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 4 – 2021
25 april – 22 maj
Årg 20. Upplaga 18.500

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

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!*
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månader
räntefritt

Ibland kan
kondens vara bra.
Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva
med kondens på utsidan av nya fönster. Men det är inte hela sanningen. Det
handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förutsättningarna.
Vårt glas gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla
våra fönster.
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se

Mystiska proﬁlen 12 • Tottes 34 • Arkitektporträtt 36 • Lammcurry 41 • Korsord 44

ÅNS TÄNGA
Lantbruk & handelsträdgård

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården,
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur.

Öppet alla dagar 9:00-21:00
Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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Nytt avlopp?
Alnarp Bioreningsverk - det långsiktiga valet

Testat av JTI *
Klarar hög
skyddsnivå!

www.alnarpcleanwater.se

Alnarp Bioreningsverk för enskilt avlopp
• Låga driftskostnader
Boka ett
• Slipp regelbunden slamtömning
kostnadsfritt
• Ingen kemikalietillförsel
rådgivningsbesök!
• Inga krav på serviceavtal
• I stort sett underhållsfritt
* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
Tony Rosander: 070-492 10 25
Anna Rosander: 070-601 10 50
Mail: tony.rosander@alnarpcleanwater.se
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Vi ﬁnns för dig när livet förändras

www.capellaab.se
info@capellaab.se

Linköping
013-12 02 17
013-12 20 59
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Åtvidaberg
0120-101 15

Finspång

Norrköping

Söderköping

0122-100 94

011-12 03 34

0121-102 01

011-18 01 70

Fem snabba!
• Stabil lärarkår med stor samlad erfarenhet
• Hög lärartäthet och stort elevhälsoteam
• Hög andel lärare med lärarlegitimation
• Andelen elever som fullföljer sin utbildning
inom 3 år är högre än rikssnittet
• Lagom stor skola med stort hjärta som
ser den enskilda eleven

Välj Bergska gymnasiet nu!
Omvalsperioden pågår 15 april – 3 maj.
Gymnasievalet är ett stort och viktigt val. Kanske är Bergska gymnasiet rätt val för dina framtidsdrömmar.
Läs mer om oss och våra program på besokbergska.com och @bergskagymnasiet på Instagram.
Nyheter
• BF och HA blir skolförlagda i åk 1 och åk 2. Lärlingsform i åk 3.
• Fler nya yrkesutgångar på Barn- och fritidsprogrammet.
• Utökade möjligheter för alla elever att läsa vår globala profil på våra teoretiska program.

SA.

EK.

NA.

BA.

BF.

HA.

Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott
BOKA ETT ANNORLUNDA BARNKALAS
HOS OSS PÅ EKENÄS SLOTT.
Följ med på skattjakt genom slottet och
fika efteråt i vår 1700-talsflygel.
Går att boka under maj - november.
Vi skräddarsyr efter era önskemål.

www.ekenasslott.se

Kontakta slottsfogde Maria Reuterhagen för bokning och priser.
Telefon 0736-50 24 20 eller slottsfogde@ekenasslott.se

Brasved /Pannved
Nu är våren här och det är dags att fylla på
vedförrådet till kommande vinter.
Det går även bra att förbeställa för senare leverans.

Hemleverans med tippsläp eller lastbil beroende på mängd till
rimlig kostnad – eller hämta själv på plats.
Ren björkved 500:- kubiken • Blandved 400:- kubiken
Priser avser stjälpt mått. Längd kapas och klyvs enligt önskemål.
Välkommen med din beställning!

Passa också på att se vår stora blomsterutställning med tema
Vretby Ved & Maskin 070 - 4 46 86 99
”Fest”. Vi dekorerar slottets salongsvåning med olika blomsterarrangemang i samarbete med Stora Torgets blommor.

5

Närodlat och klimatcertifierat!

Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik 070 - 717 50 22 • Övrigt 070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se • www.askebytradgard.se
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NJUT AV VÅREN
på vår terrass vid kanalen
Vi har varmt och skönt på terrassen med gasol- & infravärme.
Tel 011 - 545 50 • www.kaptenbille.se

Kapten Bille´s

Mysig matservering med
god mat till bra pris.

Vecka 18
Schnitzelvecka
Schnitzel med
149:-

Våffla med
varm dryck

59:-

kryddsmör & rödvinssås.

Vår LUNCHMENY

hittar du varje vecka på
FB och på hemsidan.

Våra uppställningsplatser för
husbilar
är nu öppna.

Nu har vi
kulglass!

Minigolfen
är öppen.

Välkommen till vårt VANDRARHEM!
För privata sammankomster och fester, mindre konferenser samt tillfälligt boende för anställda på företag.
Vi har 12 rum med 44 bäddar samt ett ljust och trevligt gästkök som passar utmärkt att samlas och umgås i.

Öppettider köket: Tisd - Torsd 11 - 16 • Fred - Lörd 11 - 20 • Sönd 11 - 17
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen Gamla hamnmagasinet • 617 92 Norsholm

MONIKAS MATBOD
Levererar mat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.
Bröllop • Mingelfester
Begravningar
Personalfester • Personalmöten m.m.

HELA SVERIGES MATMAMMA

MONIKA HALLBERG
0706 - 71 77 71
mail: monika@tcmh.se
FB: MonikasMatbod
matboa.blogspot.se

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition
FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD
www.ﬂy�ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@ﬂy�ning.nu
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ATTEFALLSHUS, FRITIDSHUS, FRIGGEBODAR,
FÖRRÅD, LUSTHUS i många olika storlekar och modeller.

TRÄFLIS
JORD, GRUS & SAND,
PLATTOR & MARKSTEN
Beställ via byggdelar.se
Hämta själv i lösvikt på släpkärra
eller få hemkört i storsäck.

ÖPPETTIDER:

Måndag - Fredag 7 - 18
Lördag 9 - 12
Kristi Himmelsfärdsdagen STÄNGT

Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se
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• hoglofthus@gmail.com

Har ni också husdrömmar?
FAh Arkitekter är det lokala arkitektkontoret
som ritar er husdröm - från skiss till bygglov.
Er husdröm är min vision.
www.fahark.se/ • filip@fahark.se • 076-845 51 15

Längtar du efter
SOLEN?

Vill du ta tillvara på solen på mer än ett sätt
så hjälper vi dig att installera solceller.

Ring Kristoffer
0120-29954

Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490
info@elinstallationer.net

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg
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Dags att bo
ka

Vi förenklar din vardag,
• Veckostädning
i hus, hem och trädgård

VÅRSTÄDN
ING
och
FÖNSTERP
UTS

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

• Byggstäd
• Flyttstäd

vår personal
Tel:All
0120-12020,
013-130020,
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

Göran Karlssons
VVS & El
Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Där vatten
och el
förenas!

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

RENSNING OCH
BETNING
LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Vill du också
synas
i Åkerbobladet?
En annons i det
här formatet
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

av utsäde utföres
Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59
Gistad • 585 63 Linghem

• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Tonåren är en känslig ålder. Det är då
pojkarna och flickorna börjar intressera
sig för varandra på allvar.
Helst bör pojken och flickan vara av
ungefär samma ålder. Det kan bli mycket
fniss och skratt bland kamraterna om
åldersskillnaden är för stor.
Vår Profil var 18 år. Flickan han träffat var bara 13 år. Hon hade med sig sin
lillasyster, som var 9 år. Till råga på allt
hade flickorna med sig en skarpögd guvernant som förkläde.
Hur skulle en romans kunna börja spira under sådana omständigheter?
Vår Profil gick på en kadettskola.
Flickan och hennes familj hade kommit
dit på besök. Hennes pappa hade gått på
skolan i sin ungdom.
Det var meningen att de två flickorna
skulle delta i morgongudstjänsten på skolan. Men en del kadetter hade drabbats
av påssjuka. Några andra hade fått mässlingen.
Därför fick flickorna stanna i kommendantens bostad under gudstjänsten.
Vår Profil skickades dit för att underhålla dem.
Vad gör man i en sådan här situation?
Något måste man hitta på. Kommendanten hade barn. De var inte hemma för
tillfället. Men deras elektriska tåg stod
framme på golvet i ett rum.
Först drack de saft och kakor. Sedan
började de leka med tåget.
När de tröttnat på modelljärnvägen
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föreslog vår Profil ett parti krocket. Naturligtvis vann han överlägset.
Sedan fick han en ny idé om hur han
skulle imponera på småtjejerna. Han var
bra på höjdhopp. Det fanns en tennisbana i närheten. Där hoppade han fram
och tillbaka över nätet. Flickorna tyckte
att han var storartad.
Mötet vid leksakståget blev början på
en romantisk kärlekssaga, som så småningom skulle leda fram till äktenskap.
Men det tog tid innan de fick varandra. Det 2:a världskriget kom emellan.
Först när det var slut kunde de börja träffas mera regelbundet.
Det fanns många som var tveksamma
till om vår Profil var den rätte för den
här flickan. En av dem var hennes pappa.
Han var inte överdrivet förtjust i tanken på att få vår Profil som svärson.
Vår Profil hade inga pengar. Alla hans
ägodelar fick plats i två stora resväskor.
Han måste leva mycket sparsamt för att
klara sig på sin blygsamma lön som löjtnant i flottan. Om han inte fått stöd av
sina släktingar hade det aldrig blivit något av romansen.
Flickans pappa tyckte att det fanns
många som skulle passa bättre åt hans
dotter. Därför ställde han till en massa
stora fester och kalas. Där kryllade det
av rika, ogifta, unga män från landets finaste familjer. Det var nästan som en
omvänd Askungesaga.

Men dottern visste vad hon ville. Hon
hade bestämt sig. Hon skulle gifta sig
med sin första kärlek. Den spänstige
höjdhopparen från kadettskolan hade
vunnit hennes hjärta. Han ringde varje
dag. När han blev tvungen att resa bort,
skrev de långa kärleksbrev till varandra.
Pappan fick ge sig. Det blev ett pampigt bröllop för 2 000 gäster. En mängd
bröllopspresenter strömmade in.
Bland gåvorna märktes två segelbåtar,
en travhäst, tusentals klädkuponger och
mängder av nylonstrumpor från USA.
Deras äktenskap kom att vara i 73 år!
Kärleken höll i sig hela tiden.
Vår Profil var en man med bestämda
åsikter och en stark frihetskänsla. Han
tyckte om att segla och köra bil. Hans fru
var förståndig nog att ge honom fria tyglar. Hon försökte inte heller ändra hans
karaktär. Hon ansåg att man måste acceptera en man som han är.
Den inställningen hjälpte dem över
många svårigheter. Vår Profil tyckte om
att resa. Ibland kunde han vara hemifrån
i långa perioder.

Han var mycket noggrann och effektiv.
Och han var alltid välklädd. Men hans
skrivbord påstods vara i en enda röra.
Det var bara han själv som hittade bland
alla pappren.
Förutom hästpolo och bilkörning hade
han ytterligare en hobby. Han samlade
på promenadkäppar! I en av de bostäder
familjen disponerade, hade han ett helt
rum fullt med käppar.
Vår Profil pysslade en del med uppfinningar. Han målade tavlor. Han kunde
flyga jetplan. Han hade tur i livet.
Man kan bara undra vad som hänt, om
den lilla 13-åriga prinsessan inte blivit
imponerad av hans höjdhopp på tennisbanan.
Vem var han?

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 11 maj 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 32.

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

Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33
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Lyfthöjd - 3,5 meter
Lyftkapacitet - 1900 kg
Maximal styrka kombinerat
med fantastisk smidighet!

Cat302

2 ton
med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC

TILLGÄNGLIGA REDSKAP
Tillval:
Stubbfräs
Gödselgrip
Timmergrip
Grävarm
Jordborr
Kedjegrävare
Hydraulhammare

800
800
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Avant528
1100 kr
Avant635
1200 kr
AvantE6
1400 kr
Avant 860i
1700 kr
Cat 1 ton
1200 kr
Cat 2 ton
1400 kr
Vibroplatta 90 kg 120 kr
Bränsle ingår ej i priset.
Moms tillkommer på samtliga

skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
skopa & pallgafflar
3 skopor
3 skopor

priser.

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland.
0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se
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Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi

hjälper dig med:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

(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

Linköpings El, Motorverkstad
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert
Jag söker EFTERTRÄDARE
p.g.a pensionering!
Intresserad?
Ring Robert på 0768 - 37 77 30
eller mejla lemo.1@telia.com

www.dakonsult.se

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad
Målning
Altan och uterum
Kök
Badrum
m.m.

ALLTID OSLAGBARA PRISER
www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10

Vi säljer
makadam, väggrus,
jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt
(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Vårsolen är här!fria hembesök redan idag.
nads
Passa på att boka ditt kost

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis 13 -16 samt Ons 14-18
16

SLUTA LETA! Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!
Beställ dina
LOUNGEDYNOR
hos oss!

HAMMOCK
inkl. dynor/tak

Nu 3295:(ord. 3795:-)

HOLMSUND grupp

TUSENTALS
dynor 10-30 %

Nu 6500:- (ord. 6995:-)
MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

KG

-LAMPAN
-TRÄDGÅRDSMÖBLER

070 - 299 81 42 • CARL CEDERSTRÖMS GATA 11
Öppet: Månd , torsd, fred 12 -18 • Lörd 11-14

MARMORBORD
med gjutjärnsfot

Nu 1095:(ord. 1199:-)

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

t.ex. tvätta av altanmöbler eller
hjälp med att gå till apoteket.

100 % nöjd kundgaranti!
UNDER DIN SEMESTER
erbjuder vi även hjälp med att
t.ex. ta in post, vattna blommor,
vara kattvakt m.m.

Vi tar Corona-ansvar!

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Marlene Andersson

Vi stödjer

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

fadderbarn.

r

0703 - 53 10 96

Telefontid: Må - Fr 8 -16, (Må - Fr 12-13 v. 27-30)
(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

Nästa Åkerboblad

delas ut i helgen 21 - 23 maj.
Välkommen med din annons! Boka den i god tid och senast tisdag den 11 maj.
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Vårnyheter!
Gerry Weber

Välkomna!
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om
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BJ´s mode

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

Vi hjälper dig med:
• Beskärning
• Anläggning
• Trädgårdsdesign
• Skötsel

Välkommen att höra av dig!
Lina och Fredrik med personal

Tel 0709 - 643 536

www.alsatterstradgardar.se

NDR

BOKFÖRING &
REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

VI HJÄLPER
FÖRETAGARE MED
- löpande bokföring
- bokslut och årsredovisningar
- inkomstdeklarationer
- administration
- och mycket annat
www.andrebokforing.se

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

av unga träd

och buskar

• Nedtagning av oönskade träd
RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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Pia Borgedahl

PRIVATTANDLÄKARE

www.tandlakarepia.se

Välkommen

till vår privattandläkarpraktik.
Vi har lång erfarenhet av vuxentandvård.
På praktiken arbetar legitimerad tandläkare,
legitimerad tandhygienist och tandsköterskor.
Praktiken är belägen centralt i Norrköping med
närhet till tåg, buss och spårvagn. Dessutom
finns goda parkeringsmöjligheter.
Vi samarbetar med tandlossningsspecialister,
käk-kirurger, protetikspecialister, tandregleringsspecialister etc.
Vi är anslutna till Försäkringskassan och ombesörjer att du får den ersättning du har rätt till.

Tandläkarpraktik Pia Borgedahl AB
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping

Tel. 011-12 03 12
Mail: 011.120312@telia.com

ÖPPETTIDER:
Mån, Tis, Tor 07.50 – 16.30
Ons, Fre 07.50 – 12.30
Lunch 12.00 – 13.00

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se
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Det bästa sättet att
ta hand om sina fötter
kan vara att lämna över
dom i någon annans händer.
Välkommen
hälsar vi
dig till
Skärblacka

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30

Känn Dig VÄLKOMMEN!

DIN EKOLOGISKA SALONG
I HJULSBRO

Vi erbjuder bl.a.
• Massage
• Ansiktsbehandlingar
• Lashlift & Browlift
• Vaxning



• Maria Åkerberg
• Sweden Eco
• Chokladserien
• Scandinavian Herbs


på valfri behandling
t.o.m. 31/5 2021.
Medtag denna annons
till behandlingen.

Vårdsbergsvägen 135, Brovillan, Hjulsbro
www.solbackens.com • info@solbackens.com

g

in
Fri parker
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Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

SKÄRBLACKA
FOLKETS HUS

Bakluckeloppis

Tisdagar 14 till 18 med start 4/5
Servering av kaﬀe,
korv och våﬄor.
Ring för info
0707- 90 84 97
Inger

BAKLUCKELOPPIS
BLACKA

Tel: 0707 - 90 84 97
Mail: kontakt@blackafh.se • www.blackafh.se

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Nu öppet för säsongen
– till sista september!

En del av Praktikertjänst

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design
och Roliga inredningsdetaljer
samt Trädgård och sånt och Loppis.

NYTT FÖR I ÅR:

Utökad Retro- & Vintage-avdelning
samt mer Loppis under sommaren.
Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.
Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Vi lyssnar på dina önskemål och
kommer med idéer på hur du kan
få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

011 - 13 34 34
www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping
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Öppet lördagar och söndagar 11-16
EXTRAÖPPET
torsdag - fredag, kl. 11-16
under juli och augusti.


Välkommen till Nostalgikvarnen på
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga
Björsäter med dess omgivningar.
För mer info ring:
0705 - 10 90 03
0761- 48 22 77
www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

LIN

är ett fantastiskt naturmaterial!
Följ linets utvecklingsskeden i Föreningen Naturalums
fyra kurser sommaren 2021
NÄR: 6 juni
VAD: Linberedning
Kursledare: Lotta Rehn
(sista anmälan: 3 juni)

NÄR: 22 augusti
VAD: Rycka Lin
Kursledare: Katia Klockevi
(sista anmälan: 19 augusti)

NÄR: 13 juni
VAD: Spinna Lin med slända
Kursledare: Lotta Rehn
(sista anmälan: 10 juni)

NÄR: 5 september
VAD: Frörepa Lin
Kursledare: Katia Klockevi
(sista anmälan: 2 september)

PLATS: Linghem, ca 2 mil öster om Linköping.

ANMÄLAN
En detaljerad platsbeskrivning mailas efter anmälan. via naturalum
.s
eller sensus.s e
e
TID: 10 – 17 • KOSTNAD: 500:- per kurs.

Välkommen att fröjdas i linets tecken!

i samarbete med

Frågor och info: hej@naturalum.se

POSK finns för dig i Åkerbo
POSK
finns för dig i Åkerbo
församling
församling
Vi är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik,
ärstark
engagröst
emaför
ngeen
t i kyrka
kyrkanfriisfrån
tälletpar�
får spoli�
tyra.k,
Vi är den
där engagemanget i kyrkan istället får styra.
POSK vill att Svenska Kyrkan ska:

POSK vill att Svenska Kyrkan ska:

• ta
Sevara
och på
ta vvarje
ara vmänniska
arje männsom
iskaen
som en gåva i
• Se och
församlingenliv
s liv
gåva i församlingens
• Egemenskap,
rbjuda gemeväxt
nskaoch
p, vmognad
äxt och mognad
• Erbjuda
aroch
a entydlig
fri ocröst
h tydi lsamhället
ig röst i saoch
mhället och visa på ett
• Vara •enVfri
iv iliv
räti trä�
visavisa
ochoch
frihfrihet
et
visa på le�
• e�
Ster
räven
a eöppen
fter endialog
öppenmellan
dialog mellan människor av
• Sträva
olikav
a tolika
ro tro
människor

Vill du vara med och påverka din kyrka?
Vill du vara med och påverka din kyrka?
Har du frågor hur din kyrka styrs?
Har du frågor hur din kyrka styrs?

Välkommen
att kontakta
oss!oss!
Välkommen
att kontakta
TomasToTegnevik,
mas Tegnevtegnevik@hotmail.com
ik, tegnevik@hotmail.com
aria Tunremaria.tunred@gmail.com
d, maria.tunred@gmail.com
MariaMTunred,
Ida Johanssoida.karolina.johansson@gmail.com
n, ida.karolina.johansson@gmail.com
Ida Johansson,
Upptäck mer
mer
Webb:Upptäck
www.posk.se/akerbo
Webb: www.posk.se/akerbo
Facebook:
facebook.com/poskiakerbo
F
b k f
b k
/
ki k b
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Kyrkgirot är en cykelutmaning där målet är
att upptäcka och utforska kyrkorna i och
runt Linköping, med start från vilken som
helst av de medverkande stationerna.
För varje kyrka du besöker har du också
möjligheten att hämta ett stämpelpass och
en stationskarta, samt lämna in en lott för att
vara med och tävla om ett presentkort på en
cykel. Chansen att vinna ökar för varje lott,
och för att delta i tävlingen måste du också
besvara en kunskapsbaserad fråga.
I Åkerbo församling cyklas det till kyrkorna
i Vårdsberg, Rystad, Östra Harg och Östra
Skrukeby. Hoppas att vi ses!

Kyrka

pen

n är öp

Läs mer på
svenskakyrkan.se/linkoping/kyrkgirot

Behöver du hjälp att handla?
Hör av dig till oss!
013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Du är välkommen till våra
kyrkor för att be, njuta av
tystnaden, sjunga en psalm
eller kanske för att tända ett
ljus för någon du tänker på.
Du hittar öppettider
på vår hemsida.
svenskakyrkan.se/akerbo

Ring, eller skicka ditt namn och din adress
tillsammans med din inköpslista.
Du kan höra av dig till och med
tisdag 15.00 varje vecka, för att få
dina matvaror under onsdagen.

Ring till oss
013-23 66 50
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Grön skylt vid graven?
Du som hittar en grön skylt vid en anhörigs grav,
kontakta vår kyrkogårdshandläggare. Läs mer nedan.

Exempelbild.
På våra skyltar står:
”Gravplatsnummer XXX. Släktingar
eller närstående till gravsatta! Var
vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar!”

foto Gustaf Hellsing / IKON

Ser du en grön skylt och vet något om gravrättsinnehavaren, kontakta oss.
En grön skylt vid graven innebär att vi saknar information om eller kontaktuppgifter till
gravrättsinnehavare. Kontakta kyrkogårdshandläggare Ina Nordh om du har uppgifter om
en gravplats. Några av gravarna har haft gröna skyltar i mer än två år, och gravrätten för
dem återgår till församlingen om ingen hört av sig före 31 maj 2021. Detta innebär att
gravarna riskerar att tas bort.

Ina Nordh

kyrkogårdshandläggare
i Åkerbo församling

013-23 66 61
ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se

Du som vill ha information om våra verksamheter
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar.
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LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

Tovade figurer
Skinnprodukter m.m.
Välkommen till oss på Säby Gård
för inköp av våra skinnprodukter!

Ring 0708- 498 112 för besök.
barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se
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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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Jens

Niklas

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

SPECIALPRISER
på HANKOOK

SOMMARDÄCK
HANKOOK
K125

LAUFENN
LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOK

Fälgar från

Vid skifte ingår alltid hjultvätt
DÄCKHOTELL

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

ÖPPETTIDER: Må - To 8 - 18, Fr 8 - 12

013 - 510 60

gummiverkstan.se

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

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
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

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

Prisvärt
och
personligt!

I VÅR SERVICE INGÅR
ASSISTANSFÖRSÄKRING

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
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
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Det våras för
däckbyte
Du färdas i 110 km/h eller 30,56 meter
i sekunden och det som ligger an mot
vägbanan är fyra däck vars kontaktyta
kan jämföras med varsin sko i storlek 44.
Ändå är många bilister beredda att hosta
upp mer pengar för ett par träningsdojor
än nya sulor till bilen. Vinterdäcken är
precis som ett par oömma kängor medan
sommardäcken är lika följsamma som ett
par löparskor. Skulle du använda vinterkängor mitt i sommaren?
Den 15:e april var sista dagen att köra
på dubbdäck – sedan riskerar du 1 200
kronor i böter om det inte råder ”vinterväglag”. Har bilen dubbfria vinterdäck
eller friktionsdäck så ligger avgörandet i
dina egna händer. Det är nämligen lagligt att köra på dessa året runt, men det
är inget vi rekommenderar då däcken
har uselt grepp och bromsförmåga på
sommarväg.
Öka trycket
Vanligaste orsakerna till att köpa nya
däck är slitage och punktering men
även ålder spelar roll. Många väntar tills
däcken är helt utslitna och sett ur ett
säkerhetsperspektiv är det riktigt dumdristigt. Såväl bromssträckan som risken
för vattenplaning ökar rejält, så att investera i nya däck kan vara din och dina
medpassagerares bästa livförsäkring. Om
du väljer att montera dina gamla sommardäck så ska alltid de fräschaste sitta
bak och detta oavsett om bilen är fram-,
bak- eller fyrhjulsdriven.
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Viktiga millimetrar, mät mönsterdjupet.
Tänk även på att kontrollera lufttrycket regelbundet – ett för lågt tryck ökar
bränsletörsten, förkortar livslängden och
försämrar bromsförmågan. Kolla lufttrycket med kalla däck och öka gärna
biltillverkarens rekommendation med
0,3 bar så ökar du livslängden på kuppen.
Fysikens lagar
Vattenplaning är en fara på sommaren
så att ha rätt mönsterdjup på däcken är
A och O. Enligt lagboken går gränsen
vid 1,6 millimeter, men redan vid fyra så
ökar risken för vattenplaning markant.
När regnet vräker ner och däcken inte
klarar av att forsla bort vattnet så förloras greppet och det går inte längre att
styra. Om bilen börjar att plana så är viktigaste regeln att släppa gaspedalen och
om du har en manuell växellåda så ska
kopplingen trampas ner. Alltför många
trafikanter litar blint på att bilens teknik
ska lösa alla obehagliga situationer men
sanningen är att ingen elektronik står
över fysikens lagar. Var sjätte trafikolycka
med dödlig utgång beror på däcken och
en simpel koll är allt som behövs för att
bryta mönstret i statistiken. 
Text: Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB

VI TAR HAND OM DIN BIL!
Biltvätt • Ångtvätt • Polering • Rekond
Bilservice • Däckverkstad • Däckhotell

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR

400:-

VI TAR HAND OM DIN BIL

TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

Foder - Stall - Entreprenad
• Grovfoder för häst
Johan Franzén
Vårdsberg Hovetorp 1
585 92 Linköping
070-786 0112
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• 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

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

Nästa Åkerboblad

delas ut i helgen 21 - 23 maj.
Välkommen med din annons! Boka den i god tid och senast tisdag den 11 maj.
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smått & gott
Önskas hyra

LOKSELAR

Hus på landet nära Linköping
önskas hyra av skötsam barnfamilj.
Svar till 073-720 98 63

Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard.
Alla körklara. Restaurerade!
Pris: 1500 - 2000 kr eller bud.
073 - 84 30 807

Rune
Hjärtliga gratulationer
på din födelsedag
den 27:e april!
Vännerna Ingrid & Nisse

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

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobladet. 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

Lösning till
Mystiska Profilen, mars
Profilen var: Ulla Löfven. Föddes i
Stora Malms församling i Sörmland
den 29 maj 1951. Har jobbat på olika poster inom industrin och också
varit politisk tjänsteman.
Hon är gift med Sveriges statsminister Stefan Löfven.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång
blev: Inger Svensson, Norsholm.
Vinsten kommer med posten.
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Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast den
11 maj. (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:-

Här delas Åkerbobladet ut

Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

MÅNADENS JANNE!

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

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

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Mycket att göra för Tottes bilservice

Bra priser och personlig service.
Hos Tottes bilservice blir man inte en kund i mängden.
Nu är det bråda tider för Tottes bilservice i
Linghem. Sommardäcken ska på och Mattias
Höglund och hans personal har fullt upp.

Tottes bilservice är uppkallat efter Torsten Larson som startade verkstaden
1973. Till en början höll man till borta
vid Himnabadet men efter några år flyttade man till den nuvarande platsen på
Hästhovsvägen. Mattias Höglund började
arbeta i företaget 1998 och sedan 2008 är
det han som äger verksamheten.
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– Det rullar på rätt bra trots dessa tider. Vi har inte märkt någon nedgång på
grund av coronan, tvärtom har det nästan blivit bättre för vår del. Vi är en liten
verkstad där man inte behöver trängas
med en massa folk, och eftersom många
undviker att åka kollektivt så ökar bilåkandet, säger Mattias.
Tottes bilservice erbjuder såväl service
som reparationer, hjulinställningar, däckbyten, bromsbyten, reparation av AC, ja

i princip allt som rör bilen förutom lack,
plåt och rutor. Just nu handlar såklart
mycket om däckbyten som alltid vid den
här tiden på året, men man hinner även
med lite annat också. Förutom Mattias
själv så har han en anställd, en inhyrd
och så 75-åriga Torsten som hoppar in
lite ibland. Och framöver skulle han behöva anställa ytterligare en personal.
Kunderna kommer dels från den
närmsta omgivningen men även från
platser som Norsholm och Hjulsbro, och
även en del från exempelvis Åtvidaberg
som pendlar via Linghem och då passar
på att anlita Tottes bilservice.
Tottes bilservice är med i konceptet Autoexperten som bland annat är
reservdelsleverantör, förhandlar fram
försäkringar, anordnar utbildningar,
har teknisk support och är en hjälpande
hand i alla led förutom i själva skruvandet i verkstaden.
Hur tror du framtiden ser ut för små
bilverkstäder i och med teknikutvecklingen, till exempel ökningen av
elbilar?
– Jag tror inte det blir något jättebekymmer. Däck och bromsar kommer
fortfarande finnas kvar, även om
motorskruvandet kanske kommer se annorlunda ut. Tittar man tio, femton år
framåt så tror jag inte man behöver vara
så orolig. Däcksidan är något som ökar
ständigt, så det är ett sätt som vi kan
möta framtiden, säger Mattias och nämner även lätta transportbilar och husbilar
som två intressanta nischer som han funderar på att satsa mer på.
Vad är roligast med jobbet?
– Det är utmanande och varierande.
Jag får göra allt från kundmottagande till

Mattias Höglund har drivit Tottes bilservice
i Linghem sedan 2008 och trivs med variationen i yrket.
att vara mekaniker. Jag står inte bara vid
liften och byter bromsar en hel dag. Det
är nog det som är roligast, att man gör
olika saker.
Vad tycker kunderna?
– De flesta är positiva. Jag tror det är
uppskattat att man kan prata direkt med
den som gjort jobbet här. På större ställen är det lättare att man blir en kund i
mängden.
Varför ska man anlita Tottes Bilservice?
– Vi är väldigt prisvärda skulle jag
säga, och här får man ett personligt bemötande och ett bra utfört arbete. 
Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 29.)
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Månadens profil:									

Filip vill att design, funktion och
ekonomi ska samverka

Efter att ha studerat Fysisk planering i Karlskrona har Filip Ahlin nu flyttat hem
till Linköping och startat ett arkitektkontor.
God arkitektur får gärna inspireras av modernismen och bör passa in i den omgivande
miljön. Det tycker Norsholmsbördiga arkitekten Filip Ahlin som sedan i höstas driver sitt
eget arkitektkontor FAh Arkitekter med huvudinriktning att rita villor och fritidshus åt
privatpersoner.

Filip Ahlin är uppvuxen i Öjeby utanför
Norsholm, där han på ganska naturlig väg kom in på det där med att rita
och bygga hus. Hans pappa jobbar inom
byggbranschen och hans morfar var arkitekt och höll på med byggnadsvård. Han
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formgav till viss del huset som Filip växte
upp i och uppmuntrade till kreativitet.
– Han fick mig att förstå att saker gick
att skapa. Lekte vi buss så byggde vi en
busshållplats, och den lekfullheten har
nog alltid funnits med mig. Hus har alltid varit en stor del av mitt liv, men jag
har inte blivit påtvingad utan har alltid
gillat den skapande delen. Sen har det
fallit sig naturligt på alla mina val i skolan att jag dragit mig åt det hållet.
På gymnasiet gick Filip teknikprogrammet på Ebersteinska i Norrköping och

									 Filip Ahlin
läste Samhällsbyggande och miljö. Något som han beskriver som en väldigt bra
skola inför sin vidare utbildning, där han
fick med sig en bra grund som han sedan
hade nytta av när han läste Fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. Där
utbildade han sig till planeringsarkitekt
och gick ut i juni 2019.
– Och då brukar den naturliga frågan
vara varför jag nu ritar hus. Och det är
för att jag i slutändan alltid har hamnat i
detaljerna ändå. Jag tycker det är väldigt
kul med detaljer.
Jobbade med simhallen
Under studieperioden i Karlskrona fick
han möjlighet att jobba extra på ett
arkitektkontor där han fick lära sig grunderna i husritande. När han var klar med
sin utbildning bar det hemåt till Östergötland igen och då hamnade han på
ett kontor i Linköping där de arbetade
med större projekt, som exempelvis Linköpings nya simhall där Filip var en del
av projektgruppen under ungefär ett års
tid. Det han jobbade mest med var invändiga ytskikt, golv, golvfall, innertak och
så vidare.
– Det var självklart lärorikt att vara del
i ett så stort projekt och lära sig mycket
av alla kunniga människor jag hade runt
omkring mig inom olika professioner.
Jag fick lära mig att jobba i ett stort projekt där samarbete var väldigt viktigt, och
där alla bidrar med sin del.
Sen kom coronan vilket gjorde att Filip
var tvungen att söka nytt jobb, och då
valde han att starta det egna företaget
FAh Arkitekter.

Hus kan vara fina på olika sätt. Filip gillar
både Falu rödfärg och modernism.
– Jag har alltid velat dra igång något
eget, men tänkt att göra det på längre
sikt. Men nu blev det ett bra läge att göra
det i väntan på bättre tider. Och jag ser
mitt företagande som ett slags livsprojekt
som jag alltid kan ha med mig.
Skapa resultat tillsammans med kunden
Filip drog igång sitt företag officiellt i november 2020. Uppstarten har gått bra
och kunderna har börjat trilla in.
– Det jag har lärt mig med att ha ett
eget företag är att vara ansvarig för allting runtomkring. Inte bara själva
ritandet utan att driva företaget, att skapa en hemsida, att sköta ekonomin, att
marknadsföra sig och knyta kontakter.
Det har varit en lärorik process.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:									

I första hand ritar Filip
villor och fritidshus åt
privatpersoner med målsättningen att få design,
funktion och ekonomi att
samverka.
Kontoret har han hemma och bland projekten han hunnit med finns två villor, ett
uterum, en farstukvist och en tomtutredning. Och rita hus åt privatpersoner är
något han tänker fortsätta med framöver
även om han även söker en anställning
som planarkitekt parallellt.
– Det behöver inte betyda att det är
dyrt bara för att det är arkitektritat, säger
Filip och berättar varför man ska anlita
honom.
– Jag har ett intresse att hjälpa kunder med deras önskningar och visioner.
Man ska kunna komma till mig utan förkunskap och sedan skapar vi tillsammans
ett resultat som kunden är nöjd med. Jag
tror jag är ganska lösningsorienterad och
vill göra det som är rätt för kunden.
Vad är roligast med jobbet?
– Att alla människor är så olika och har
så olika smak. Kundmötena helt enkelt, i
kombination med öppenhet och nyfikenhet för andra och vad de tycker är snyggt.
Anlitar man Filip så inleds processen med
att man bokar ett första möte där man
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går igenom förutsättningarna.
– Projekten inleds med en behovsanalys utifrån dagsläget, där vi tittar på
kundens möjligheter, hinder och behov.
Vi går igenom var byggnaden ska uppföras, byggnadens tänkta utformning
och ekonomiska förutsättningar. När
skissförslaget är framtaget kan en kostnadsbedömning tas fram för projektet.
Arbetsprocessen fortsätter med att jag tar
fram de bygglovshandlingar som krävs
för att söka bygglov.
Själv bor Filip i en 50-talslägenhet i
Gottfridsberg, som han beskriver som
väldigt tidstypisk. Den fasta inredningen
i köket är kvar med sneda överskåp och
skjutdörrar. Och där trivs han väldigt bra.
Har du någon favoritstil inom
arkitektur?
– Stockholmsutställningen 1930 är en
utställning som väcker mitt intresse, för
det var då funktionalismen och modernismen kom till Sverige kan man säga.
Och det jag brinner för med funktionalismen och modernismen är att huset i

									 Filip Ahlin
första hand formas efter sin funktion.
Där finns nånting som inspirerar mig,
även om huset inte nödvändigtvis måste utformas med släta, putsade fasader,
platta tak och lådaktiga volymer, utan
huset får gärna anpassas till platsen och
den omgivande bebyggelsen. Om jag tar
ett exempel på där en arkitekt har lyckats
med det så är det Villa Drake som är ritad av Jan Gezelius. Där realiserar huset
modernismens idéer samtidigt som det
anpassar sig till den lokala traditionen på
ett stilfullt sätt. Det är för mig god arkitektur.
– Och ska vi prata favoriter i Sverige så
vill jag nämna Lådan (The Box) av Ralph
Erskine. Det är så välplanerat på så liten
yta och alla ytor har en funktion. Han vevade ner sängen från taket och fällde ut
skrivbordet när han skulle jobba, och det
kan jag ta lärdom av i mitt arbete. Och
samtidigt tycker jag att Per Fribergs Villa Ljunghusen vid Skanör-Falsterbo är
väldigt stilfull.

Norrköping där du har bott betraktas av
många som en av Sveriges vackraste städer. Kan du tipsa om tre fina områden
i stan?
– Kneippen är väl svårt att undvika i så
fall. Dels för att Strömmen går förbi och
sen ligger det väldigt många pampiga
villor där. Sen har vi NU64-området på
Nordengatan bakom SMHI som byggdes
till Norrköpingsutställningen 1964. Och
ett annat fint område är om man går
från Kneippen utmed vattnet, förbi fängelset och Campus ner till Kärleksparken
och Industrilandskapet, det är också fantastiskt. Det är en härlig miljö att vistas i
och en plats jag söker mig till om jag är i
Norrköping. 
Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 9.)

FAKTA Filip Ahlin
Bor: Gottfridsberg i Linköping
Ålder: 25
Civilstånd: Sambo
Yrke: Arkitekt
Favoritfilmer: Dokumentärer eller verklighetsbaserade filmer
Favoritbok: Samma sak där, böcker som
bygger på verkliga händelser
Bästa tv-program: Vår tid är nu
Bästa musik: Ganska blandat, till exempel 90-tals hiphop samt pop och
folkrock från 60–70-talet.
Godaste mat: Skomakarlåda

Godaste dryck: Nu till våren gärna ett
glas vitt vin. Men gillar även öl och kaffe.
Favoritpoddar: Värvet, Fördomspodden, Alex & Sigge
Drömresa: Att besöka huset Fallingwater i Pennsylvania.
Om du vann en miljon: Då skulle jag
lägga det på bostäder.
Vilken kändis vill du äta middag med:
Någon erfaren arkitekt, exempelvis
Thomas Sandell
Favoritlag: IFK Norrköping
Vad önskar du dig mest just nu: Som
många andra, att vi ska kunna gå tillbaka till hur det var innan coronan.
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KULTUR & NÖJE		

Nytt fiskeprogram i SVT

Ny säsong
av Hamilton

BILD: DANIEL HALLIN/SVT
BILD: ALEXANDER KRISPIN

Nu startar Sveriges Televisions
Fiskeliv, där vi i åtta program följer
Emilie Björkman och Martin Falklind
på diverse äventyr runtom i Sverige.
Däribland västkustfiske på Käringön,
öring i Dalarna, abborre i Härjedalen,
gädda i Västerbotten och isfiske i
Abborrträsk.
I varje avsnitt delar en passionerad
fiskare med sig av sina naturupplevelser och fisketips. I första programmet
får Emilie Björkman testa bergyltafiske
från branta bohusklippor och havsöringsfiske från kajak.
– Det var en utmaning att parera
kajaken och samtidigt hitta strömnackarna där fisken står, säger hon. Jag är
van att smyga efter insjööring i Dalarna. Här fick jag använda en helt annan
teknik och beten. Hur kul som helst!
FREDRIK POLBACK
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I sommar spelas en ny säsong av tvserien Hamilton in, baserad på Jan
Guillous böcker om den hemlige agenten Carl Hamiltons liv.
– Det känns otroligt bra att vi och
vårt team av kreatörer bakom Hamilton
får möjligheten att skapa en andra säsong, säger Petra Ahlin på TV4 och
C More. En spännande inspelning
väntar och publiken kommer att få se
Hamilton i ett nytt berättarformat.
Den första säsongen överträffade alla
våra förväntningar och med många
återvändande nyckelpersoner i produktionen är jag övertygad om att denna
säsong kommer göra detsamma.
Nya säsongen av Hamilton, som har
premiär 2022, består av fyra berättelser
fördelade på åtta avsnitt. Fredrik T Olsson står för manus och Erik Leijonborg
för regi.
FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Mitt första möte med det Indiska köket var på en lunchrestaurang
här i Sverige. Det finns bara ett ord för det mötet – katastrof!
Den gången talade inte den indiska maten till mina smaklökar.
Det var många år sedan.
Nu många år senare, har jag ätit mycket god indisk mat.

Lammcurry
4 portioner

1 kg tärnat lammkött från lammsteken
2 gula lökar
2 King Solo vitlökar
1 chili
2-3 msk färsk ingefära
2 lagerblad
4 tsk Garam masala
1 burk krossade tomater
1 burk kokosmjölk
Olja
Salt, peppar
Pressad lime
Skala och hacka lök, vitlök och
ingefära, skiva chilin.
Fräs lök och kryddor i olja i en
gryta utan att det tar färg. Lägg i
lammköttet, tomaterna och kokosmjölken.
Låt puttra sakta utan lock i cirka
1,5 timme eller tills köttet är mört.
Rör emellanåt och späd eventuellt
grytan med vatten.
Smaka av med salt, peppar och
pressad lime.
Servering
Raita
Naan-bröd
Basmatiris, gärna kokt med en
kanelstång
Mango chutney

Raita
2 dl matlagningsyoghurt
½ riven gurka
ca 1 tsk Garam masala
Färsk hackad mynta
Färsk hackad koriander
Salt
Peppar
Blanda ihop alla ingredienser och servera
såsen kall till lammcurryn.
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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

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
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.
Stängt för säsongen. Du är välkommen
att ringa under höst, vinter och vår och
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink
och fotbollsplan, efter 300 m höger.
Tel. 0703-6769 80.

GREBO

Norrby Vårmarknad & Loppis
I Grebo, ta av mot Norrby och fortsätt i
2 km. Fr-Sö 11-16 t.o.m. 20/6.
Tel. 0761-75 31 08.

LINKÖPING

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

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

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

Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17,
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
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.
Ti & To 14-18, Fr 11-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city)
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15.
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelstad
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten
(Idrottsparken). Sö 12-15.
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69,
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

LINGHEM

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5.
Ti & To 15 -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande
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MOTALA

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18,
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.

IGELFORS

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

MALMSLÄTT

KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station.
Må, To, Fr 12 -18. Lö 11-14.
Tel. 013-29 98 98.
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m.
har vi också en mindre loppis.

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
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18,
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

Lada 107. Igelfors Björke 107.
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.

LJUNGSBRO

omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)

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

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

Lösningar
Vilka orter

SKÄRBLACKA

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

1. Hässleholm
Skärblacka
Folkets Hus
2. Jokkmokk
Bakluckeloppis Ti 14 -18 fr.o.m. 4/5.
Tel. 0707 - 90 84 97
3. Ystad
SÖDERKÖPING
4. Falun
Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
5.10-18,
Östersund
Må-Fr
Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
6. Linköping

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.

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

Lions Second Hand
Torpet Hägerhällsv 12.
Öppet söndagar kl. 11-16
under april och maj.
Tel. 0704-33 56 87.

Labyrint

Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

VÅNGA

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

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-Fr 11 -16,
Tel. 0120 - 135 50.

ÅTVIDABERG

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

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.
OBS att vissa loppisar kan ha ändrade
öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.

Rebus:
Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du villpå
skall synas
här? Kontakta
Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu
Blåkullakärringarna
sina
kvastar
FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning. Vill du ha med ytterligare information, utöver detta,
är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar".
både katt och kaffepanna lastar
Lösning till marskrysset

Lösning till
Barnens Påskfläta
i Åkerbobladet nr 3

Barnkryss

KAN
ÖPPNAS
AV EN
SVARTING
SAKNAR
LÖSS
SURR I
ETERN

R

DE MÅLAS
OFTA PÅ
VÅREN

Ä

SKYDDADE
SPIRAN
DUBBELFOT

A

ÄR
AKUT
KASSE- VÄRMER KOMETEN
BRIST SOM SAME
ÄR JU
KAN VARA
ANDRAS
PRYDANDE
SIN KAN
MAN
STICKA

MOTIV
SOM
UPPREPAS
HAR
GANSKA
MÅNGA
GALLER

P
K Ä
O S
S K

Å
R
T
A

I
S
R
I
K

UPPSKATTADE PÅ
NYTT SÄTT
BARKLAND

K
I
N
A

SYRE
KAN HA
BÅDE SVIN
OCH ELD
EFTER SIG
IBLAND
FULL I
KYRKAN

O
R
N
A
T

K
O
R
G
B
L
O
M
M
I
G
T
FINNS AV
GUBBTYP

K
O
H
A
G
E
N

LÖTEN
KAN FÅ SLÄNGSAK
SJUNGDRÖMNY I
ANDE
TILLÄGG BÖRJAN
SUSANNE

A
V
S
V
O
R

I VIKTIGT
LAGER
I FUTHARK

PANGÄMNE
ÖVERGAV
MED SIG

K
R P N Ä B B
Y R E F R I
D I O T A L
E N
I D
N S K E N A
A I S S
T N T
T
R
O Z O N
Ä R D E R A
U
B M I
A N D R I
O R A N G
Ö R A
G E
KLÄCKNINGSPERIOD

GÖR JU
ELEVEN

NÅGOT KARPART
ELEKÖLAND
TRISKT
MED
NEGATIVT RETILLÄGG

KAN MAN PÅMINNER
TUTA PÅ
OM
FINGER
BESS

FÖDS
KLÄDD I
OP ENLIGT
ABC-BOK

SÅGS PÅ
ARBOGAÅK
TYP AV
KASSA

HAR
RÖRRAD

FÖR VIKTKONTROLL
ÖKID

BRINGA

ÄR KÄNT
KUVERT

FACK
MED BIT

43

Åkerbokrysset - april 2021
LYSANDE KRANS
PLATS FÖR HANÖVNINGS- DELSTYP
MÅL

KALLADES
SES
ROSENIBLAND
NOBEL- MED SYNMYNTET NERLIGEN

ÄR FINA
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Bild: iStock. 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: korsord2021

Så var det dags att träna de små grå igen, genom att lösa månadens Åkerbokryss. 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 11 maj 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 marskrysset var ”Korgblommigt" och "Kärringvandring". Lösning se sidan 43.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Per Henriksson, Linköping, 2:a pris – Lena Gille, Linköping
samt 3:e pris – Ingrid Johansson, Åtvidaberg.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.500 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, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Grebo: Pizzeria Grebo
Corona-läge kan
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
utdelningen till
vissa affärer och
Hjulsbro: ICA Flamman
tidningsställ i
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
denna förteckning
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
vara inställd.
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
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, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Nr
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 11/5
Tis 8/6
Tis 10/8
Tis 7/9
Tis 5/10
Tis 2/11
Tis 30/11

Utdeln.dag
Sön 23/5
Sön 20/6
Sön 22/8
Sön 19/9
Sön 17/10
Sön 14/11
Sön 12/12

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) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet 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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Vi tar hand om
din trädgård

Vi utför trädgårdstjänster för både företag
och privatpersoner i hela Östergötland
• Skötsel av gräsmattor

• Häckklippning

• Staket

• Beskärning av fruktträd

• Ogräsrensning

• Plattsättning

• Höst- och vårstädning
 av trädgården

• Plantering av växter

• Övriga trädgårdstjänster efter
överenskommelse

• Dammanläggning

– Allt för din
trädgård året runt
Vi erbjuder oss att pryda
ditt företags entré med
blommor och grönt!

Cicci 076 - 943 46 09 • Leif 070 - 374 13 78
info@finspangsbilplat.se
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i samarbete med

Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)
Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin
samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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LADDA BILEN HEMMA!

CHARGE AMPS HALO

LADDBOX
INSTALLERAD
OCH KLAR
inkl. kabel (exq 5g2.5) upp till 10 m från
elcentral samt personskyddsautomat.

19 800 kr inkl. moms
Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka
50 % så länge bidraget finns.

ta
Kontak
oss:
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Vi utför alla slags
elinstallationer
till hem, företag
och industri.

SERVICE • JOUR
INSTALLATION
UNDERHÅLL

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

