000 
halmbalar som vi förmedlar iväg mycket 
neråt Vimmerby och till Sörmland. 

– Det är ganska spretigt och många 
ben, men så länge djuren finns kvar så 
finns det jobb till oss.

Maskinstationen har tre hundra lant-
brukare man jobbar åt, för några år 
sedan fanns fyra hundra på kundlistan.

– Det är många lantbrukare som lägger 
av. Det blir ju vi drabbade av. Nu är det 
lite lugnare, men för några år sedan var 
det fler som slutade.

Om det blir för många som slutar vad har 
ni för planer framåt? Har ni andra planer 
som att utveckla verksamheten framöver?

– Vi är lite dåliga visionärer. Man kan 
dra ner lite på antalet maskiner. Man kan 
justera det lite på det viset. 

forts. på nästa sida

                Månadens profiler: Månadens profiler:               Bröderna BladinBröderna Bladin
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– Sedan får vi se om Albin vill köra 
grävmaskin vartefter. Då kan det bli ett 
ben till. 

Vad gör ni såhär års?
– Det är 13 mil cykelbanor i Linköpings 

tätort som vi saltar. Vi startar i Hjulsbro, 
åker ut till Vallastaden, Malmslätt, ge-
nom Ryd och ut till Tallboda. 

Den stora traktorn ringar in hela sta-
den medan de andra mindre maskinerna 
tar hand om det som är mer inne i tätor-
ten. 

– Vi kör ungefär fyra mil var. Det är tre 
maskiner för saltning. När det kommer 
snö måste man vara en fjärde. Sedan har 
vi ju massor med snöröjare. Vi är 21 snö-
maskiner när det ska gå för fullt.

Det ska sägas att kommunen totalt har 
många fler mil cykelbanor än så. 

– De här 13 milen ska vara sommarväg-
lag. Det är som stora motorvägen, den 
ska alltid vara i bra skick. Sedan kör jag 
en traktor på cykelbanor med vanlig snö-
röjning. Det är bestämda banor som ska 
vara saltade. Det är vårt största vinterjobb 

så vi vill ha lite lagom kallt, inte för kallt 
för då kan vi inte salta heller. 

Andreas visar kartor med markering-
ar för olika maskiners rutter. Bröderna 
berättar vidare om saltning och snöröj-
ning. Det är mycket mer än vad man kan 
tro bakom de skötta gatorna och cykelba-
norna. 

– Det är en väldigt stor grej på vintern 
fram till mars.

Med våren är det ändå inte slut på så-
dant här.

– Vi håller på med sandupptagning på 
våren, det är lite i Linköping och Norrkö-
ping. Vi kör dikesslåtter åt Trafikverket 
och även i Linköping. Så det går på entre-
prenadbiten. 

Personalfrågan är något som bröderna 
återkommer till. Sett över ett år så är det 
väldigt skiftande behov. När jobben ökar 
så måste det finnas tillräckligt med per-
sonal, men man kan inte ha så många 
anställda hela tiden.

                Månadens profiler: Månadens profiler:               Bröderna BladinBröderna Bladin

Bladins har ingen tröska.  
Det här är en gräshack.  
Den är självgående, annars finns  
det bogserade gräshackar.
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Om man kan använda ett ord som hög-
säsong i det här sammanhanget så varar 
den från mars till oktober. Däremellan är 
behovet av personal betydligt lägre. 

Det gör att bröderna ibland får ta in 
personal med liten eller just ingen erfa-
renhet av de specifika momenten eller 
maskinerna. Lösningen är då att låta de 
nya börja med enklare sysslor och de 
mindre maskinerna, att låta dem växa in 
i arbetet. 

– Det handlar bara om viljan och in-
tresset. Man måste börja i rätt ände. 

För vintersysslorna finns en särskild 
utmaning kopplad till yngre personal. 

– Det är svårt för de unga för de har 
inte fått uppleva någon snö och hur ska 
man bli expert på något man inte fått öva 
på.

– Vi har svårt att hålla personal på vin-
tern. Här finns inte speciellt mycket att 
göra det är lite skruva och tvätta och greja. 
Snö skapar en massa efterjobb med svets, 
tvätt och byta snöskär som kanske inte är 
så jättebra. Vi kan ju hålla på med det här 
tre fyra dagar efteråt och då finns det jobb 
som inte genererar pengar egentligen. 

– Personalbiten är inte alltid så lätt att 
ta när man jobbar så mycket själv. Man 
tar så mycket för givet.

Något som framstår uppenbart är att 
en maskinstation är en typisk mansdo-
minerad arbetsplats och så har det varit, 
men tjejer finns numera också här.   

– Det är roligt att ha lite uppblandat. 
Första tjejen började 2018 så vi körde i 
17 år utan några flickor inblandade. Det 
har bara blivit positiva effekter av att ha 
minst en tjej i gänget. Det blir en annan 
stämning på något vis. Det blir lite tuf-
fare bland grabbarna, men det försvinner 
lite när det är tjejer med.

Är det något ni ser generellt, att tjejer-
na ökar i branschen

– Det verkar öka fortfarande, men det 
är fler på lastbilssidan. Det är inte lika 
många på traktorsidan. 

I Albins klass finns en tjej, i Rasmus 
finns tre.

Kokat ner till kärnan: 
– Här är det bara körda timmar som 

genererar pengar i företaget. 

                Månadens profiler: Månadens profiler:               Bröderna BladinBröderna Bladin

forts. på nästa sida

En del av  
maskinparken.
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PRIVAT Bröderna Bladin

MARCUS har en dotter samt en sambo och två bonusbarn.  
Gör gärna på fritiden: Dagsutflykter t.ex. till Kolmården och Vimmerby,  
spela minigolf. 
Favoritmat: Grillat. – Man är ju allätare, men när man kommer hem lite skapligt är det 
fint med en köttbit på grillen.
Dricker helst: Mjölk eller en folköl. 
Sätta sig med en öl på trappen och lyssna på fåglarna när solen går ner. Kvalitetstid.
Ser gärna på tv: Bonde söker fru, jag sitter bara med. Nyheter.
Intressen: Till exempel dagsutflykter, att se lite annat. 

ANDREAS har två söner samt en särbo och två bonusbarn.
Gör gärna på fritiden: Vi går en del vandringsleder och dansar en del – buggar.  
– När vi ses försöker vi ha lite rörelse också, man sitter ju så mycket. Jag försöker 
springa två gånger i veckan.
Favoritmat: Husmanskost.
Dricker helst: Mjölk och Cola Zero.
Ser gärna på tv: Nordiska serier.
Intressen: Man är för insyltad i det arbetsrelaterade. När vi var på studieresa till Paris  
tittade vi på en maskinmässa. Jag tycker det är roligt att komma iväg, att komma häri-
från på en Ålandskryss. Dans till viss del. Se något annat. Så länge man är hemma blir 
man aldrig riktigt ledig. 

ALBIN 
Favoritmat: Jag har ingen särskild favoriträtt, men husmanskost tycker jag om. 
Dricker helst:  – Äpplet faller inte långt från trädet: Mjölk och Cola Zero.
Ser gärna på tv: Serier, men har ingen favorit. Nyheter via sociala medier.
Intressen: Historia.

Andreas, Albin och 
Marcus på ”Kullen”. 
Vårdsbergsrondellen, 
det gamla Våschbesch-
kors skymtar längre 
bort till höger i bild. 

Text och bild:  Bo Bäckman.  (Se även annons på sidan 20.)

Månadens profiler:Månadens profiler:  Bröderna BladinBröderna Bladin
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En underbar italiensk gröt – trodde vi …
Första gången vi åt Risotto var i Italien. Vi trodde i vår  
enfald att vi fick gröt till förrätt. Ja, ja, det minnet tänker vi 
på varje gång vi nu avnjuter min svenska variant av denna 
fina italienska rätt. Jag har bytt ut Parmesanosten till svensk 
kryddost.

½ gul lök
½ dl olivolja
2 dl Arborioris
1 dl vitt vin
ca 7 - 8 dl varm kyckling-
buljong (grönsaksbuljong)
1-1½ dl riven kryddost
Salt och peppar

Risotto 
med kryddost, 
grillad havskräfta 
och brynt smör
4 portioner som förrätt

Grillade havskräftor
4 havskräftor
olja
citron
persilja
vitlök

Brynt smör
100 gr smör
Smält smöret och låt det bli gyllenbrunt.

Skala och finhacka löken. 
Fräs den mjuk, utan att 
den tar färg i olivolja i en 
tjockbottnad kastrull. Vänd 
ner riset, och rör tills ri-
set blandat sig med löken 
och känns torrt. Häll på vi-
net och låt det koka in helt. 
Låt sedan risotton koka på 
svag värme utan lock ca  
20 min. Rör i buljong-
en lite i taget under 
kokningen. När riset känns 
krämigt men fortfarande 
har en fast kärna är det 
klart. Ta bort kastrullen 
från värmen och blanda 
ner den rivna kryddosten.

Rör ihop olja, riven vitlök och 
hackad persilja. Smaka av med 
pressad citron, salt och peppar.
Dela havskräftorna på längden 
med en vass kniv. Pensla kräft-
köttet med dressingen.
Grilla några minuter på grillen  
eller i en grillpanna.

Lägg upp risotto på tallrikar, ringla på lite brynt smör 
och toppa med grillad havskräfta.

Önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Månadens profiler:Månadens profiler:  Bröderna BladinBröderna Bladin MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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Med engagemang och glädje värmde de yngre grupperna i Skidkul upp. Det är inte riktigt 
dags för konstsnön i spåren, men alla är uppenbart laddade inför säsongen.

Det var dags för uppvärmning inför aktivite-
ten Skidkul som åter börjat för säsongen.  
Att ens tänka ordet skidor en grå dimmig lör-
dag med snålblåst och hotande regn kanske 
framstår som avlägset för de flesta, men i Kim-
stad ser man det annorlunda och det finns 
andra omständigheter här. Även om snön 
ännu saknas i spåren så kan man ju förbereda 
sig för den.

Kimstad Gymnastik och Idrottsförening, 
GoIF, har en stor idrottsplats, Krokhagens IP, 
som gränsar till Grebyskogen. Föreningen har 
målmedvetet och genom stora arbetsinsatser 
sedan några år en konstsnöanläggning. Den 
ger snöbelagda skidspår i skogen och möjlig-
gör en lång skidsäsong, långt utanför naturens 
eget snöschema. Konstsnön varar ju betydligt 
längre än natursnö. 

I väldigt korta ordalag så gör man konstsnö 
genom att spruta ut vatten i en fin dimma som 
ska driva långt innan den faller ner på marken. 
Innan dess ska kylan i luften ha frusit den till 
snö. Alltså krävs en viss temperatur även för 
konstsnö och så förstås snökanoner. Förening-
en har sex sådana kanoner.

Vattnet tar man från en anlagd damm i 
skogen. Därifrån tar man också vatten till gräs-
planerna under sommaren. Dammen är i sig 
en ganska fin plats mellan spåren. 

Parkeringen gav en indikation på hur 
många som faktiskt söker sig hit. Det ström-
made till barn, föräldrar och ledare. Musiken 
var igång långt innan uppvärmningen och för-
väntan fanns i luften.

Inne i klubbens kafé förberedde Laila  
Braam fikat. Efter träningen brukar det bli en 
formlig invasion av fikasugna barn och föräld-
rar så det gäller att allt är klart i tid.

– Skidkul har i höst hållits två gånger  
hittills och med cirka 65 barn varje gång,  
berättar hon.

– De kommer från Linköping, Norrköping, 
Svärtinge. Förra året kom de även från Ny-
köping, men de flesta är från Kimstad och 
Norsholm. 

Tillhör de klubben?
– De flesta tillhör klubben och är medlem-

mar. Det kostar inget att vara med på Skidkul, 
men är man med mer än ett par tre gånger vill 
vi gärna att de blir medlemmar.  

Uppvärmning och träning inför säsongen

Skidkul i Kimstad

Uppvärmningen under ledning av Jonas Braam var i högt tempo och stundtals nästan akrobatisk.
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Bland de som väntade på att det skulle bli dags 
fanns Elin, tre år snart fyra, som var med sin 
mamma Malin.

– Vi har varit med här två gånger förut, berät-
tar Malin. Det roligaste för Elin är nog att titta på 
alla andra, tror jag. Hon går i grön grupp som är 
lättast.

 Varför blev det Skidkul för hennes del?
– Det är ganska bra, det är allt från hinderba-

nor till lekpark och att alla kan vara med. 
– Det är skönt att stötta den lokala verksamhe-

ten. Alla kan vara här och prova, vilket jag också 
tycker var en fördel. Elin får ju prova och det kos-
tar 150 kronor för henne sedan. Det är ju inga 
pengar så om hon skulle tröttna skulle det inte 
vara hela världen. 

Många kommer långväga ifrån. Gör ni det också?
– Vi bor i Skärblacka. Vi har hört om det här 

genom Facebook. 

Så var det samling och dags för uppvärmning-
en. Jonas Braam från GoIF ledde den på det där 
glädjefyllda medryckande sättet som är närmast 
omöjligt att stå emot. Hela platsen vibrerade av 
musik och rörelser i högt tempo. 

Hur varieras en uppvärmning för skidträning 
på en asfalterad yta utan snö? Man måste vara 
där för att förstå. Det gick alldeles utmärkt. 

Efter uppvärmningen hade alla fått upp and-
ning såväl som puls. Det var dags att deltagarna 
gick till sina respektive grupper för träningen. 
Någon yttrade senare med en glimt i ögat och ett 
varmt skratt:

– Med den uppvärmningen behövs egentligen 
ingen mer träning.

Just den här lördagen hade röd grupp besök 
av Skidkulsgladiatorerna som utmanade delta-
garna på en kamp. Gruppen satte av i full fart 
upp i den närmaste backen i skogen där utma-
ningarna omedelbart började. 

Andra grupper, men äldre barn, tränade på 
sina sätt bland annat med stavar. De som inte 
hade egna fick i vanlig ordning låna stavar av 
klubben. Det här ska ju vara för alla. För den som 
inte är initierad i längdskidåkandets finesser så 
fanns det mycket att lära även som åskådare. 

I väntan på snöbelagda skidspår så ser Skid-
sektionen till att hålla igång ändå och ha kul. 

Skidkulsgladiatorerna laddar upp  
inför utmaningarna.

En klassiker är att ta sig förbi gladiatorer.

Inne i klubbens kafé förberedde Laila Braam fikat.

Pokaler och annat i klubbstugan, men allt är inte 
Skidsektionens troféer.

Text och bild:  Bo Bäckman 



36

BILD: JANNE DANIELSSON

Årets julvärd i Sveriges Television 
ser mycket fram emot sitt uppdrag: 

– Jag har firat i olika konstel-
lationer genom åren och att det 
blir just tv-tittarna denna julafton 
känns otroligt kul, säger Babben 
Larsson. 

Klockan 15, alldeles före Kalle 
Anka, tar Babben Larsson plats i jul-
studion för att tända ljuset och sedan 
lotsa tittarna genom julaftonens  
tv-utbud. 

Själv kallar hon sig icke-traditionell 
när det gäller julfirande eftersom det 
lätt blir för många måsten. Då, me-
nar Babben Larsson, kan det vara 
befriande att försöka bryta invanda 
mönster. Men vissa saker tummar 
hon inte på.    

– Jag skickar fortfarande massor 
av riktiga julkort till släkt och vän-
ner, säger hon, och lägger en hel del 
tid på att fundera ut julklappar till 
mina närmaste. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE  

"Känns otroligt kul!"
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Håkan till  
Linköping i sommar

Julmusiken  
tar över i P2

Han har hållit sig på hemmaplan på 
sistone. Men i stället för att låta publiken 
resa till Göteborg – vad sägs till exempel 
om fyra utsålda Ullevispelningar bara i 
år? – är det nu dags för Håkan Hellström 
att packa turnébussen och ge sig ut på 
vägarna. På sin första turné sedan 2017 
stannar han till på Stångebrofältet i Lin-
köping lördagen den 29 juli. 

– Ser så mycket fram mot att komma 
till er i sommar, säger Håkan Hellström. 
Kommer med kappsäcken full av soul, 
gnistrande ackord och blänkande dans-
skor. Bara en vinter och en vår kvar! 

– Det känns toppen att kunna bjuda 
Linköpingsbor och besökare på Sveriges 
hetaste artist, säger Anders Thorén på 
Visit Linköping & Co. Håkan spelade se-
nast i Linköping 2016 i Saab arena och nu 
känns det fantastiskt att få till ännu en 
efterlängtad utomhuskonsert på Stånge-
brofältet i sommar. 

FREDRIK POLBACK

I december domineras Sveriges  
Radios P2 av den klassiska julmusiken. 
En hel del klassiska julfavoriter och Klas-
siska krysset julspecial med Jens Möller. 
Dessutom framträder Johanna Wallroth i 
en julkonsert från Berwaldhallen i Stock-
holm.  

Dan före dopparedan sänder P2 en  
uppesittarkväll med Clara Törnvall  
och Johan Korssell: 

– Jag ser verkligen fram emot att få 
vara lyssnarnas sällskap timmarna före 
julafton! säger Clara Törnvall. Vi kommer 
att bjuda på julklappsrim, julhälsningar 
från välkända röster och besök av ett par 
gäster i studion. 

Förutom detta får vi veta hur de klas-
siska mästarna firade sina jular, vad de 
ställde på bordet och vilka traditioner  
de hade.  

– Kvällen kommer givetvis att inne-
hålla julbak! säger Johan Korssell. Vi 
planerar att göra Mozartkulor. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: SVERIGES RADIO

BILD: OLLE KIRCHMEIER

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.
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.
Stängt 23/12 - 11/1.

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:
Ebba Busch. Föddes i Gamla Uppsala den 
11 februari 1987. Svensk politiker. Sedan 
2015 partiledare för Kristdemokraterna och 
från 18 oktober 2022 energi- och näringsmi-
nister samt vice statsminister.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång 
blev: Eva Lidén Öjetoft, Kimstad. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen,november
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   Lösning till novemberkrysset

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

Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss att klura på. När du har 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 12 januari 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 novemberkrysset var ”Min tur att laga mat idag" och "Svamp på menyn".  
Lösning se sidan 39. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Lars Ljunge, Grebo, Linköping,  
2:a pris – Eva Karlsson, Linköping samt 3:e pris – Britt Phalén, 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: iStock. 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, 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
Nästa utgåva 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

1 Tors  12/1 Sön  29/1
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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

Alla kan göra något för en säkrare trafik

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

ANVÄND
REFLEXER!

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

10/12  Lördagsträ�  kl. 14.00 i Grannskapshuset, 
     Sparvsångsvägen 65, Linghem. 
     Trubaduren Mikael Leonardsson  underhåller. 
     Info 0769-413394.
     Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson
11/12   Luciagudstjänst i Östra Hargs kyrka, kl. 16.
     Luciatåg för alla åldrar.
13/12   Lucia� rande i Rystads kyrka, kl. 17.30
     Ekängens barnkörer bjuder in till Luciatåg.
17/12   Musikgudstjänst i Örtomta kyrka  kl. 16.
     KFUM-körens julkonsert med Lucia.
     Ceciliakörens julkonsert 
     i Rystads kyrka, kl. 17.

24/12   Julkvällsgudstjänst i Östra Skrukeby kyrka, 
     kl. 21. Tim Ulriksson sång. 
     Julnattsmässa i 
     S:t Martin, Ekängen, kl. 23.
     Vårdsbergs kyrka, kl. 23. Sofi akören medv.
25/12   Julotta i
     Örtomta kyrka, kl. 06.00
     Östra Hargs kyrka, kl. 07.00
     Lillkyrka kyrka, kl. 07.30
26/12   Musikgudstjänst i Bankekinds kyrka  kl. 18.

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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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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Urvalet som Urvalet som 
gör skillnadgör skillnad

Farbror Svens Farbror Svens 
julgranarjulgranar

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

ÖPPET:
Vardagar 10 – 17.30  

Helg 10 – 16


