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www.centrumkliniken.nu
Snickaregatan 27  Linköping • 013 - 482 05 02

Dags att 
tänka på 
dig själv?

Vi hjälper dig även med läkarintyg och vaccinationer.

Boka tid för en 

HÄLSOUNDERSÖKNING
på Centrumkliniken

013 - 482 05 02
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Se det snöar ...
Vintern kommer alltid lika överraskande. Men det gäller att vara för-
beredd. Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter för att garantera 
säkerheten kring din fastighet. I Linköping gäller några enkla regler 
som vi alla ska följa för en tryggare vinter.

Håll gångvägar snöfria
Fastighetsägare har ansvar för att alla trottoarer och gångvägar intill 
fastigheten hålls fria från snö. Eventuell is ska avlägsnas och/eller man 
ska sanda för att undvika halkolyckor. Det finns ett par undantag, dels 
de gångbaneutrymmen kommunen använder för att lasta snö på och 
dels igenplogade gator. När bortforsling av snön har skett, så gäller 
fastighetsägarens ansvar igen. På vissa platser kommer sandlådor att 
placeras ut. Den sanden kan användas vid akuta behov. Kommunen 
erbjuder också gratis gångbanesand till fastighetsägare. Den kan 
hämtas på Majgatan vid Cupolen eller vid Stadspartners fd parkförråd 
på Häggvägen. OBS! Ta med egen spade och hink!

Skotta inte ut snö på gatan
Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner
och liknande, så att snön hamnar på gator eller gångbanor. Tänk på 
att hålla rännstensbrunnar fria från snö och is. Stenar, grus och skräp 
får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Tänk på rasrisken!
Till sist vill vi påminna om skyldigheten att hålla taken fria från snö
och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner. 
Men kom ihåg – arbeta alltid med säkerhetslina och varningsskyltar. 

Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Teknik & Samhällsbygg-
nad på telefon 013-20 60 00 om du har några frågor.

www.linkoping.se
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Passar
ALLA
öppna
spisar

AB Adrian Kanebäck
Tel. 013 - 571 57, 0708 - 55 08 82

• Kassetter
• Kaminer

• Skorstenar
• Skorstensrenovering

NERGIKASSETTEN
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Åkerbobladets julnummer
kommer ut den 14 december.

i Åkerbogården

Hemslöjd, ost, 
smycken, ljus, ljusstakar, blommor, 

barnartiklar, hudvård m.m.

Kom och köp dina julklappar!
Lör 1 dec kl.13-16 

Julfika, lotterier  
och korvförsäljning

VäLKomna tiLL
årets julbasar

DagleDigträffar
Salem rystad
Ons 28/11 kl. 14:00

Önskesången med
 Gun-Marie Axelsson, Lisen Åberg m.fl.

Adventskaffe!

Välkommen!
Salem Rystad, Frisbovägen 10
585 91 Linköping, 013-39 71 02 

salem.rystad@lkpg.visit.se

Rystad Folkets Hus
Loppmarknad 
25 nov kl. 10:00 - 15:00
Köp julklappar, gör fina fynd och ta ett fika 
med hembakat bröd. 
Välkomna!

Detta är den perfekta lokalen för
Barnkalas/julgransplundring,
Familjefester, Mötesverksamhet,
Studiecirklar m.m. 
För bokning och upplysningar kontakta: 
Jan Rydén, Tel. 013-39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se

Ewa Wallgren
Leg. optiker

      Nya glasögon
          till Jul ?

Välkommen att boka tid för synundersökning.
Ta med annonsen - den ger dig 

10 % i rabatt
på kompletta glasögon.

Erbjudandet gäller t.o.m. den 14/12

Nya Tanneforsvägen 70 • Tel. 013-12 16 90 • Bra parkering!
Öppet: Må-Fr 9:30-18, Lunch 13-14
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FÖRSTA 
ADVENTSKAFFE

för 45:e året
söndagen den 2 december 

i Sockenstugan
efter gudstjänsten i 

Vårdsberg kyrka kl 11.00

Hembakat bröd
Lotteri

Åkerbo rödakorskrets sömnadsgrupp 
i Vårdsberg-Askeby hälsar

Välkomna!

inbjuder till

Syföreningsauktion
Lördag 24 november kl 1600 

i Prästgården Gistad
Andakt, kaffeservering, lotterier.

Auktion på skänkta varor.
Gistad kyrkliga syförening

hälsar alla välkomna!

GISTAD 
SPORT & MOTION

inbjuder 
till föreläsning om

KOST & HÄLSA
Föreläsare 

Ingrid Rauge från SISU

Lördagen 17 nov. 10:00
i Gistad klubbstuga.

FRI ENTRÉ
Fika till självkostnadspris.

Välkomna
önskar vi i Gistad SoMk!

”Livet på landet under 1800-talet” 
Föredrag 3/12 kl. 19:00

i församlingshemmet i Törnevalla
av Johan Birath.

Välkomna!
(Gäller även icke-medlemmar.)

Kaffeservering med hembakat bröd
samt lotterier med fina priser.

Arrangör: Törnevalla hembygdsförening

Förfrågningar: 013–74121
www.tornevalla.se

Centrumkliniken
Snickaregatan 27, Linköping

www.centrumkliniken.nu

Patienten i centrum
 – inte i väntrum!

Få en tid snabbt på Centrumkliniken.

013-482 05 02
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Vänge Teknik&Fritid AB

Eva & Anders Samuelsson • Vänge Södergård, 585 91 Linköping  • www.venge-teknik-fritid.se
info@venge-teknik-fritid.se  • 013-39 72 54  • 070-776 16 59 • 070-213 96 34

Gravering av
ID-brickor 

skyltar
priser 

plaketter
hänvisningsskyltar
graverar i plastlaminat och metall

Vägbeskr: Gamla E:4an mellan 
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka

Lanthem
Inredning  Present  Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider: 
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150

JUL
PÅ LANTHEM!

Inspirations- resp. pysselkvällar
ända fram till jul.

Tomtar
Löpare
Kuddar
Tyger
Frotté med namn
Dukar
Dörrkransar  m.m.

Mi & La Hantverk

Decoupage • Servettryck
MIA A X EL S SON

TEL: 011 – 750 15 • E-MAIL: mi-la.hantverk@hotmail.com

Glöm inte att boka en julhälsning i
nästa nummer av Åkerbobladet.
Senaste bokningsdag onsdag den 5 december.
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Årets julklapp?
Köp ett presentkort på feng shui-konsultation!
Till dig själv eller någon annan som vill ha lite hjälp 
att skapa harmoni i hemmet.
40% rabatt på ordinarie pris.
Prisexempel:
Bostad 100 m2 utan rapport: 1440 kr (ord. 2400 kr)
Bostad 200 m2 med rapport: 3300 kr (ord. 5500 kr)
Trädgård 1000 m2: 2310 kr (ord. 3850 kr) 
Presentkort på valfritt belopp 20 % rabatt.
Erbjudandet gäller tom 071231.
Presentkortet kan utnyttjas under hela 2008.

Grundkurs i feng shui
24-25 november, kl. 10-17
På denna kurs lär du dig grunderna för att
balansera energier och skapa ett harmoniskt
hem.
Vi går igenom: De fem elementen, yin & 
yang, baguan, chi – energi och rensa i röran.
Teori blandas med övningar
Ta med en skiss eller ritning av din bostad.
Plats: Barnhemsgatan 3, Linköping.
Anmälan (bindande) senast 19 nov.
Kursavgift 1190 kr, inkl. Kursmaterial.

Harmoni i hemmet med feng shui
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För anmälan och beställning välkommen att kontakta 
Pernilla Agerhall, cert. feng shuikonsult 0708-92 81 45, 
pernilla@fengshui-insikt.se
www.fengshui-insikt.se
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Rensning och 
betning

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons VVS & El

Där vatten 
och el 

förenas!

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tfn: 013-72077 • mb: 0708-434838

Bra pris på varm-
vattenberedare 
inkl. installation

Slöjdgatan 19 
58277 Linköping
Tfn: 013-312191

VVS & EL lagret
Butikens öppettider:
mån-fre 9:00-18:00

lunchstängt 13:00-14:00

lör 10:00-13:00
Stängt vecka 48-49

Är du trött på

STUBBARNA
i trädgården?

www.dakonsult.com

specialitet

stubborttagning!

Jag utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Daniel Gustafsson

RenovglasRenovglas

Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad

Centrumkliniken
Snickaregatan 27, Linköping

VaCCinera dig på Centrumkliniken!
DrOP in: Ti & To 18-20, Lö 11-15 
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Kattkastrations-
Kampanj

under november och december

Välkomna såväl nya som gamla kunder!
Leg. veterinär Anette Gladh

013-73420

I samband med kastration bjuder vi på 
id-märkning

samt
foderprover från Specific.
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Stora Bjärby Ägg AB •Tfn:013  – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90

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

 Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!
Här fi nns färska och nyvärpta ägg,
och det är alltid öppet.  Självbetjäning.

Visste du att ägg är naturens 
egen mirakelkur? 

Ägg innehåller de fl esta 
vitaminer och mineraler som 

vi behöver för att må bra. 

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka. 

Visste du att ägg är naturens 

Ägg innehåller de fl esta 
vitaminer och mineraler som 

vi behöver för att må bra. 

Presentbutiken
HÄLSO    KRUKANY

Stationshuset Linghem

är laddad med klappar!

Öppet: To-Fr 11-18, Lö 11-15
www.halsokrukan.se

Tel. 073-809 07 00

1-årsjubiléum 13 dec  
Jag bjuder på kaffe & lussebulle.

Öppet till 20:00

Sönd.
öppet
25/11

Ej kortköp

Ulla Karlsson
Med. fotterapeut  (medlem i SF)

Klostergatan 31 • Linköping
Tfn.013-14 37 00

Välkommen till 
fotvården 

”Sköna Fötter”
Jag tar hand om dina 
fötter, samtidigt som 

du får en avkopp-
lande stund.

Julklappstips:

Ge ett

presentkort
på en

fotvårdsbehandling.
Besök gärna min
hemsida

www.skonafotter.se

Sortimentet kommer att vara ungefär detsamma:
• Kläder från S - XXL, 
• Underkläder  • Skor

Ändringar ingår i priset.

Delar lokal med Mias Hantverk.
Butiken ligger ut mot bilparkeringen.
Samma telefonnummer: 013-13 74 80

Hjärtligt välkommen!
Marie Torjul

KLÄDMOBILEN
013 – 13  74  80

flyttar till 
Johannelund Centrum 

den 1 december
och BYTER NAMN till:

N

Taktil massage
– en julklapp med omtanke

Varmt Välkomna!
0733-84 11 48

Marie Berg HelMing
Fröö Gård, LiLLkyrka

Dipl. TakTil massör

och hälsopeDagog

Tomtepris

på alla bokningar

året ut.
350:-

(ord. 450:-)

Varsam beröringsmassage med
djupt avslappnande effekt.
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Traditionellt julbord i
trivsam herrgårdsmiljö

Lörd. 1 dec. kl. 18:00
Sönd. 2 dec. kl. 13:00

Därefter tar vi emot bokningar för grupper.

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

RING FÖR BOKNING AV BORD

Tel. 013 - 712 73
Välkomna!

Idingstad Säteri
Östra Harg

N
ju

t a
v en smakrik jultallrik 185:-

Ring och boka jultallrik!

per person

Vi har allt 
från gott kaffe, 
hembakat kaffebröd 
och bakverk 
till god mat, 
lunch eller middag.

Vi tar även emot 
beställningar på 
smörgåstårtor 
och tårtor.

011- 545 50

Onsdag -Torsdag 10-21 
Fredag - Lördag 10-22  
Söndag 11-18 

Vandrarhemmet öppet alla 
dagar vid förbeställning

Kapten Bille’s 
Café & STF Vandrarhem 
Gamla hamnmagasinet 
Norsholm 

Höst- och vintertider:

Upplev en försmak av julen
vid Göta kanal i vinterskrud

Välkomstglögg, pepparkaka, 
kall och varm jultallrik, 

kaffe, julkaka.
 Endast förbeställning!

Antikt & inredning

Kör E4 mot Norrköping och tag avfart 118. Följ skyltar mot golfbanan. 
När ni passerat gamla E4 finner ni Klinga gård på vänster sida.

Här finner Ni allt inom present och heminredning i 
vacker herrgårdsmiljö. 
Antikviteter, nytillverkade repliker av klassiska stilar, 
modernare former och design.
Vi har även repliker av glas och blomkrukor från 
1700-talet, handdukar, servetter m.m.

Välkommen till

TRE SEKLER
på Klinga gård

Öppet: Tis-Fre 11-18,  Lör-Sön 11-15

011-12 12 06 • www.tresekler.se
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Prinsessa salongPrinsessa salong
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Drop in & tidsbeställningTulpanvägen 3
585 64  Linghem

KLIPPNING
Dam ........................................... 180 kr (ord. pris 220 kr)
Herr ........................................... 180 kr (ord. pris 200 kr)
Barn och pensionär .................. 150 kr (ord. pris 170 kr)
Skägg och mustasch .................   50 kr
Ordinarie priser gäller fr.o.m. 1 maj 2008

BEHANDLING
Färg ........................................... fr. 350 kr 
Slingor med hätta ..................... fr. 350 kr 
Slingor med folie ...................... fr. 450 kr 
Färg + slingor .......................... fr. 599 kr
Plocka ögonbryn ...................... fr. 100 kr
Färgning av ögonbryn/ögonfransar .. 50 kr

FRI  PARKERING

Öppettider
Mån-Fre 11-19
Lör 13-16
Söndag stängt

Tel. 013-790 31
Mobil 0708-345301

Tag med annonsen så får du
50 kr rabatt på en behandling!

Hjärtligt välkomna!
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 Guldstrand Crystal crystallized by swarovski®

Det är värt ett besök ... Vi lovar!

Vill ni synas lite extra i vintermörkret? Kom till oss, vi har smycket!

     Träns med kristall            Kalvskinnväska Amanda           Läderarmband med kristall

Nyhet:
Vi utökar hela tiden vårt utbud av lösa pärlor för egen tillverkning av smycken! 

Till våren kommer vi att hålla kurser i smycketillverkning på Medborgarskolan.

Julklappar på Party:
Boka smyckeparty hos oss, din värdinnegåva får du i form av smycken till ett 

värde av 400 kr.  Bjud dina vänner, ha trevligt och fixa julklapparna i lugn och ro! 

Bokar du innan sista november, får du även ett par örhängen utan extra kostnad.

Lördagen den 17/11 finns vi i Björsäters hembygdsgård. Lördagen den 24/11 

kommer vi att finnas i Ikanohuset! 

17/11 är det något begränsat sortiment i Butiken och den 24/11 är det helt stängt!

Välkomna att inspireras av fantastiska kristaller!  Åsa & Göran

Öppettider:
Onsd-fred: 17.00–20.00  Lörd och sönd: 11.00–16.00

Butiken finns i Vårdsberg, Hovetorp (innanför Stall Hovetorp)
Mobil 070-220 40 70   www.guldstrandcrystal.se
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www.MOBILREP.se
Lagar & Låser upp

MobiLteLefoner, Chippar oCh Moddar
saMt Lagar tV-speL

Butik:
Nygatan 136, Stortorget
602 31  Norrköping
Tel. 011-444 11 00
info@mobilrep.se

Butikens öppettider:
Månd - Fred 12-18
Onsdag stängt
Lördag 11-14
Söndag stängt

Jag är din egen 
Fonusrepresentant

i Linghem
Hör av dig till mig när 

du har frågor kring begravningar 
och familjejuridik.

anja fridström

du når mig på tel 070-6752872
www.fonusost.se

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller

det humanjuridiska.
God Man - Testamente

Bouppteckningar - Arvsskifte

Bengt Nilsson

013-51010
070-8705929

www.svenskafamilyaid.se

Glas av plast!
Plexiglas  -  Makrolon

(Akryl) (Lexan, polykarbonat)

Lämpligt för 
rutor till ma-
skiner, lek-
stugor m.m. 
samt för 
inglasning av 
altaner och 
balkonger.
Makrolon är även 
utmärkt material för 
t.ex. skyddshuvar och 
liknande.

Tjocklekar
från 1 mm 
och uppåt i 
flera färger. 
Vi har även 
rör och 
rundmate-
rial i plast.

Allt tillkapas efter mått 
eller ritning.

Välkomna!

Industrimodeller
Molijns väg 4 • 580 06 Linköping • Tel:013-15 19 31 

• Fax:013-15 23 04 • info@industrimodeller.com
www.industrimodeller.com

Centrumkliniken
Snickaregatan 27, Linköping

Jourmottagning mitt i centrum
DROP IN: Ti & To 18-20, Lö 11-15 

Boka en julhälsning senast den 5 december.
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Håkan Andersson
Bil & Motorsportservice

Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 585 63 Linghem

www.team-bms.com

• Service & Reparationer
• Tillbehör & Reservdelar
• Lånebil *)

• Motorsport
• Hjulinställningar
• Däckverkstad

*)Lånebil vid service/reparation, fast pris 5 mil

Öppet: 8-17
Tidsbokning 8-15

Har du rätta greppet
till vintern?

Ring oss så fi xar vi 
däck och hjulinställning.

VÄLKOMNA till oss!
Håkan, Susanne, Daniel och Stellan

Besök www.alushow.se

och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

Dags att köpa vinterDäck!

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida

MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • UNIROYAL • PIRELLI • TOYO • GOODYEAR mfl. 

ring och boka i tid! tfn: 013-510 60

vi förvarar 
även dina 
däck över 
vintern!

www.gummiverkstan.se

toyo g4Michelin
X-ice

Bra friktionsdäck!

conti
viking contact 3

 UtökaDe öppettiDer:

vardagar 8-18, lördagar 10-14
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C A R  S E R V I C EC A R  S E R V I C E

Vår specialitet
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Vi har samarbetsavtal med Wahlstedt i Motala.
Vi är en allbilsverkstad.

Dela upp betalningen med 
MECA-kortet, räntefritt 1 år.

Öppettider, sept - maj
Mån - Tor 7.00 – 17.30
Fredagar    7.00 – 13.00

Läs mer på www.meca.se

Hästhovsvägen 1 
Linghem (mittemot silon)
Tel 013-708 60

Tottes Bilservice

DIN BILVERKSTAD

Lånebil.

Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Papp- 
och Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.

Kontakta oss, det lönar sig!  Tfn: 013-397320

TaKaRBeTen med hög KvaliTe!

Verkstad: Hagalund Malmskogen, 58272 Linköping
Mobiltfn: 0708-397320 • Tfn: 013-397320 • Fax: 013-397342 
E-post: rengenvik@rixtele.com • www.brokindsplatslageri.nulinKöPing

Roynes Däck & Reparationsservice
Enelund, Vårdsberg • 585 92 Linköping • Tfn: 013-590 01 • Mb 070-531 95 79

ÖPPET: Vard. från 17.00 
Lör - Sön efter förfrågan Ring och boka!

Hör av dig för en däckkontroll!
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Åkerboprofilen 

i Ekängen
Kinesisk visdom slår rot

Att perioder av ledighet, frivillig eller  
ofrivillig, kan leda till förändring och ny- 
start är ingen nyhet. Tid för eftertanke 
och ifrågasättande kan starta processer 
som leder oss i nya riktningar. Så blev det 
för Pernilla Agerhall när hon för några 
år sedan blev uppsagd från en tjänst som 
kemiingenjör på det lilla företaget Thin 
Film Electronics.

”Jag var föräldraledig och hade inget 
jobb att gå tillbaka till, vi hade byggt vårt 

hus och jag hade redan börjat intressera 
mig för Feng Shui, så det var bara att köra 
på.” Med stöd från Trygghetsrådet fick 
Pernilla möjlighet att gå en utbildning på 
Nordic School of Feng Shui. 

”Det var en distansutbildning där vi 
träffades fyra dagar i stöten på en kurs-
gård och däremellan hade praktiska hem-
uppgifter. Det var mer jobb än jag trodde 
innan men jag ångrar det inte.”

Enligt Feng Shui är det helt OK att ha det trivsamt på jobbet.  
Pernillas egen mysvrå ligger i arbetsrummet.

forts. på nästa sida
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Åkerboprofilen 

Feng Shui både hemma på jobbet
Pernilla blev färdig certifierad Feng Shui-
konsult hösten 2006 och i våras var det 
dags att starta eget. Företaget som fått 
namnet Feng Shui Insikt vänder sig både 
till privatpersoner och företag med erbju-
dande om såväl kurser som konsultatio-
ner.

”Jag kan komma hem till familjer som 
vill förändra sitt hem eller hjälpa till vid 
om- och nybyggnation men jag vill också 
gärna komma ut på arbetsplatser. Där 
finns det mycket att göra.”

Pernilla som arbetat som ingenjör på 
såväl Statens Kriminaltekniska Laborato-
rium som på Ericsson och ABB ler spju-

veraktigt när hon säger att hon vet vad 
hon skulle ändrat på där om hon haft sina 
kunskaper i Feng Shui då. 

”Det gäller förresten vårt hus här i 
Ekängen också. Det finns mycket vi skul-
le gjort annorlunda om vi byggt det idag 
men vi trivs ändå bra. Det är viktigt att 
inte forcera fram förändringar utan ta lite 
i taget.”

Huset är byggt 2000 och som besökare 
slås man av den goda ordningen. Här lig-
ger inga tidningar, böcker, papper eller 
pryttlar och dräller på bord och hyllor. 
Inga drivor med skor och väskor fyller 
hallgolvet och inga berg med leksaker väl-
ler ur skåpen i barnens rum.

Ytorna är rena från småsaker och deko-
rationerna är begränsade till krukväxter, 
blommor, levande ljus och textilier. Just 
detta att medvetet rensa och göra sig av 
med föremål man inte använder eller har 
glädje av tycker Pernilla är en viktig del i 
Feng Shui. 

Sunt förnuft och miljöhänsyn
”Det betyder inte att man måste undvika 
alla prydnadsföremål. Det viktiga är att 
det blir balans och att föremålen verkligen 
betyder något för oss. Inte heller behöver 
det leda till ett slit-och-släng-resonemang. 
Det går utmärkt att skänka saker och 
möbler till någon second hand-butik och 
att träna upp sin förmåga att avstå från 
onödiga impulsköp.”

Pernilla understryker gärna att Feng 
Shui inte är en inredningsstil utan ett sätt 
att identifiera vilken omgivning som pas-
sar för olika individer. Det kan vara helt 

Växter och natur är viktiga i Feng Shui. Kan man 
inte ha äkta vara så hjälper en fototapet. 
Här i Pernillas eget arbetsrum.
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Pernilla Agerhall 

Ljus och fönster öppnar för energiflöden.

ok med mycket prydnadsföremål i ett hem 
om det harmonierar med dem som ska bo 
där.

”När jag är ute på konsultationer måste 
jag lägga min egen smak åt sidan. Det är ju 
kundens önskemål och behov jag söker ef-
ter då, inte mina egna.”

Pernilla betonar också att Feng Shui inte 
är något flummigt New Age-fenomen utan 
bygger på mångtusenårig kinesisk teori 
och praktik. 

”Det finns nog inte många företag i 
Kina som fattar beslut om ombyggna-
tion eller nyetablering utan att rådfråga 
en Feng Shui-konsult. Feng Shui handlar 
mycket om sunt förnuft och hänsyn till 
miljön och det omgivande landskapet,  
traditioner som vi också haft en gång men 
som vi tappat bort någonstans i den ra-
tionella moderniseringen av våra stä-
der och som tyvärr också saknas i modern 
stadsplanering.”

Text och bild: Titti Knutsson

Delar av villaträdgården i Ekängen är nyligen 
iordningställd i enlighet med Feng Shui. Här ses 
Pernilla intill ett nyplanterat bambusnår.

Namn: Pernilla Agerhall

Bor: Ekängen

Familj: make och två döttrar, 2 och 5 

år gamla.

Intressen: ridning, familjen

Dold talang: sjunger gärna och bra

Favoritplats i Linköping, ur Feng 

Shui-perspektiv: Restaurang von 

Dufva

Önskedröm: Att ingen svensk arbets-

tagare ska behöva sitta och jobba med 

en dörr bakom ryggen.
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Törnevalla socken – en mycket gammal bygd

Till alla er som bor i östra delen av 
Linghem och kanske inte känner till 
att ni faktiskt bor i Törnevalla sock-
en (se kartan) och till alla er övriga  
Åkerbobladsläsare  kommer här lite 
information om Törnevalla.
 
Varför heter det Törnevalla?  
Namnet leder tanken till ”den törnbe-
vuxna grässlätten (vallen)”, vilket i sig 
är motsägelsefullt eftersom en vall inte 

gärna önskas vara bevuxen med tör-
nen. Törnbuskar, brännässlor och tis-
tel trivs bra på marker, som gödslas av 
betande djur och tar dessutom över-
handen om marken ödeläggs.

Kan så ha varit fallet i vår socken, 
frågar man sig? Ja, även andra namn 
i socknen tyder på det, här ligger t.ex.  
Stratomta och Bölingstomta, som har 
efterleden –tomta, vilket betyder att bo-
sättningar med odlingar återupptagits 

Generalstabens karta från 1���. Gränsen för Törnevalla socken markerad med kraftig grå linje.
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efter en period av ödeläggelse, kanske 
efter forntida strider mellan Götar och 
Svear, under folkvandringstiden eller 
efter någon av de många pestepide-
mierna som härjat vårt landskap. 

Fornminnen
Den stora mängden fornminnen i 
socknen berättar om mycket tidiga 
bosättningar och ett kulturlandsskap, 
som lämnat tydliga spår efter sig. 

Av mängden fornminnen kan man 
sluta sig till att Törnevalla varit en 
centralplats för handel, ting och gu-
dadyrkan. Över hela ytan finner man 
gravhögar, stensträngsystem, fornbor-
gar och odlingsterasser och intill vägar 
och kyrkan runstenar från 1000-talet.

Namnen på gårdar och byar, ännu 
i bruk, har ofta sitt ursprung i förhis-
torisk tid som Herrbeta, Ullälva, Gå-
selöt, Reva och  Hallstra. 

Krigshövdingen Lingur
För er som bor i Linghem kan det 
vara av intresse att namnet Linghem 
enligt en av flera tolkningar härstam-
mar från Lingurs by eller Lingurskau-
pung, vilket påminner om namnet Lin-
köping. 

Enligt en gammal sägen bodde en 
krigshövding eller domare vid namn 
Lingur där Linghem nu ligger. Lingur, 
som även ägde mark där Linköping 
nu ligger sägs vara begravd i Ladu-
gårdsbacke öster om Stångebro och 
hans hustru, Gumbrå eller Gumfrid, i 
Gumpekulla där Tekniska verken nu 
ligger. 

Med lite fantasi kan man kanske på-
stå att Linköping hade sitt ursprung 
i Linghem i Törnevalla och därefter 
flyttats till Linköping. Mera troligt är 
att ortnamnet Linghem eller Lynghem 
kommer av växtnamnet ljung och be-
tyder den ljungbeväxta platsen. Ort-
namn med efterleden - hem betyder 
viloplats, plats där man slagit sig ner 
och användes redan under äldre järn-
åldern (550 f Kr – 400 e Kr). 

Sigvard Hallendorff
Ordförande i Törnevalla hembygdsförening 

Är du intresserad av Törnevalla och 
dess historia så är du varmt välkom-
men som medlem i vår hembygdsför-
ening. Se  www.tornevalla.se

Centrumkliniken
Snickaregatan 27, Linköping

www.centrumkliniken.nu

DROP IN 
Ti & To 18-20, Lö 11-15  

Glöm inte
att vaccinera dig!

Den här rutan läses av  
uppemot 15 000 personer  

och kostar endast  
212:- plus moms.

Kan du som företagare  
annonsera billigare?
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Är vintern här redan? Lite vinterkänning kan du kanske få när du löser novemberkrysset. 
När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna,  samt 
namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till 
info@akerbo.nu  Senast den 5 december 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 oktoberkrysset var ”Skäggriskor” samt "En riskfylld plats".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Karin Jahr,  2:a pris – Rolf Månsson  
och 3:e pris – Leif Palm.  Lotterna kommer med posten.  

Åkerbokrysset - november 2007
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 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 faktura 15 dagar

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 5.800 ex. 

Delas ut med posten till 5.110 hushåll och 323 företag 
inom Åkerbo kommundel samt till adressater med 

Linköping som postadress i Grebo-Värna,
dvs. dessa orter med omnejd: 

Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, 
Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Ringstorp, Rystad, 
Slattefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 

Östra Harg, Östra Skrukeby. 

Tidningen finns också tillgänglig  
på f.n. följande platser 

Askeby: Handlar´n
Bankekind: Bankekinds Livs
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Åkerbobladets kontor
Linköping Centralt: Stadsbiblioteket, VVS-lagret,  
Centrumkliniken, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Klädmobilen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermar-
ket, Tannefors Optik
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Biblioteket, Ronaldos Bageri-Pizzeria, Tempo

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladets julnummer 
kommer ut den14 december.

Boka annons senast 5 dec.
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Tävla i 
ORDJAKTEN
– vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annon-
serna 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. en behandling
2. med vecka
3. repliker
4. sömnad
5. med omtanke
6. örhängen
7. skänkta varor
8. när det gäller
9. i samband
10. tyst, varm

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  
585 64 Linghem  
eller maila samma uppgifter till  
info@akerbo.nu  
Ditt svar vill vi ha senast den 5 december.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. 
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www.nettans.se

Brovillan
i Hjulsbro

Vårdsbergsvägen 135, 589 37 Linköping

013 - 16 38 02013 - 16 38 92

- City SPA-
(von Dufva)

Snickaregatan 34 B, 582 26 Linköping

Nu är alla julklappar här!

Våra öppettider är:
Måndag, tisdag, fredag 9.00 – 18.00 • Onsdag, torsdag 9.00 – 20.00

Lördag 10.00 – 15.00

Anette Hambalek
Salongsägare

Brovillan/City

Johanna Kjellstrand
City

Beatrice Klitsie
City

Brovillan/City

Charlotte Karlsson
Salongsansvarig
Brovillan/City

Sara Skoglund
Brovillan

Evelina Sylle
Brovillan


