GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL
OCH FÖRETAG

Åkerbobladet
Åkerbo med Grebo
A n n o n s t i d n i n g f ö r ö s t ra Li n k ö p i n g

Nr 2 – 2007
16 februari – 15 mars
Årg 6. Upplaga 5.200

Stationshuset 590 62 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

GÅRDSAU K TION
Auktionsplats: Siloplan i Linghem
Onsdagen den 28 mars, kl. 10:00
Stora Bjärby Ägg AB, Fredrik Lundén, säljer sina
lantbruksredskap p.g.a. driftomläggning.
Fler objekt välkomnas!
Lantbrukare!
Passa på att sälja era maskiner på en bra auktion i er närhet.
Välkommen med din anmälan senast den 3 mars.
Ring 013-23 87 80 eller gå in på www.farmarauktioner.se
för att fylla i och sända din anmälan.

Månestad • Linköping

Tfn: 013-15 4178

Auktoriserad
service

Mobil 070-639 83 17, 070- 639 8318

Vår styrka din trygghet!

Kontakta dina politiker i Åkerbo
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel.
I de olika utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige.
Välkommen att höra av dig till oss när det gäller frågor om Åkerbo.
Åkerbo kommundel omfattar församlingarna Rystad, Östra Harg, Östra Skrukeby,
Lillkyrka, Gistad, Törnevalla, Vårdsberg, Bankekind, Askeby och Örtomta. Tätorterna
Ekängen, Tallboda, Gistad, Linghem, Bankekind och Askeby ingår i området.
Åkerbos geografiska utskott har följande ledamöter:

Fredrik Lundén (m)

Susanne Wallberg (s)

Muharrem Demirock (c)

Lars Eklund (kd)

Joakim Hörsing (mp)

Sven-Åke Lundh (s)

ordförande
Tfn: 013-740 36

Tfn: 013-760 77, 0706-22 63 74
lars.eklund@linkoping.se

vice ordförande
Tfn: 013-721 10, 0705-79 67 79
susanne.wallberg@linkoping.se

Tfn: 013-17 72 50, 0706-18 71 99

joakim.horsing@linkoping.se

Tfn: 013-14 97 65

Tfn: 013-70 123, 0705-74 43 67
sven-ake.lundh@linkoping.se

www.linkoping.se
Tommy Ählström (m)

Tfn:013-12 65 94, 0705-30 58 63
tommy.ahlstrom@fv.linkoping.se



FÖNSTER

Välkomna
till Gistad Somk
och våra aktiviteter!

för bra för att byta ut?

Gympa
Innebandy
Bordtennis
Luftgevärsskytte
Stavgång
Mer info på
www.gistad.com
eller
0706 - 84 28 58

Sänk energiförbrukningen och
erhåll samtidigt bättre ljudkomfort
genom att komplettera dina befintliga fönster med en tredje ruta
av 4 mm energiglas som anbringas
hermetiskt med instängd gas. Du
får ett P-märkt system med 10 års
täthetsgaranti och U-värde 1,2 eller
lägre - allt till ca en tredjedel av vad
det kostar att byta till nya fönster.
För information kontakta

Sigvard Henriksson
S H Konstruktionsbyrå

013 - 15 05 06 • 070 - 257 93 01

E-post: sigvard.henriksson@spray.se

Gistad Sport & Motionsklubb

Åkerbo Maskinhistoriska Förening
Föreningens Årsmöte med val av funktionärer avhålles

tisdagen den 20 februari 2007 kl.19.00
i Törnevalla församlingshem.

Nya medlemmar hälsas välkomna!
För mer info. ring Bernt tfn: 013-730 37

MYS HOS KAPTEN BILLE´S

Efter promenaden vid kanalen, kom in och värm er hos oss!
Våffla med varm
dryck

29:-

Helgspecial i mars
Fläskfilé med
jägarsås

99:-

Österrikisk
Glühwein 29:-

Tfn: 011 - 545 50

ÖPPET: Onsdag - Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22 • Söndagar 11-18
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm
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Göran Karlssons VVS & El
VVS & EL lagret

Butikens öppettider:
Där vatten
och el
förenas!
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mån - fre 9:00-18:00
lunchstängt 13:00-14:00
Lördagar stängt

Ny adress:

Slöjdgatan 19

Bullertestad

Slöjdgatan 19
582 77 Linköping
Tfn: 013-31 21 91

Täthetsprovad
Åldringstestad

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation

Lyckebo Ö. Skrukeby • 590 62 Linghem
Tfn: 013-720 77 • mb: 0708-43 48 38

Nästa nummer av Åkerbobladet

Fredag den 16 mars
Sista bokninsdag för annonser:
Onsdag 7 mars kl. 12.00
Tel: 013 - 21 96 20, 070 - 211 60 42
info@akerbo.nu
www.akerbo.nu
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½QQFUUJEFS:
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Nu åter GSFdagsöppet:
07.00-13.00

Taktil massage!
• Varsam beröringsmassage
• Djup avslappnande effekt
• Mycket lämplig vid stress

Förs
behand ta
lin
reduceragen
t
pris!

Varmt Välkomna!
0733-84 11 48
Marie Berg HelMing
Fröö Gård, LiLLkyrka

“Ett liv”

Kvinnofrukost i Verkstan,
Askeby lör 10 mars kl. 09:00

Dipl. TakTil massör
och hälsopeDagog

Den här rutan läses av uppemot
15 000 personer och kostar
endast 188:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?

Konstnären Jacqueline Holmgren
berättar personligt om historien
bakom 15 tavlor.
Kostnad: 70 kr
Anmälan: 013-75100, info@elim.se
senast ons 7 mars. Varmt välkommen!
Arr: Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta och BILDA

Loppmarknad

DagleDigträff

Johanneskyrkan i Åtvidaberg
16-17 mars

Salem rystad

Fredag 16/3

kl. 11.00 - 18.00
Lördag 17/3
kl. 10.00 - 13.00
Samtidigt med loppiSen
Säljer vi ockSå vårt färSka
hembakade bröd.

lunch- och kaffeServering.

alla varmt välkomna!
PS. Ring 0120-123 20 eller 0120-149 80
om du vill ha mer information.

Johanneskyrkan, Douglasvägen 36
ÅtviDaberg

i

Ons 28/2
kl .

14:00

Program,
fika och
gemenskap
Varmt välkommen!
Salem Rystad, Frisbovägen 10
585 91 Linköping, 013-39 73 13
salem.rystad@lkpg.visit.se
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VÅRnyheteR
pÅ lanthem!

Lanthem

Inredning Present Sömnad

Försäljning av
tyger och presenter m.m.

Vi syr era gardiner och
personliga bäddset
med namn eller
monogram.
OBS! Vid sträng kyla kontakta oss före besök!

Fröö gård, Lillkyrka • 590 62 Linghem

Öppettider :
Lördag och Söndag 11-15

Tfn: 0733-160 150
Vägbeskr: Gamla E:4an mellan
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka

Nästa nummer av Åkerbobladet kommer ut

fredag den  mars.

Annons bokas senast onsdag den  mars.

Gå till botten med ditt hus!
Vår specialité:
Husdräneringar
kuNskAp • moderN tekNik
väl utfört ArBete
fAstA priser • GArANti

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

.. .
V is s t e n i a t t

www.cnsgrav.se

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

Thomas nilsson • gökärtsstigen 2 • 589 23 Linköping • Tfn: 013-15 44 53 • Mb: 070-378 97 21
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SORGBEARBETNING
Ett handlingsprogram
för känslomässig läkning
vid dödsfall,
separationer och andra förluster.

Programmet för sorgbearbetning är ett
väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som
olika förluster orsakat. Under tolv veckor
tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla
föreställningar om sorg. Därefter tar vi
reda på vilka förluster som påverkat våra
liv. Sedan genomför vi de handlingar som
behövs för att bearbeta och fullborda det
som är ofullständigt.

KURS I

onsdagar, kl. 18-20, 28 feb - 16 maj.

KURS II

torsdagar, kl. 17-19, 1 mars - 24 maj.

PLATS

gårdshuset, s:t larsgatan 19, linköping.

LEDARE

10%
10% rabatt på
Yamaha 4-taktare
50-100 hk.
Gäller 1 feb - 30 april
eller så länge lagret
räcker.

PRISEXEMPEL: YAMAHA 60 HK 4-TAKT 07.
ORD PRIS 76.300:- NU 68.670:-

Byt upp dig!
Vill du ha ett bekymmersfritt båtliv och dessutom
göra en bra affär? Då ska du passa på nu.
Fram till 30 april får du hela 10% rabatt på
Yamaha´s miljövänliga 4-taktare 50-100 hk.
Modern teknik på sjön. Rena, tysta, bekväma,
snåla och tillförlitliga. Kom in nu!

5,95% ränta!
FINANSIERA MED POWERCARD UPP TILL 100.000:-

Inger rydh,
certifierad handledare i sorgbearbetning.
Även enskild handledning erbjuds.
Kursanmälan och information:
tel 013-780 34, mobil 0708-68 39 86
inger.rydh@telia.com
mer information på www.sorg.se

Studieförbundet Bilda Region Sydöst

Låsblecksgatan 8, 589 41 Linköping
Tel 013 - 14 03 37
info@marinmotor.se www.marinmotor.se
Må-Fr 8.00 - 17.00, Lö 10.00 -13.00
the art of engineering

Mi & La Hantverk
Bygg- och
Renoveringar

Ombyggnader, Renoveringar och Köksmontering m.m.
Välkommen med förfrågan.

Lars axeLsson

T eL : 011– 750 15
073 – 250 86 36
e- maiL : mi-la.hantverk@hotmail.com

Bilderböckerna om

HÄNDIGA HANNA
säljes för 100 kr styck

Titta in på Linghems Station, eller ring!
Textmakare Titti Knutsson

telefon 0704-955745





VÄLKOMNA
till
Vårdsbergs Hembygdsförening
söndagen den 4/3 2007, kl. 15.00
Sockenstugan Vårdsberg.
Nils Backer berättar och visar bilder:
Australien – i morfars fotspår 2006.
Kaffeservering. Årsmöte.

Välkommen in
till oss på
LM blommor.























DÄCK•FÄLGAR•SERVICE
Besök
w w w.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut
på Din bil!

Handla räntefritt smartare än kontant!

Tfn: 013-510 60
www.gummiverkstan.se

LM Blommor • Tfn 013-27 04 40

Värdshusv.12 , Tallboda (gamla affären)
eller Blomvagnen, St.Torget (vid pressbyrån)

öppeTTider: jan-feb
må- to 8-18, fre 8-16.30
Ni hittar oss ut med Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

Välkomna till herrmiddag!
i Linghems församlingsgård

Fredag 23 mars kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll
med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 50:-/pers.

Anmälan till Mona Wahlström senast den 21:e mars tfn: 013-23 66 59


Affären upphör!
Utförsäljningen fortsätter
Öppet:

17-18 feb och 24- 25 feb

kl. 11-15

T r äg o lv - fr. 10 0 : -/m 2
h e lTäc k n i n gs m aT T o r - fr. 75 : -/m 2
p l a s T g o lv - fr. 50 : -/m 2
våT rum s väg g - fr. 40 : -/m 2
Endast kontant betalning

Tel: 013-700 44

Vid silon
www.mattvaruhuset.se

Foder/Entreprenad

Grovfoder för häst
St al lplat ser för uthy rning
Johan Franzén • Vårdsberg Hovetorp • 585 92 Linköping • Mobil: 070-786 0112

Ring oss - det lönar sig!
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Åkerbokrysset - februari 2007
ÄR
UPPLYSANDE
VID FARA

KORT
FÖR DM
I
KUBIK

MED ENSGÖR
AM DRA- VÄL DEN
GARE
TROENDE
PASCAL

MI
HIMMELSK
GÅ
SANNING STUNDTILL
I
OM I
AKTION
KINA KASSAN?

STICKER
UT
FÖRST
& SIST

ORUST

RASTAR
DAISY?
EN
KUL UTAN
K, ELLER MONARK
TALAS I DEL SOM
URAL
VÄRMER

VASS
OCH
ANGÅR

ANLEDNING
MED SAK
BÄR BÄR

HAN
LEDDE
STAT
NEDAN

LÖKEN
I
KREML
MUPPARNAS
STREET

GOTT
PÅ
PIZZAN
KONJAKS
KVALITET
KAN VISS
LAST
BLÄNDAR
VILL MAN
EJ BLI
SATT

FATTA
ETT REDSKAP I
PORTMONNÄN

KAN IN- MASSA
ANDAS
FÖR
MED VÄL- FOG
BEHAG

RUM
FÖR
BEHOV

KASSA

LÄGE
ELLER
DRAG
SVÄNG

HUNDRAS
OCH
FJOLLA

FINA
ÄGG MED
FAB
DRYCKER

LOCKDOSA
O. STUDSARE
LITET
RYMDMÅTT
MUSIKALISKT
RASANDE
ETT
SÅDANT
ÄR
FYN

DESS
PLATS
ÄR NIA
FLOD

FÖR BOENDE
UTAN
TRAPPOR
FÖRE
ÅR
TONDEL

DVÄLJS
VID LIMFJORDEN

Kryssbilden denna månad är tagen för ganska länge sedan. Av klädseln m.m. kanske det kan
framgå ungefär vilket årtionde det är fråga om. En av bildtexterna anknyter till denna tidsepok.
När du har löst krysset skickar du in bildtexterna, d.v.s. orden i de skuggade rutorna,
samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 590 62 Linghem eller maila samma
uppgifter till info@akerbo.nu. Senast den 7 mars vill vi ha ditt svar.
Följande priser utlottas: 1:a pris – två trisslotter; 2:a pris – en trisslott; 3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i januarikrysset var ”På spåret” samt "Vägen till fjällen".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Caroline Nilsson, 2:a pris – Rolf Amberin,
och 3:e pris – Margherita Kusaba-Ljunge.
Lotterna kommer med posten.
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Vi är inne i ett mycket expansivt skede och söker nu med placering i
Linköping/Norrköpingsregionen:

KYLTEKNIKER
OVK / INJUSTERINGSTEKNIKER
www.ventkontroll.se / nya jobb
Maila ansökan och CV senast den 20 februari.

Håkan Andersson

Bil & Motorsportservice
Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 590 62 Linghem

•
•
•
•
•
•
* Lånebil vid service/reparation fast pris 5 mil

Service & Reparationer
Tillbehör & Reservdelar
Lånebil*
Motorsport
Hjulinställningar
Däckverkstad

Öppet: 8-17
Tidsbokning 8-15

www.team-bms.com
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När man får oväntat besök ...
… och gästerna inte nöjer sig
med en kopp kaffe, så gäller det att
ha några pizzor i frysen eller några
snabba recept i bakfickan.
Fast å andra sidan, hur ofta händer det att vi svenskar får oväntade
besök? När man talar om den svenska
mentaliteten så tar man gärna som
exempel den olust vi känner inför just
oväntade besök.
Man kanske har tagit på sig mysbyxorna eller struntat i att fixa håret
eftersom man ändå tänkt tillbringa
söndagen som eremitkräfta, man
kanske inte har diskat gratängformen
och vinglasen sedan igår kväll eller ve
och fasa, man kanske hoppade över
toalettstädningen i fredags.
Känslan av kontroll blir lätt rubbad om man blir tagen på sängen med
papiljotter och en påse chips och när
känslan av kontroll rubbas så flyter
inte konversationen på riktigt lika lätt
som vanligt, man känner sig lite störd,
ja, till och med förargad och vill inget
hellre än att det oväntade besöket ska
fara åt pipsvängen så att man kan
återgå till sitt asociala söndagssinne.
Fast å andra sidan kan oväntade
besök vara väldigt trevliga. Man
kanske går omkring och har det lite
småtråkigt utan några som helst förväntningar på dagen och ser vännerna
i ytterdörren som räddarna i nöden.
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Det är ju så mycket mer praktiskt med
väntade besök. Man hinner handla,
städa och göra sig själv presentabel
och därigenom känna sig mer ”sig
själv”, mer harmonisk, intressant och
värdig vänskap. Man slipper tänka på
oklippta naglar med sorgkanter och
kan istället lägga sin energi på att bidra till meningsfullt socialt umgänge.
Om man dessutom har förberett
passande mat och dryck som kräver
minimalt med kökstjänstgöring så
behöver man inte heller lägga energi
på det.
Om däremot besöket är oväntat så
blir det lätt ett virrvarr av kaffebryggare, koppar, fat, assietter, osthyvlar,
paprikaändar, leverpastejsmulor och
ursäkter som ramlar över kanterna på
arbetsytorna som redan är upptagna
med hastigt upptinat bröd eller vaccumförpackade, halvbakade minibaguetter (som man har i skafferiet ifall
man skulle få oväntat besök).
Att själv springa omkring i denna
röra och försöka vara social värd eller
värdinna med papiljotter som hamnar på sniskan och en chipspåse som
ligger och knorrar i sängkammaren
tillsammans med en B-roman är ingen
lätt uppgift.

Spontanitet är ju något som gör livet
roligare, så oväntade besök är kanske
något man borde ägna sig åt lite oftare. Om alla svenskar som vill bli lite
mer spontana, sociala och kontinentala tillbringade sina söndagar med att
göra och ta emot oväntade besök så
kanske vi skulle bli ett roligare folk.
Fast om alla svenskar ägnade sina
söndagar åt detta så skulle det inte
vara så oväntat längre och man skulle

se till att fixa håret och diska gratängformen och då vore poängen liksom
borta. Nej, hälsa gärna på när ni har
vägarna förbi. Men ring innan.
Pastagrytan nedan är lätt och snabblagad, men den kräver att du råkar
ha grillad kyckling, bacon och räkor
hemma, så den passar egentligen bäst
för väntade besök.

Mustig pastagryta
4 portioner
Ingredienser:
1 gul lök
1 röd chili
1 paket bacon
1 grillad kyckling i bitar
ca 20 skalade räkor
8 skivade champinjoner
1 hackad röd paprika
3 vitlöksklyftor
olivolja
pasta efter tycke
salt och peppar
Stek baconet i en stor gryta, gärna gjutjärn.
Tillsätt den hackade löken och den tunt skivade chilin och fräs i ett par minuter.
Lägg i skivade champinjoner och paprika.
Fräs ihop.
Pressa ner vitlöksklyftorna, rör om och sänk värmen.
Koka pastan.
Rör ner kycklingbitarna och räkorna i grytan och öka värmen.
Rör sedan ner pastan och häll i en skvätt olivolja.
Smaka av med salt och peppar.
Text och bild: Tove Phillips
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Tävla i

ORDJAKTEN

– vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och annonsör för varje funnet ord!
Orden återfinns exakt som de står här nedan.
1. och personliga
2. expansivt skede
3. mycket lämplig
4. värm er
5. gamla föreställnigar
Nr
1.

Sida nr

6. bekymmersfritt
7. toppenroligt
8. dela upp
9. berättar personligt
10. hermetiskt

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du inte vill klippa sönder tidningen,
på en egen lapp eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet
Stationshuset
590 62 Linghem
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 7 mars.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. Lycka till!
GRATTIS! till Gunnel Swänson som vann trisslotten i förra månadens Ordjakt.
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Åkerbobladet
Utgivningsplan 2007
Åkerboblad
nr

Manusstopp

Utdelningsdag

1

Onsdag 10 januari

Fredag 19 januari

2

Onsdag 7 februari

Fredag 16 februari

3

Onsdag 7 mars

Fredag 16 mars

4

Onsdag 11 april

Fredag 20 april

5

Onsdag 9 maj

Fredag 18 maj

6-7

Onsdag 7 juni

Fredag 15 juni

8

Onsdag 8 augusti

Fredag 17 augusti

9

Onsdag 12 september

Fredag 21 september

10

Onsdag 10 oktober

Fredag 19 oktober

11

Onsdag 7 november

Fredag 16 november

12

Onsdag 5 december

Fredag 14 december

Åkerbobladet delas ut till hushåll och företag inom Åkerbo kommundel, dvs. hela östra
Linköping. Sedan januari 2005 delas tidningen även ut till adressater med Linköping som
postadress i Grebo-Värna.
Dessa orter med omnejd får Åkerbobladet: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad,
Grebo-Värna, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Ringstorp, Rystad, Slattefors, Tallboda,
Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 590 62 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Betalningsvillkor: Kontant eller
mot faktura 15 dagar
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Skäm bort din kropp för en stund ...

Vid inbokning av en underbar kroppsinpackning på 60 min.
BJUDER vi dig på en ”mini” ansiktsbehandling.
(Rengöring, peeling, lätt ansiktsmassage, ansiktsmask och avslutande behandlande creme.)

!
NYHET

NU 550:Värde 900:-

Nagelerbjudande!

Ett set tippar NU 595:-

ord. pris 690:-. För tidsbokning ring Anki 0739-92 90 84.

Välkomna önskar Anette Hambalek med personal.
Dessa erbjudanden gäller under februari och mars.

Brovillan i Hjulsbro
Vårdsbergsvägen 135, 589 37 Linköping

Tel. 013-16 38 02
16

www.nettans.se

