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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 • Kultur & Nöje 30 • Lantbröd 31 • Loppisar 32 • Korsord 34
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God mat oavsett var du är
BESTÄLL TRADITIONELL

CATERING
PREMIÄR
SUCCÉ

Monikas Påsktallrik
Inlagd sill
Citronsill
Ägg med rom
Gravad lax, hovmästarsås
Skaldjurssallad
Knäckebröd
Ost
Köttbullar
Kryddig korv
Rostad potatissallad

Monikas matbod levererar festmat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.

FÖRNYA
NYA
FÖR
LILLA COOP

Bröllop • Mingelfester • Personalfester
Personalmöten m.m.

Kr 250
per pers:on
Beställ se
nast
24 mars

LILLA
COOP
SKÄRBLACKA.

SKÄRBLACKA
Torsdag 20 april kl 10.00.
BESTÄLL NU 0706 - 71 77 71

Avhämtas fredag 2 april 09.00 – 12.00
Lilla Greby Hagbacken, 585 62 Linghem

monika@tcmh.se • www.matboa.blogspot.com
/MonikasMatbod

VÄLKOMNA IN TILL OSS
GOODIEBAG
PÅ COOP SKÄRBLACKA
Ett
stort
TILL
DETACK
150
Butiken med det snabba kundvarvet och personlig service.
Vi gör allt för att du tryggt ska kunna handla hos oss.
Tillsammans hjälps vi åt i dessa tider.
Varmt välkomna in till oss hälsar
Anna med personal!

Eskilsvägen
4, Skärblacka
• Tel 010 - 4
747 45 90
Skärblacka,
Eskilsvägen
Öppet: Må - Fr 8 - 20 • Lö 9 - 20 • Sö 10 - 18
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Vårnyheter!
Vi har storlekar 34 - 54

A
SLUTRTIELL
U PP

70%

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

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

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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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.
Göran: 0708- 434 838

VI SÖKER
PERSONAL!
 Grävmaskinist
 Anläggare
Intresserad?
Kontakta Dennis Nilsson

0705-873443 • info@denntek.se

Gustav: 0733-722 539

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

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

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

• 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

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se
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BOKA IN VÅRENS PROJEKT
redan nu!
Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.
Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda
kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

Exempel på arbeten vi utför:
- Villa/Garagegrunder
- Betong/trä/glasfiberpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

- Rivningar och brandsanering
- Sten/Bergspräckning
- Garageuppfarter
- Gräsmatta
- Altan och trädäck
- m.m.

S

Vi är även återförsäljare för
Marquis spabad och San Juan Glasfiberpooler.

SNÖRÖJNING

med hjullastare och ATV

m

Vi hyr ut

Minigrävare

Hör av dig om du är intresserad av en kostnadsfri offert på ett arbete du vill ha utfört!

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se
Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Skorstenshuv
Skydda din skorsten mot fukt & nederbörd.
Nu från 2 500 kr inkl. montering.
Tel: 0790 - 47 47 95

Jernbergs Bilservice

Service
Reparationer
Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Ring före p.g.a. oregelbundna arbetstider.

013 - 27 07 43
0730 - 490 303
Rydsättersvägen

Malmskogen, Tallboda
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VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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VI HJÄLPER
FÖRETAGARE MED

NDR

BOKFÖRING &
REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

- löpande bokföring
- bokslut och årsredovisningar
- inkomstdeklarationer
- administration
- och mycket annat
www.andrebokforing.se

VI GÖR DET TILLSAMMANS!

... för dig som önskar personlig hjälp

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

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

Nu speciellt i coronatider kan jag erbjuda flexibla tjänster utöver
det vanliga – allt för att få dig och dina nära och kära att må
bra. Självklart använder jag munskydd, handskar m.m. utifrån
era önskemål och behov.

www.alltidnara.nu

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

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
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EN BRA START PÅ DAGEN!
Frukosten anses vara dagens viktigaste mål.
Med en bra frukost lägger du grunden
för resten av dagen och orkar mer.

Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!
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Glad Påsk!

Stora Bjärby Ägg AB • 0709 - 37 00 36
Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

info@elinstallationer.net

Vill du bli språkvän?
Vi Ses – Språkvänner i Linköping hjälper nyanlända linköpingsbor
och etablerade att träffas i personliga matchningar.
Integration börjar där människor möts.
Inkludering sker genom personliga kontakter – bli Språkvän!
Vi Ses – Språkvänner matchar någon som är ny i Sverige mot någon som är
etablerad svensktalande. Matchningen görs enligt era önskemål så som ålder och
intresse. Du kan också som familj träffa en annan familj. Språkvänner kan till
exempel gå på promenader, fika, äta middag eller delta i Vi Ses – Språkvänners
gemensamma aktiviteter. Den som är ny i landet får möjlighet att bli bättre på
svenska språket, medan du som är etablerad kan lära dig om en ny kultur och hur
det är att komma som ny till Sverige. Vi ses – Språkvänner i Linköping drivs av
Röda Korset med stöd av Linköpings kommun.
Läs mer om projektet och gör din anmälan på www.visessprakvanner.se

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

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

15 % RABATT

för nya avtalskunder

under de fyra första tillfällena.

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Marlene Andersson

Ny

he

t!

Gäller t.o.m. mars 2021. Kontakta oss för mer info.

Utökat RUT-avdrag! Gäller nu även enklare
ärenden som t.ex. att följa med till apoteket eller
ut och gå, laga mat, flytthjälp, barnpassning m.m.
Vi tar vårt ansvar inför våra kunder

Vi stödjer

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

fadderbarn.

med anledning av Corona-pandemin.

Vi tänker på våra anställdas hälsa och miljö.
Mer info på hemsidan.

r

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil befann sig uppe på 1 000 meters höjd. Han avsåg att göra något som
ingen hade gjort tidigare. Han tänkte
hoppa fallskärm!
Tyvärr blåste det en smula. Det var
inte bra. Nere på marken kunde han se
vägar och hus. Där väntade också många
åskådare på hur det skulle gå för honom.
Kylan uppe på den här höga höjden
kändes besvärande. Det var den 22 oktober 1797. Kanske hade det varit bättre
om han väntat till sommaren året därpå.
Vår Profil måste få ett namn. Vi kan
kalla honom för Jack. Han var pionjär inom ballongflygningen. Det var
någonting nytt vid den här tiden. Ballongflygarna betraktades som hjältar.
Många ville vara med och bli flygare.
Men gällde att hitta på någonting nytt.
Den första bemannade ballongflygningen låg nu lite tillbaka i tiden. Den hade
ägt rum i november 1783. Därför ville
vår Profil göra någonting annorlunda. Så
kom det sig att han uppfann fallskärmen.
Nu skulle han testa om den fungerade.
Teori och praktik är två helt olika saker.
Men Jack var ingenjör. Det borgade för
att han borde ha räknat rätt. I annat fall
skulle han slå ihjäl sig.
Naturligtvis var han fransman. Nästan
alla ballongflygarna vid den här tiden
kom från Frankrike. Det var där flyget
föddes, varefter det sedan spred sig till
andra länder.
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Vår Profil var inte den ende som dragit upp ritningarna till en fungerande
fallskärm. Han hade flera konkurrenter.
Men de var alla inne på fel spår.
Hans konkurrenter tänkte sig en fallskärm av tyg som var spänd över fast
stomme, ungefär som ett paraply. Det
kan vi kalla för en ”hård skärm”.
Jack hittade på någonting annat. Han
uppfann den ”mjuka skärmen”. Hans
fallskärm hade inte någon stomme, utan
var bara en kalott av tyg. Den fungerade
enligt samma princip som våra dagars
fallskärmar, det vill säga den skulle spännas ut och bromsas upp av lufttrycket.
Nu var det upp till bevis. Äntligen
skulle vår Profil få reda på om hans fallskärm fungerade. Han hade stigit upp i
luften hängande under en luftballong,
som flögs av en medhjälpare. Jack satt i
en liten korg under den stora ballongkorgen, med fallskärmen ovanför sig.
Han tyckte 1 000 meter var en lämplig
höjd för det stora experimentet. Så han
klippte av linan upp till den stora ballongen och föll fritt!
Vår Profil hade tur. Allt gick bra. Hans
fallskärm fungerade som den skulle. Den
fylldes med luft och började bromsa nedfärden. Han hade lyckats! Det verkade
som han inte skulle dö just den här dagen.

Men man får inte ropa hej förrän man
är över bäcken. Vår Profil drabbades av
ett problem som han inte hade räknat
med. Hans fallskärm började pendla!
Jack svajade från den ena sidan till den
andra. Han löpte risk att slå ihjäl sig mot
något träd eller något hus, när han kom
ner till marken.
Jacks lilla korg slog i marken. Den
studsade till och släpades omkring en
liten stund. Sedan föll skärmen ihop.
Färden var över. Vår Profil var ordentligt
omskakad, men hade klarat sig utan skador. Han hade genomfört världens första
fallskärmshopp.
Det här dramat ägde rum över Parc
Monceau i norra Paris. Bland de många
åskådarna som strömmade till för att
gratulera honom var hans blivande fru
Jeanne, som två år senare skulle bli världens första kvinnliga fallskärmshoppare.
Människan kunde flyga. Det var någonting nytt. Många ville se de märkliga
ballongerna. År 1802 gjorde Jack en
uppvisningsturné i England tillsammans
med sin fru. Där genomförde han en
flygning på 27 km och gjorde ytterligare
ett fallskärmshopp.
Han var också borta i Ryssland. Där
genomförde han en 300 km lång ballongflygning på hösten 1803. Den följdes
kort därpå av en 395 km lång färd mellan Frankrike och Tyskland.
Vår Profil hade god hjälp av sin fru
Jeanne. Hon gillade flygning och hade
från början varit hans elev.
Jeanne blev en av världens första
kvinnliga ballongflygare. Och hon blev
den första kvinnan som hoppade fallskärm. Hon genomförde sitt hopp från
900 meters höjd den 12 oktober 1799.

Vår Profil levde farligt. Han löpte risk
att störta och slå ihjäl sig. Det hände flera av de andra tidiga ballongflygarna.
Men det blev inte så. Vår Profil omkom
i en arbetsplatsolycka i sin egen verkstad.
Han fick en balk i huvudet och dog, bara
53 år gammal.
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 16 mars 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 33.

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi

hjälper dig med:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd
(skylift/klättring)

 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Arbeten med 25-meters teleskoplastare
 Nu med RUT-avdrag

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

www.dakonsult.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.

www.fonusost.se
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Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

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

www.lottadriscoll.se
Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

Butik - Hundkurser

Alltid med det bästa för dig och din hund!
Inom kort startar Revatorpets butik webbutik! Håll utkik!

0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

Välkommen till Gospelshopen!

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

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

Foder, trim och tillbehör

Öppettider:
Tis - Fre 11 - 16
Lör 11 - 14

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90

www.hundkattshopen.se
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BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

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

Sunnebotorget i Åtvidaberg

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se

070 - 298 10 30
Känn Dig VÄLKOMMEN!

Nu gör vi ett nytt försök
att öppna butiken
torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13
Vi tar emot 8 kunder samtidigt enligt
FHM:s regler om 10m2 per kund.

VÄLKOMNA

Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 26 - 28 mars.
Välkommen med din annons! Boka den i god tid och senast tisdag den 16 mars.

16

oc

Avståndet
mellan hand och fot
kan vara långt
– ta hjälp av en fotterapeut
i ett lugnt naturskönt läge.

GRUPPTRÄNING
Ett brett utbud av gruppträningspass i Linghem

Vi har pass för dig som uppskattar möjligheten att
träna nära hemmet. Oavsett om du vill komma igång
och träna eller är en van tränare har vi något för dig:
Box
Cirkelfys
Gympa

UteFys
Tabata
DanceMix

Pilates
StepUp
Yoga

Medan vi har Covid-restriktioner som förhindrar
vanliga pass inomhus, har vi ett specialschema
med Livesända pass och olika Utepass.

Skärblacka
Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

KOSTNAD
Terminsavgift: 600:-/300:- ordinarie/senior & ungdom
Medlemskap: 250:- per år • Engångs-swish: 60:Läs mer på vår hemsida och på Facebook.
Facebook.com/gymmixlinghem
laget.se/lskgymnastik_gymmix
gymmix@lskgymnastik.se

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa
En del av Praktikertjänst

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Öppet:

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

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

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen
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Kyrka

pen

r
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n öp

Vi firar inte gudstjänst på
samma sätt som förut, men
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.

Vad är inställt
och inte?
Eftersom risk fortfarande finns
att vi smittar varandra så är
några verksamheter inställda,
och andra sker digitalt.
Du hittar all information på
svenskakyrkan.se/akerbo

Jourhavande präst
Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavårdserbjudande. Prästen har absolut tystnadsplikt och varken brev
eller chattar sparas. Allt försvinner efter avslut. Ingen kan
heller lyssna på vad som sägs i telefon.

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Kanalen telefoni nås via 112.
Fråga efter jourhavande präst.
Jourhavande präst är gratis och öppen för alla,
troende såväl som icketroende,
medlem såväl som ickemedlem.

Ring till oss
013-23 66 50
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/ Ikon

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut.

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans
kankan
vi göra
skillnad.
Tillsammans
vi göra
skillnad.
Din Din
gåva
görgör
detdet
möjligt.
gåva
möjligt.

svenskakyrkan.se/act

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

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR
VI TAR HAND OM DIN BIL

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Basservice 1595:-

inkl. 5 liter olja & filter.

DÄCKFÖRVARING

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

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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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
Stommen, Gistad
585 63 Linghem

Telefon: 013 - 731 43

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!

KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

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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smått & gott
Björsäters seniorer

Årsmöte vid Busshållplatsen 5/3 kl. 14
Därefter promenad runt Kyrkängsvägen.
Se Facebookgruppen ”Björsäters Seniorer”.

LOKSELAR

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

POMPdeLUX
Danskdesignade barnkläder i storlek 80 -164.
Release av ny kollektion SS21 torsdag 4 mars.
För beställning eller bokning av visning kontakta:
Jenny Bäckman, tel. 0705 - 76 05 05
jeb@pompdelux.com
Fb: POMPdeLUX Linköping
Ig: pompdeluxlinkoping

Här delas Åkerbobladet ut

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut sig
mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området består av
ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter samt stadsbebyggelse och
industriområden i Linköpings utkanter.
I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors,
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, Skärkind
och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga.
Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlådan.
Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna utanför
Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom finns tidningen
tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området samt i centrala Linköping
och i några närbelägna orter.
Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d. Åkerbo
kommun. 

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
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Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast den
16 mars. (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:-

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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Månadens profil:									

Anna Hållqvist

COOP-handlaren i Skärblacka

Sedan 2017 är Anna Hållqvist butikschef i Coop Skärblacka,
och hon tycker att kundkontakten är det bästa med jobbet.
Sedan tre år tillbaka driver Anna Hållqvist
COOP-butiken i Skärblacka. Trots coronarestriktioner går verksamheten bra och butiken utvecklas kontinuerligt. Och även hemma på hästgården i Vånga startas det ständigt nya projekt.

Anna Hållqvist är uppvuxen i Vånga
och där bor hon kvar än idag, på en hästgård med naturen runt knuten och nära
till jobbet i Skärblacka. Hon är utbildad
inom trädgård och har tidigare jobbat
inom just den branschen på Brinks gurkor, Billbäcks och Viberga i Finspång.
Hon har även jobbat hemma i stallet på
gården innan hon slutligen hamnade på
COOP i Skärblacka.
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– Jag och min man köpte gården 2001
och var ganska unga då. Jag var bara 21.
Vi byggde ridhus och sånt vartefter och
hade mycket inackorderingar. Sen när
barnen började växa upp kände jag att
jag ville ha ett vanligt jobb, och jag har
alltid gillat COOP:s filosofi med deras inriktning på hållbarhet och ekologiskt.
Fick erbjudande att bli butikschef
Anna hade visserligen en syster som var
butikschef men tanken var aldrig att
hon själv skulle driva någon mataffär,
en butikschef i familjen borde räcka. Inställningen var istället att hon skulle bli
vanlig arbetare som gör jobbet och sen

									Anna Hållqvist
åker hem och är ledig. Men tämligen
omgående efter att hon börjat på COOP
fick hon frågan om att få större ansvar
och bli butikens andreman och sedan
dröjde det bara ett halvår innan hon fick
frågan om att kliva upp ytterligare ett
pinnhål och bli butikschef.
– Då fick jag tänka efter ordentligt,
men jag tror att jag i grund och botten
är en sån människa som mår bäst av att
ha lite kontroll. Jag tycker om att styra
upp och driva saker. Så efter någon vecka
tänkte jag: “jag provar, vi kör på det”.
Och det ångrar jag inte.
Syrran driver konkurrenten
COOP i Skärblacka öppnade på våren
2017 och Anna blev butikschef i december samma år. Det hade varit mataffär
i lokalen även tidigare. Under många
år låg Konsum där och senare öppnade
även Matöppet i samma lokal, och idag
är det alltså en COOP-butik med sju anställda om man inkluderar Anna.
– Vi är det minsta COOP-formatet och
räknar oss själva som kompletteringshandel, säger Anna som är övertygad om att
det finns plats för två matbutiker på orten. I andra änden av Skärblacka finns
nämligen en stor mataffär inom en konkurrerande kedja. Det finns en sporrande
rivalitet mellan butikerna men stämningen dem emellan är god, av förklarliga
skäl visar det sig.
– Det roliga är att det är min syster
som är butikschef där, säger Anna och
fortsätter:
– Vi har jättebra familjesammanhållning men var inne ganska tidigt på att vi
inte ska jobba ihop i samma butik.

Man behöver inte vara rädd för att besöka Coop
i coronatider. Butiken har bland annat infört
maxantal kunder och leverans av varor på
kajen.

Intresse för lokala producenter
Totalt är de fyra systrar, och tre av dem
arbetar inom handel. Den tredje är nämligen frukt- och grönt-ansvarig i syster
nummer tvås butik. Och det kan bli en
och annan pik eller skämt vid familjesammankomster om vilken butik och
vilka varumärken som är bäst. Men intresset för att jobba i livsmedelsaffär
är inget som systrarna fått med sig hemifrån för pappa var plåtslagare och
mamma jobbade inom vården. Själv
är Anna engagerad inom LRF och har
ett stort intresse för bra mat som är lagad från grunden. Hon har möjlighet
att plocka in lokala producenter i sortimentet och på butikshyllorna hittar man
bland annat Brinks gurka och Vångahonung.
forts. på nästa sida
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– Det vore roligt att ha ännu mer av
det och det är något som COOP alltid
strävar efter: att knyta an lokalt, men det
tar tid och är mycket regler kring att ta in
lokala produkter.
Rogivande med hästar
På tal om det lokala så har Anna varit
Vånga trogen hela livet och där trivs hon.
– Jag är uppvuxen här och det är fin
natur. Och både min man och jag har
våra familjer här.
Inom Annas släkt har man sysslat med
travhästar och hästintresset har hon fört
vidare. De bor på en hästgård, och även
om inte Anna rider så mycket själv längre så finns det en yngre generation som
tycker om att sitta på hästryggen.
– Vi har fyra egna hästar och ett föl på
väg. Det är min dotter som rider nu och
jag står mest för markservice och sponsring. Hästar är kloka djur och man kan
prata av sig med dem om man till exempel måste ta svåra beslut. Att komma ut
i naturen och känna lugnet, det ger ro i
själen.
Kundkontakten det bästa
Som handlare är man en viktig del av
lokalsamhället. Man blir ett nav som
mycket kretsar kring och lär känna
många människor.
– Det bästa med att ha butik är att träffa kunderna och att det är så flexibelt och
varierande. I ena stunden sitter jag på
kontoret och i nästa packar jag varor eller pratar med kunder. Det känns bra att
kunna vara med och påverka saker, och
det är också väldigt trevligt att träffa alla
ungdomar som jag tänker är våra blivande medlemmar.
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– Det sämsta är väl när det blir stres�sigt. Jag tycker ju att mitt jobb är jäkligt
roligt, och kan ha svårt att släppa det när
jag är ledig. Även om jag går i stallet kan
det poppa upp tankar på jobbet och det
måste jag kanske lära mig att koppla bort.
Vad är er styrka som butik?
– Personalen! Vi har verkligen lyckats
med att sätta ihop bra personal som älskar sitt jobb, och det märks. Och vi har
ett kort kundvarv och det tror jag gynnar
oss. Det är lätt att stanna till och hoppa
in och köpa två liter mjölk, en brödlimpa
och ett paket köttfärs. Det går snabbt och
smidigt att handla hos oss.
– Vi ökar varje år och följer budget väldigt bra. Och det sa COOP redan när vi
öppnade att det skulle behövas några år
för att arbeta in butiken, och tittar man
på kundundersökningarna så har vi lyckats. Så vi är här för att stanna.
Vad skulle du vilja utveckla med butiken?
– En större butik, det står högt upp på
önskelistan. Vi har alltid nya idéer och
COOP-föreningen har köpt ett eget bageri så där kör vi vårt egna bakade bröd och
semlor och sånt, och det skulle jag vilja
utveckla mer. Vi arbetar ständigt med förbättringar, och att utöka sortimentet vore
en dröm.
– Jag tycker om att prata mat med kunder, och jag blir väldigt inspirerad om jag
kommer till en annan COOP-butik och
känner att den som står i delidisken är
kunnig. Tyvärr är vi för små för att ha en
delikatess här i Skärblacka, till min stora
förtret, för jag gillar ostar och sånt. Det
skulle vara jätteskoj att ha.

									 Anna Hållqvist

Anna och familjen bor
på en hästgård i Vånga. Och där finns det
alltid nya projekt att
ta tag i.

Vad har du annars för planer på gång
i livet?
– Bor man på en gård så har man alltid nya projekt på gång. Vi håller på
mycket på gården och ett växthus är väl
nästa dröm. Vi gillar att odla och hålla
på ute, och har en stor kräftdamm också. Vi håller även på med att plantera
träd och försöker få till en fin parkmiljö.
Vårt intresse är att utveckla gården på
olika sätt. Men jag tror aldrig vi kommer
bli färdiga för vi kommer på nya saker
hela tiden, det svåra är att begränsa projekten. 

FAKTA Anna Hållqvist
Yrke: Butikschef i COOP Skärblacka
Bor: Vånga
Ålder: 41
Familj: Gift och har tre barn
Godaste mat: Hjort
Godaste dryck: Coca Cola
Bästa film: Skräckfilmer
Bästa tv: Mandelmanns
Godaste godis: Choklad
Musiksmak: Väldigt blandat
Favoritförfattare: Nora Roberts
Drömresa: Frankrike
Om jag vann en miljon: Då skulle jag
lägga den på vår hästgård.
Önskar mest just nu: Att vi ska kunna
återgå till ett normalt liv igen efter
coronan.

Text och bild: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 3.)
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BJ's Mode

– ser fram mot ljusare tider

BJ´s Mode har drabbats av coronan precis som alla andra butiker, men man
har försökt att anpassa sig och nu blickar man framåt mot en vår då saker
förhoppningsvis blir mer normala igen.
Det har varit ett jobbigt år för många butiker och även BJ´s Mode har fått känna på
de tuffa tiderna. Men nu blickar man framåt och har fyllt butikshyllorna med nytt härligt vårmode.

BJ´s Mode på Ågatan i Linköping är
en väletablerad klädbutik med många
trogna kunder. Man riktar sig främst till
kvinnor men har även ett litet sortiment
av Barbour-artiklar för män. De senaste
åren har man gjort flera satsningar som
varit uppskattade. Man har en butik i butiken med hudvård och kosmetika från
främst Sans Soucis. Man har satsat på
badkonfektion med produkter från några
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av de populärare varumärkena. Och man
har tagit in större klädstorlekar, så att
man nu kan erbjuda storlekar från 34
upp till 54. Personalstyrkan har spetsats
till med personer från Parfymeri Tre hjärtan, Mays shop och B´Chic som tagit med
sig sina kunskaper till BJ´s Mode, och
kunderna uppskattar att det fortfarande
finns plats för unika, privatägda butiker
med personlighet och engagemang.
BJ´s Mode har även varit kända för sina
event och modevisningar, men där fick
man hitta på nya lösningar när coronan
slog till förra våren.

– Vi flyttade utomhus och hade drive
in-visningar tillsammans med Stafsäter och Månestad gård. En del satt kvar
i sina bilar och vi hade ställt ut stolar
med jämna mellanrum så det var säkra
avstånd. Det var väldigt omtyckt bland
våra kunder, många hade inte kommit ut
på något roligt på flera månader, säger
Bettan Hallberg som står för B:t i butiksnamnet. J står för maken Johan.
Bettan berättar att de även har anpassat verksamheten på andra sätt,
exempelvis med ett maxantal kunder
i butiken, att personalen bär visir, att
man har handsprit i butiken och att man
erbjuder sina kunder att komma och
handla på egen hand utanför de ordinarie butikstiderna.
– På morgonen har jag har haft kunder som velat vara själva i butiken. De
har kommit runt halv nio och haft en och
en halv timme på sig tillsammans med
mig. Och samma sak på kvällarna efter
stängningstid.
Nu ser Bettan och hennes personal
fram mot en vår där vi går mot ljusare tider, där vaccineringen tar fart och där vi
snart kan lätta på restriktionerna. Snart
öppnar dessutom restaurangen Mocca
Deli vägg i vägg och kommer bidra till
mer folkliv i området. I Norrköping där
konceptet funnits ett tag är det väldigt
populärt och förhoppningsvis blir effekten samma i Linköping. Och BJ´s Mode
har laddat upp i butiken med härligt vårmode.
– Det är knalliga färger, det är jordnära färger och lite pastelliga färger. Det
finns för alla. Det har pratats mycket
om de där västarna med bara en skjorta under som man sett på tv. Sen har du
fortfarande den där skjortklänningen

Handla vårmodet hos BJ´s. Butiken har
välfyllda hyllor och stort utbud med något
för de flesta.
som man både kan ha som klänning och
lite öppet, säger Bettan och fortsätter:
– Vi försöker att ha ett väldigt stort
spann på vårt utbud. Hit kan man
komma och handla om man vill vara vardagssnygg, brukar jag säga.
Och blicken är ställd framåt. På BJ´s
Mode har man tusen idéer att ta tag i när
saker blir mer normala igen.
– Bara det släpper så ska vi komma
igång med våra modevisningar och fortsätta med våra drive in-modevisningar
för det var väldigt omtyckt. Även fast vi
går tillbaka till det normala så tror vi på
att komma ut till olika miljöer och göra
samarbete med de som vi är på plats hos,
säger Bettan. 
Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 4.)
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KULTUR & NÖJE		

Nordiskt drama
i SVT

Nya Beck
spelas in

BILD: SVT

Sigrun Edda i isländska Gullregn, en av flera
nordiska dramaserier på SVT Play i vår.

BILD: PÄR BÄCKSTRAND

Under våren storsatsar SVT Play på
nordiska dramaproduktioner.
– Vi har de senaste två åren sett exempel på att nordiskt drama står sig oerhört
starkt, säger SVT:s Anna Croneman.
Titlar som 22 Juli, Kalifat, Vargen kommer
och Tunna blå linjen tar alla avstamp i vår
nordiska verklighet och publiken har tagit emot dem med stort engagemang.
Sedan finns knappast något finare än att
sammanföra talang från olika länder och
få se resultatet möta tv-tittarna.
– Responsen vi får från publiken är att
de vill se ännu mer nordiskt drama, säger
Hanna Stjärne, vd på SVT. Samarbetet
mellan de nordiska public service-bolagen har gjort detta möjligt, och resultatet
är fantastiskt: en rad modiga, nyskapande serier som också har förmågan
att binda samman de nordiska länderna
över olika språk och generationer.

Just nu pågår inspelningen av fyra nya
Beckfilmer, som beräknas få premiär
nästa vinter. Den senaste filmen, Den förlorade sonen, slutade med att Martin Beck
(Peter Haber) svävade mellan liv och
död. Hur har det gått? Har Martin överlevt och kan han fortsätta sitt arbete som
polischef?
– Det jag kan avslöja om nya säsongens
filmer är att nästan allt är som vanligt,
men det blir en del privata förändringar för Martin Beck, säger Niva Westlin
Dahl, exekutiv producent för Beck på
C More och TV4. Han får ett nytt fokus skulle man kunna säga. Sedan har vi
fyra sinsemellan mycket olika och riktigt
nervkittlande fall i den här omgången.
Och spännande såklart med ett till delar
nytt team bakom kamerorna som laddat
historierna med nytänk och bidragit till
nya vinklar och idéer i projektet.

FREDRIK POLBACK

FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK
Baka ert eget rostebröd!
Monika
Hallberg

Det är enkelt och mycket godare än det man
köper. Jag har valt att smaksätta mitt bröd med
soltorkade tomater och oliver men givetvis går
det att utesluta.

Lantbröd
2 limpor

Ugn 225 grader
25 gram jäst (½ pkt)
5 dl ljummet vatten
2-3 msk olja
1 msk honung eller sirap
9 -10 dl vetemjöl
1½ - 2 tsk salt
(beroende på sältan hos oliverna)
½ dl soltorkade tomater i olja
½ dl svarta oliver
Äggvita
Sesamfrö

Rör ut jästen i det ljumna vattnet.
Tillsätt honung/sirap och det mesta
av mjölet.
Arbeta ihop en smidig deg, gärna i
maskin ca 5 minuter.
Tillsätt saltet, arbeta degen någon
minut till.
Dela ner oliver och tomater i mindre
bitar och tillsätt dem i degen.
Låt degen jäsa till dubbel storlek
ca 45 - 60 minuter.

Tippa upp degen på ett lätt mjölat
bakbord.
Dela degen i två delar utan att knåda
den allt för mycket.
Forma två limpor. Lägg i smorda
brödformar.
Låt jäsa 30 - 40 minuter.
Pensla bröden med äggvita och strö
på sesamfrö.
Grädda ca 20 - 25 minuter.
Stjälp upp bröden och låt svalna på
galler under bakhandduk.
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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.

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 11-17 – men
BOKA TID på 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.

LJUNGSBRO

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.

MOTALA

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18,
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88
Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city)
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15.
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING

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

Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27,
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70.
Instagram: Geforlivet.norrkoping

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

IGELFORS

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

LINGHEM

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

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

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.
Lada 107. Igelfors Björke 107.
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.
Magasinet. Intill Linghems station.
On 16-19, Lö 10 -14. Tel. 0702-98 10 30

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

omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)
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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

TALLBODA

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

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

VÅNGA

SKÄRBLACKA

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

SÖDERKÖPING

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

Kenyaföreningens Second Hand
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-Fr 11 -16,
Tel. 0120 - 135 50.

ÅTVIDABERG

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

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.

OBS att vissa loppisar kan ha ändrade
öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här? Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu
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".

Lösning till
Mystiska Profilen, januari

Lösning till januarikrysset
SKER PÅ
HUGGKUBB

Profilen var: Anita Lindblom.
Föddes i Gävle den 14 december 1937.
Sångerska och skådespelerska. Gift med
boxaren Bo Reine Högberg 1966 – 70.
Hon hade också ett förhållande med
regissören Gunnar Hellström. Hon dog i
Mandelieu-la-Napoule i södra Frankrike
den 6 september 2020.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Mona Sandholm Andersson, Skärblacka.
Vinsten kommer med posten.
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Nästa Åkerboblad kommer ut den 28/3.
Välkommen att boka din annons senast 16/3.
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Åkerbokrysset - februari 2021
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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 för ett nytt hjärngympapass med Åkerbokrysset. 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 16 mars 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 januarikrysset var ”Mot högre höjder" och "De följer huvudspåret".
Lösning se sidan 33.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Eric Halvarson, Linghem, 2:a pris – Ivo Riiga, Linköping samt
3:e pris – Jan Åhlgren, Linköping. 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
Norsholm: ICA Nära Brasken, 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
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 16/3
Tis 13/4
Tis 11/5
Tis 8/6
Tis 10/8
Tis 7/9
Tis 5/10
Tis 2/11
Tis 30/11

Utdeln.dag
Sön 28/3
Sön 25/4
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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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!
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(Gäller ej tillbehör)

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
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