
Vagnar och hästkrafter 14 • Lina satsar för framtiden 30 • Recept 41 • Korsord 44

Åkerbobladet
Nr 10 –  2017
22 oktober  – 18 november
Årg 16. Upplaga 18.800

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91

E-post: info@akerbo.nu

ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12

UTÖKAT ÖPPET UNDER NOVEMBER: Vard 8-18, Lörd 10-14

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

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

Vi är nu 
NTF-certi� erade

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

Nu erbjuder vi även FYRHJULSINSTÄLLNING.
Vi har också LÅNEBIL.

Fälgar från

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

HANKOOK W419
Dubbdäck

HANKOOK W616
Friktionsdäck

SPECIALPRISER
på HANKOOK 

VINTERDÄCK
Gäller de vanligaste dimensionerna

och så långt lagret räcker.

TOPP-

RESULTAT 

i Aftonbladets 

test!

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Vi säljer HÄSTMATERIAL

Tel: Emelie  0733 - 20 43 33 • Mail: stallgarden@hotmail.se

STALLGÅRDENS SERVICE
Adress:  Stallgården, Åkerstorpsvägen, Linghem  

Betalning via SWISH eller vid större köp mot faktura.

Vi hjälper er 
att träna 
och tävla 

era hästar.
Pris enl. 

överenskommelse.

Kraftfoder
lösvikt

Från 
8 kr/kg

Försäljning, korttidsuthyrning, långtidsuthyrning, 
reparation av hästtransporter.

Emelie Ericsson 0733 - 204 333
emelie@torstensons.se

Arne Ericsson 070 - 622 72 08
arne@torstensons.se

STALLSTRÖ
ca 25 kg  60 kr/st

Vid storköp 
om minst 315 balar

54 kr/st, frakt ingår.
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Gistad Veterinärpraktik AB

Gistad
Veterinärpraktik  AB

Välkomna till den lilla privata kliniken på landet 
med personlig service och ett lugnare tempo.

Leg. veterinär Anette Gladh 

013 - 734 20

DAGS ATT 
KASTRERA KATTEN! 

Välkomna 
att boka tid!

ERBJUDANDE under oktober - november

10 % rabatt på kastrationer (han- eller honkatt)
             och i samband med detta ...

bjuder vi på id-märkning (tatuering i örat).  

Gäller vid tidsbeställning under oktober och november.

Endast kortbetalning
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rabatt på alla

SOLSKYDD

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44
Åtvidaberg  0120 - 101 68
Gamleby  0493 - 105 53

Showroom  på
Sparregatan 3, Linköping

Öppet: Mån 13-15, Ons 16-18

www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

 HÖSTKAMPANJ!

15 %
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Hushållsnära 
tjänster m.m.

Svårt att hitta present till dem som har allt?
Köp ett presentkort hos oss!

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14. För mer info, se hemsidan.
www.marlenesalltjanst.se

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

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

PRIS: Från 180 kr/tim 
efter skatteavdrag (360:- inkl. moms)

100 %  nöjd kundgaranti!

Referenser finnes.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

VI HÄLSAR ANALYN VÄLKOMMEN TILL OSS!
I samband med detta erbjuder vi nya avtalskunder 

10 % rabatt vid det första tillfället. 
Ange ”Analyn” vid bokning. (Gäller t.o.m. 30 nov 2017.)
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Vill du också  
synas här?
En annons i det
här formatet 
kostar endast
400 kr i sv/v
480 kr i färg
(priser exkl. moms)

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Jernbergs Bilservice

Tel. 013 - 27 07 43
Rydsättersvägen  

Malmskogen, Tallboda

Service  
Reparationer

Öppet:  Må - To  •  Fredag stängt

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

070 - 298 10 30
Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36  
www.angshultsfot.se

Skärblacka

Höstdepression 
eller stressymtom? 
 

 

RELATIONSKLINIKEN 
i  Östergötland 

 

www.relationskliniken.se 
Henrik Lund, beteendevetare 

info@relationskliniken.se 
0707 958885 

HårButiken (Saxen)
i Tannefors

Nya Tanneforsvägen 72, Linköping

070 - 345 22 70

Färgerbjudande 500:-
(Ord. 900:-)

JUST NU:

SkoButiken
i Tannefors

Nya Tanneforsvägen 62, Linköping

070 - 345 22 70

GÅ SÄKERT!
Skaffa ICEBUG 

innan halkan slår till.

Dam & Herr

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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Vi utför
Alla typer av till-, om- 
och nybyggnationer 

med helentreprenad
samt arbeten som

Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.

– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53
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ÖPPETTIDER:  Vardag  7 - 16 • Helg enl. överenskommelse
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 •  www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

  Vi skiftar däck, 

byter hjul och utför 
reparationer och service.

  Delbetala dina däck 
räntefritt på 4 månader 
med Wasakredit.

  Däckhotell  
400:-/säsong

  Hjultvätt  
100:-/4 hjul

Kontrollera dina däck i tid innan halkan 
kommer. Vi ger råd om du är osäker – kom 
hit så mäter vi mönsterdjupet och ger dig 
prisförslag på nya däck.

SNART DAGS 
FÖR VINTER-
DÄCK!

Återförsäljare för 
Svenska Fälg. 
Se prover hos oss.

Nya fälgar till bilen?
Kolla nya fälgar på bilen i 
fälgstudion hos Svenska Fälg.

Vi gör en visuell 
koll av bromsarna 
i samband med 
hjulbytet.

GARAGE 
& FÖRRÅD 

Buxbomsboll

Tänd-
briketter

150:-
Ord. 170:-

200 st – 145:-
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Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net
Huvudkontor   0120 - 149 49
Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Har du funderat på att byta din elcentral?  
Kanske installationen i hela huset? Kontakta oss för kostnadsfri offert.  
Eller varför inte en elbesiktning av ditt hus för 1495:- efter rotavdrag.
En elbesiktning är alltid bra att göra i samband med husförsäljning.

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 175:- per timme, efter RUT-avdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, 
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits 10 år i branschen!

Vi utför komplett FLYTTSTÄD med garanti – till fast pris.

www.attraktivmiljo.se 
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

   Grundat 2006



11

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:- 
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38  

NU 1.790:- 
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31  

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:- 
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38  

NU 1.790:- 
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31  

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:- 
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38  

NU 1.790:- 
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31  
Försäljning av kläder från

HELLY HANSEN

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg 
www.falerummotorservice.se • info@falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare • Även uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

NYA DÄCK TILL SALU

Vi har även DÄCKHOTELL

Vi utför också:
BILREPARATIONER
samt 
STUBBFRÄSNING

Öppet:  
Månd -  Fred  8 -17

Vi SKIFTAR dina 

DÄCK
inför vintern

Telefon:
0120 - 16 21 20

ÖPPET: 
Mån - Tor 8.00 - 16.30
Fredag      8.00 - 15.00

TIDSBOKNING

013 - 327 04 03

Långängsvägen 6, Tallboda,  Linköping
www.ajsbilservice.com

ajsbilservice@outlook.com

Vi hjälper dig med däckbytet 
inför vintern.

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
 Avancerad trädfällning (skylift/klättring)
Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin
 Nu med RUT-avdrag  
      (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

Daniel Gustafsson

Passa på att boka TRÄDFÄLLNING nu!
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Med fokus på Ditt välbefinnande!

Gottorpsgatan 11  |  582 73 Linköping   |  www.zoncasus.se

Ring och beställ tid idag... 0730-861493

Cocosbollsfabriken i Skärblacka 
satsar framåt och tar in 

produkter från Sockerbagarna.
Tårtor, smörgåstårtor, kakor m.m.

Vi har självklart kvar våra 
populära Cocosbollar och 

Norrköpingsfl äsket.

Vi tillverkar även fl era sorters 
gammeldags konfektyrer.

ÖPPETTIDER 
Butiken: Må - Fr  9 - 17
Självplock:  Må - Fr  8 - 20  •  Lö - Sö  8 -18
Plocka själv från ställen utanför butiken och betala i ICA:s förbutik.
(Gäller endast Cocosbollsfabriken.) Beställningar hämtas i ICA:s förbutik. 

Cocosbollsfabriken i Skärblacka
Kullerstad Torg, Skärblacka • 0703 - 21 66 80
www.cocosbollsfabriken.se • www.sockerbagarna.se

•  Lö - Sö  8 -18

Alltid fabriksförsäljning av2:a-sortering till lägre pris.

Butik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!

Massor av HÖSTNYHETER  i butiken!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem
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HÖSTENS NYHETER

Ombud til
l BJ´s mode

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

Instagram  #bjsmode

Öppet: 
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
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Trots de mörka molnen och väderleks-
profeternas spådom om regn klarar sig 
ekipagen som tävlar i vagnskörningen 
torrskodda. Eller skall man kanske säga 
torrhovade eftersom det är hästarnas 
hovar som driver vagnarna framåt över 
gräset på Åkerbo Rid- och Körsällskaps 
tävlingsbana. Undantaget är förstås när 
ekipagen kör genom vattenhindren. Då 
skvätter det på både hästar och vagnar. 
En förbipasserande tävlingsmotorcyklist 
med sidvagnsrace som specialitet skulle 
kanske utbrista: ”Här är det kvinnorna 
som håller i piskan och kör och männen 
är deras burkslavar.”  

Med ett undantag är kuskarna kvinnor 
och personerna som hjälper till att förde-
la vikten baktill på vagnen är män. Men 
inom ridsporten kallas de här personerna 
för groomar istället för burkslavar.

Bokstavsordning
Therese Lövgren är en av medlemmarna 
i Åkerbo Rid- och Körsällskap. Hon visar 
tävlingsbanan.

– Den består av tre delar. Först är det 
en distanssträcka för att hästarna ska bli 
varma. Därefter får de en paus och sedan 
börjar hinderbanan. Alla tävlar mot var-
andra men i olika klasser, förklarar hon. 

Vagnar och hästkrafter
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Vid det första vattenhindret står Per 
Nordenskiöld. Han är en av banbyggar-
na.

– Varje bana har en mini- och maxtid. 
Hindren skall köras i bokstavsordning. 
Klasserna har olika stora hästar. De mins-
ta kör långsammast, säger han.

Snabb support
Samtidigt dyker ett ekipage upp bakom 
en krök och närmar sig vattenhindret. 
Hovarna smattrar mot marken och det 
rasslar i seldonen. Vid utfarten från hind-
ret slår ekipaget mot en av bokstavsskyl-
tarna så att den bryts av. Per Norden-
skiöld plockar upp sin telefon och ringer 
ett samtal. Sekunderna därefter anländer 
en man på en tvåhjuling med hästkrafter 
till platsen. Per Nordenskiöld förklarar 
vad som hänt och mannen säger att han 
skall fixa en ny skylt. Sedan vänder han 
motorcykeln och åker tillbaka.

Maratonvagnar
Therese Lövgren går till nästa hinder. 
Ekipagen svänger kraftigt när de kör 
runt kombinationen av pålar och utlagda 
traktordäck.

– Vagnarna som används skall ha fjäd-
ring och en viss vikt. De har också skiv-
bromsar.

Vi hyr ut vagnar för att medlemmarna 
skall kunna få möjlighet att träna, berät-
tar hon. 

När tävlingens sista ekipage har forcerat 
det andra vattenhindret börjar funktionä-
rerna att packa ihop sina saker. Några av 
kuskarna samlas utanför klubbstugan för 
att diskutera sina insatser. Utanför stal-
let står några vagnar parkerade och med-
hjälparna spolar av dem med en vatten-
slang. Under sittplatsen syns delarna till 
vagnens skivbromssystem tydligt. 

Välkommen � ll Åtvidabergs Ridklubb
Vill du eller di�  barn börja rida hos oss?
Vi har grupper för barn och vuxna på ponny 
och stor häst, från nybörjare � ll avancerade. 
Vi arrangerar också ridläger samt erbjuder uppstallning.
Välkommen a�  kontakta styrelsen@ark-ridklubb.com

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

Text och bild: Fredrik Häger
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Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Linköpings El, Motorverkstad 
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Läs Åkerbobladet i din 
surfplatta eller smartphone!

Tidningen blir alltid tillgänglig 
– enkelt och bekvämt.

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

SVÄRTINGE LOPPIS
Köper och Säljer allt mellan himmel och jord

ÖPPET 
Lördag 9.00 - 14.00 

Ka� e 
& kaka 5:-

0736-23 93 72 • 0720- 44 83 76
Vi � nns vid Rv 51 mellan Norrköping och Finspång. 

Skyltat Tallbackens gård.

Även bordsuthyrning
inne & ute.

0736-23 93 72 

500 m2
butiksyta

Selar, slädar, vagnar
och LOPPIS

Förmånliga priser.

Tel. 0120 - 611 33 eller 073 - 84 30 807

Allt körklart 
eller till prydnad.

FASTIGHETSSKÖTSEL
Nu erbjuder vi även 

FASTIGHETSSKÖTSEL
Ring gärna för gratis offert

070 - 625 40 33
Kjells Mur- & Byggservice

Slevringevägen 19, Åtvidaberg
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013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se 

Gilla oss på
ÖPPET:

Må - Fr  9  - 17
Boka via

www.wbuss.se

VARNING FÖR HJALMAR – 10 november
Inkl. bussresa, trerätters middag, biljetter parkett rad 1-5
Avresa från Linköping 15:15, Gistad station 15:30,
Norrköping Resecentrum 16:00  ...................................................................... 1195 kr

Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och � ärran. Allt från kortare 
studiebesök och rena transporter till � erdagarsresor utomlands. Vi kan hjälpa er med olika 
arrangemang och på upplägg av resor allt e� er önskemål. Välj resmål och vi ordnar resten; 
nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor!  Besök vår hemsida för o� ert på er gruppresa!

Gå inte över ån efter vatten ... vi � nns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti! 

LARS LERIN, SANDGRUND
OCH ALSTERS HERRGÅRD 
12 november
Inkl. fm kaff e, guidning Sandgrund, lunch, 
föreläsning om Gustaf Fröding,
em kaff e ...................................................................  770 kr

JULMARKNAD PÅ LISEBERG – 2/12
Inkl. bussresa och inträde. 
Avresa Norrköping 08:30, 
Linköping 09:10 .......................................................380 kr

JULRESA TILL GE-KÅS ULLARED – 2/12 
9 timmar på plats. Höstens enda resa
till Ullared, så boka i tid  ...................................... 300 kr

SKIDRESOR TILL 
MADONNA DI CAMPIGLIO
VECKA 8, 10 och 12
Vi har endast ca 10 platser kvar på dessa veckor.
Ring om information och priser
eller besök vår hemsida. 
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www.missmyra.se Varmt välkomna!

Julbord 2017 Missmyra
Traditionellt julbord på landet
Serveras 24/11 – 17/12
Pris 395 kr inkl. moms och lättöl/vatten
Vi bjuder på glögg med pepparkaka
Barn 1- 6 år gratis, 6 -12 år 10 kr/år

Serveras fre 19.00, lör - sön 13.00 och 1800
Öppet för bokningar även vardagar
Ring för bokning 0120 - 500 49 
eller 0761 - 38 18 68

Fullständiga rättigheter

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA VÅRT JULBORD
Pris 425 kr per person.
Sittningar: 
 1, 2, 3 dec    8, 9, 10 dec
 15, 16, 17 dec
 Även vardagar med minst 25 pers.

JULBORD VID NYSJÖN

Nysjöns Fiske & Konferens • Tel. 0120 - 230 17 • www.nysjons� ske.com

Vi � nns strax söder om Åtvidaberg. Följ väg 35. Cirka 10 km söder 
om Åtvidaberg sväng höger mot Nysjön.Varmt välkomna!

Tider
Fredagar kl. 19.00
Lördagar kl. 18.00
Söndagar kl. 14.00

PAKET - JULBORD MED LOGI
Boende i stuga eller hotellrum, 
uppbäddat och klart. 
Julbord plus frukost.      995 kr

Dags att boka JULBORD



19

210:-

Ring och boka jultallrik! 
per personServeras fr.o.m. 24/11Vi har allt 

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

011- 545 50 

Köket har öppet:
Onsdag - Lördag    10 - 20 
Söndag                 11 -  17 

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, Gamla hamnmagasinet, Norsholm 

Allt detta ingår i jultallriken:
Välkomstglögg, pepparkaka, 
en kall och en varm jultallrik, 

kaff e, julkaka

Upplev en försmak av julen
vid Göta kanal i vinterskrud

Månadsspecial
Grillad entrecôte
med krämig svampsås

Schnitzelhelg
28 - 29 oktober

Kaffe & våffl a

55:-

N
ju

t a
v en smakrik jultallrik

Oktoberfest  
Lörd 28 okt 19.00
Sigges Garage spelar 

www.kaptenbille.se

JULMARKNAD
på Ekenäs Slott

16-19 november

Ekenäs Slott förvandlas 
under julmarknaden till en 
vinterdröm i rosor och rimfrost.

Visningar av det blomsterprydda slottet, 
marknad och matservering. 
För mer information se www.ekenasslott.se

Öppettider:
torsdag 16/11  12- 21
fredag  17/11  11- 20
lördag  18/11  10- 18
söndag  19/11  10- 17

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 19 november.

Välkommen med din annons!  
Boka den i god tid och senast tisdag den 7 november.
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Rejmyre
outlet
& loppis.
Metallvägen 10, Rejmyre 

Följ pilar ”Outlet”

Öppettider:
Mån - Tis 12-16 • Ons Stängt    
Tors 12 -18  •  Fre - Sön 12-16

Följ oss på Facebook: 
rejmyreloppis/secondhand

Se vårt stora  
utbud på Facebook

Total yta 1500 kvm 
En av de största loppisarna 

 i Östergötland.

Vi har fått in nya  
och svensktillverkade 

vindflöjlar och 
väggprydnader

Frågor: Vi finns på mobilnr 
0709 - 54 34 02

AUKTION på möbler m.m.
Söndag 5/11 kl. 1300-1500 

Plats: Rejmyre Loppis & Second Hand

BROKINDS

PLÅTSLAGERI

LINKÖPING

tAKARbeten 
MeD hÖg KVALitÉ!

Byggnadsplåtslagerier – Reparationer – Takläggning 
Takmålning – Tegeltak – Utbyte av Eternittak

Försäljning – Taksäkerhet m.m.

Nu även: PAPPTAK och SEDUMTAK 

Kontakta oss, det lönar sig!  tel 013 - 39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping

Mobil: 0708 - 39 73 20 • Tel: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42 
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
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Säljer det mesta för hemmet och samlaren
LOPPIS, RETRO OCH ANTIKT 

Försäljning av 

JULSAKER
startar tisdag 
7  nov. kl 12.

Butiken kommer att 
vara fylld med 

tomtar och julpynt!
Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13

eller e� er överenskommelse.

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

G:A TANNEFORSV. 88 - LINKÖPING • 013-31 34 60

ÖPPET
Mån - Fre 1000-1800

Lördag 1000-1400

ALLT NI BEHÖVER TILL HALLOWEEN FINNER NI HOS OSS...
Bla. Teaterblod, smink, tänder, masker, peruker, dräkter m.m

Välkomna!

Klassisk & lantlig textil
Lanthem Hos oss i butiken Lanthem fi nner Ni 

ett stort utbud av handplockad klassisk textil.
Tygmetervaror, kuddar, lampor, indredningsdetaljer m.m.

Öppettider: 
Onsd, Torsd, Fred 12 -18 
Lörd - Sönd 11- 15 

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

Hemsida: www.lanthem.se
Facebook: Lanthem
Adress: Fröö Gård, Lillkyrka
Telefon: 0733 -160 150

Ring 013 - 703 46 Severin, Åkerbokretsen 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka  
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
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Café & Handelsboa i F
aler

um

Caféet mitt i byn erbjuder hembakat,  
bär- och matpajer, smörgåsar m.m.

Fr.o.m. 1 november är våra öppettider:  
Mån-Fre 11-17, Lör-Sön 11-15

www.facebook.se/nyfiket • Tel. 0120 - 201 90

Drycker, godis, snacks och  
lokalproducerat i butiken.

Välkomna!

Julstuga 
Johanneskyrkan i Åtvidaberg 

Lördag 18 November
Klockan 1000 - 1300

Johanneskyrkan, Douglasvägen 36 
ÅtviDaberg

 Försäljning av  
    julsaker  och  
    hembakat bröd
 Loppisbord   Lotterier
 Underhållning
 Servering

Varmt Välkomna!

www.nostalgikvarnen.com

Nostalgikvarnen har Julöppet!
Välkommen att fynda  

Antika jultillbehör och Retro-julklappar  
under följande helger:

18 -19 november   
25 -26 november

2 -3 december

Lördag & söndag 12  - 17

Kontakta oss:
013-15 90 03 eller 0761- 48 22 77

torbjorn.nilsson@nostalgikvarnen.com

Besöksadress:
Stationsvägen 3

Björsäter

Välkommen!
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SKÄRBLACKA
Oktober
25 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Thomas & Co

26 torsd 14.00   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus

November
  1 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kjell Dahls ork.
  8 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Cedrix ork.
15 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Edwings ork.
17 fred 18.00   Pubafton Mariehult
22 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Tonikas ork.
23 torsd 14.00   Höstmöte Skärblacka Folkets Hus
25 lörd 10.00   Julmarknad Mariehult
29 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Eklöfs ork.

Se även: www.pro.se/skarblacka

LOPPIS &
HÖSTMÄSSA

Välkomna
Söndagen den 12 november 

mellan kl 10 – 13
till Trä� punkten Björsäter

(Gamla Åtvidsvägen 21)

Varmt välkomna!
Arrangör: Trä� punkten Björsäter 

Servering med � ka och korv m.m.

Boka bord via
tra� punktenbjorsater@gmail.com

100:-/bord
50:- extra för klädställning

Begränsat antal platser
så först till kvarn!

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

Oktober
Bön varje onsdag
kl. 10.00 i Högliden Bankekind,  kl. 19.00 i Ebenezerkapellet

22 sönd 10.00 Temagudstjänst, Adrian Jervis, � ka

26 torsd 18.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm

29 sönd 10.00 Temagudstjänst, Gustaf Ekström, � ka

November
  5 sönd 18.00 Allhelgonagudstjänst med Åkerbosångarna,
     Anders Ekstedt, � ka

  8 onsd 19.00 Gemensam Bön- och Lovsångskväll, Adrian Jervis

12 sönd 10.00 Temagudstjänst, Esther Jervis, nattvard, � ka

19 sönd 10.00 Temagudstjänst, Esther Jervis, � ka

Åkerbo Frikyrkoförsamling
www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Onsdagar bjuder vi på fi ka medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS. 

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00
Övriga tider ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

Vi tar även Swish och kort.

SLIPAR: 
Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.

Gräsklipparknivar.
 Klippskär till hund, får, häst, nöt.

Kvarnknivar, hålskivor.
Även försäljning av knivar.Även försäljning av knivar.

Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping. 
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

Välkomna!

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29
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Vardagar 8–20 Helger 9–20
Näckrosvägen 148 • Tel 013-52014 • ica.se/nara/sturefors

Välkommen till ICA Nära Sturefors!
Nu är vi äntligen klara med vår ombyggnad och tänker att ni kunder är värda lite 
uppskattning. Ni har varit helt fantastiska och peppat oss hela vägen. 

Torsdag 26 oktober kl 16–20 är det nyinvigning av vår fi na butik. Vi bjuder på kaffe och tårta 
i butiken och kommer att ha provsmakning med fl era av våra lokala leverantörer. 

Alla barn vill vi speciellt bjuda in till kl 18 då bjuds det på underhållning samt överraskning. 

Varmt välkomna 
önskar Lina med personal

Kom och fi ra med o� !

Nyinvigning

Sturefors

Lösviktsgodis Candy King.

4990/kg

Butiksgri� ade!

50-pack!

Lång baguett 400 g.
Jfr pris 25:00/kg.

10ª
/st

Värmeljus ICA Home. 50-pack. Jfr pris 0:50/st.

25ª
/st

Frysta räkor Pandalus.

89ª
/kg

Grillade revben Ursprung Sverige.

7990/kg

Priserna gäller 26–29/10 2017. 
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Butiksbakad!

Lösvikt!
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

?
Det sade klick direkt. Vännerna har berät-
tat att det verkade som om de aldrig ville 
sluta prata med varandra.

Mötet ägde rum någon gång i slutet av 
1990-talet. Hon var vår Profil. Hon heter 
Maria. Han var en ung, snygg charmör som 
pratade skånska. Vi kan kalla honom för 
Fun.

Allt verkade passa in. Båda hade stude-
rat vid högskolan och läst liknande ämnen. 
Och båda gillade friluftsliv.

Om man vill imponera på en tjej så gäl-
ler det att vara annorlunda – att ha en ex-
tra överraskning i bakfickan. Det hade Fun. 
Han var inte bara färdig civilekonom, utan 
hade också fem universitetspoäng i bergs-
klättring! Det skulle vara spännande att få 
reda på vilket som är det högsta berget som 
han har bestigit.

Den som möter Maria kan tycka att hon 
verkar stram och kontrollerad. Men hennes 
vänner har berättat att hon kan vara myck-
et sprallig. Det var säkert en egenskap som 
gick hem hos Fun.

Vår Profil är lyckligt lottad. Hon har vuxit 
upp under mycket goda omständigheter. 
Hennes pappa var affärsman och jobbade 
bland annat som råvarumäklare åt det stora 
finansbolaget Merrill Lynch.

Men allt hänger inte på föräldrarna. En 
stor del av framgången i livet beror också 
på vad man själv tar sig för.

Och vår Profil har en diger meritlista. År 
1988 tog hon studenten på den naturveten-
skapliga linjen. 

Året därpå var hon i farten som budbils-
chaufför och körde så fort att hon åkte fast 
för fortkörning. 

Men det var bara ett tillfälligt jobb. Maria 
satsade klokt nog på studier vid Handels-
högskolan i Stockholm. Det skedde dock 
inte direkt med någon raketfart, eftersom 
en mängd andra spännande uppdrag dök 
upp hela tiden.

En tid funderade hon på att bli journa-
list. Hon lyckades få in en fot på Svenska 
Dagbladet. Där medarbetade hon som le-
darskribent under några år i mitten på 
1990-talet. 

Många unga drömmer om att bli journa-
lister. Få lyckas. Men för Maria gick det lätt. 
Hon har en stilistisk ådra.

Journalistik ger lite pengar. Att jobba 
med PR lönar sig bättre. Därför bytte vår 
Profil inriktning och blev PR-konsult. Hon 
har en gedigen erfarenhet av PR-bran-
schen, både som anställd och som egen  
företagare. Allt det här hann hon med un-
der 1990-talet och början av 2000-talet.

Maria är lugn och kunnig. Och hon är 
en arbetsmyra. Därför var det säkert tur att 
hon träffade Fun. Det bidrog nog till att 
hon lugnade ner sig en smula.

De gifte sig år 2002. I dag bor de i Nacka 
strax öster om Stockholm. Lokalpressen 
har berättat att man har sett henne jogga 
omkring på det närbelägna Södermalm 
inne i stan. Men det är nog mest på den 
östra delen av stadsdelen och inte på den 
västra, som kallas ”Knivsöder”, borta kring 
Hornstull.

De flesta unga familjer vill ha barn. Vår 
Profil och Fun var inte något undantag. 
Men tyvärr gick det inte så lätt som de hop-
pats. Fun har berättat om deras vedermö-
dor i ett mycket uppmärksammat radiopro-
gram.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

F-skatt och Ansvarsförsäkring
Medlem i Riksföreningen Svensk Trädgård

och Säker Skog

Nu är 

HÖGSÄSONG
för 

UNDERHÅLLS-
BESKÄRNING

av äldre äppleträd!

RUT-avdrag ingår

     Ring
           G.T.́ s Trädgårdstjänst

      0701 - 600 617
           

Det ordnade sig emellertid till sist. År 
2006 fick de en dotter som de döpte till El-
vira. Vår Profil är en mycket upptagen per-
son. Men när hon får tid över ägnar hon sig 
gärna åt familjeliv. Inför julen 2014 bakade 
hon ett pepparkakshus tillsammans med 
sin dotter.

Vår Profil har en sträng till på sin lyra. 
Hon har skrivit en bok om Indien. Den pu-
blicerades 2005.

Hennes man Fun har berättat att han har 
svårt att hitta mellan olika platser i stora 
städer. Med det gäller inte vår Profil. Hon 
är duktig både på att läsa kartor och att läsa 
sjökort.

Det är en egenskap som hon kan ha nytta 
av inom politiken. Där kan man råka ut för 
många blindskär om man inte är försiktig.

Maria har varit politiskt intresserad sedan 
barnsben. Hon var bara 13 år gammal när 
hon gick med i det moderata ungdomsför-
bundet, MUF.

Sedan dess har det gått spikrakt uppåt. 
År 2000 kom hon in i Sveriges riksdag. Där 

valdes hon så småningom till ledare för sitt 
parti.

Hon har några politiska förebilder. De är 
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Ma-
hatma Gandhi och Winston Churchill. Det 
berättade hon i en intervju för nyhetsmaga-
sinet Fokus 2009. I dag har hon kanske an-
dra förebilder..

Hennes tid som partiledare varade tyvärr 
bara i några år. Sedan blev det oro i leden 
och vår Profil tvingades avgå.

Vem är hon?

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 19 november.

Välkommen med din annons  
senast den 7 november.

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla rätt 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 7 november vill vi ha ditt svar. Bland rätta 
inkomna svar lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter.  
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer. 
Du hittar vinnare samt svar på förra månadens mystiska 
profil, på sidan 43. 
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smått & gott
PRO Åkerbo

har månadsmöte 26 oktober
Plats: Åkerbogården kl.13.30 

”THERMO TOURS” visar sina ullprodukter 
och har även försäljning av dem.

Alla välkomna. 
Styrelsen.

Björsäters seniorer
Kommunalrådet Elisabeth Edlund

Träffpunkten 27 oktober kl. 14

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Tui, Superpresentkort 

Ring 073  -  501 4563

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 eller  
plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)

Betalning kan också ske via swish till 
0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning skall vara 
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den  
7 november. 
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  60:-  
3 rader    75:-
4 rader    90:-
5 rader     105:-
6 rader     120:-
7 rader    135:-
8 rader    150:-
Liten bild + 150:-

Örtomta Hembygdsförening
MÖJ Mellersta Östergötlands Jvg 

med bl.a. Ringstorpslinjen – Hans Palmlöf berättar. 
15 november kl. 19.00

Örtomta församlingshem
Välkomna!

Åkerbobladet finns  
att hämta 

i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna  
tidningen, eller behöva ett extra exemplar.

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer,  
bl.a i Linghem, Sturefors, Norsholm,  

Skärblacka samt i 
Linköping (Johannelund, Tannefors,  

Djurgårdsgatan).  
 Dessutom i Hemköp/Priso, Coop  
Forum och Coop Extra i Linköping.
En fullständig förteckning på var  
Åkerbobladet finns tillgängligt 

hittar du på sidan 45.

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
OBS!  Sönd 11.00 - 13.00

TELEFON:  
Evelina Hällbro  0733 -24 75 23

MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock

Läs Åkerbobladet i din 
surfplatta eller smartphone!

Tidningen blir alltid tillgänglig 
– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 19 november.

Boka din annons i god tid och senast tisdag den 7/11.  
Se utgivningsplan på sidan 45.

M
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www.svenskapache.se
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       Månadens profil:          Lina Svensson

Lina satsar för framtiden

Att driva en egen livsmedelsbutik var länge 
en dröm för Lina Svensson. Hösten 2015 
sökte ICA en ny ägare till butiken i Sture-
fors och i december samma år blev drömmen 
sann. Nu är butiken nyrenoverad och redo 
för framtiden.

Ett rejält höstrusk har svept in byggar-
betsplatsen utanför affären i ett grått dis 
men innanför butikens nya entré är det 
ljust och varmt. En måndag förmiddag 
i oktober är det glest mellan kunderna 
men full aktivitet ändå. Ett hål i ytterväg-
gen för den nya pantstationen ska bli fär-
digt, hantverkarna få svar på sina frågor. 
Lagerutrymmen ska städas, frukt och 
grönsaker packas upp, varor prismärkas 
och leverantörer hållas på gott humör 
när de ringer.

Personligt bemötande
Lina och hennes medarbetare har fullt 
upp men tar sig ändå tid att prata med 
de kunder som tittar förbi.

– Att ha en bra, personlig relation till 
kunderna är A och O för en lokal butik 
som den här. Det är vårt starkaste kort 
i konkurrensen med stora varuhus och 
livsmedelsaffärer närmare staden, förkla-
rar Lina.

Den pågående ombyggnaden och re-
noveringen, som kostar både tid och 
pengar, har periodvis också frestat på till-
gängligheten. 

– En måndag för några veckor sedan 
var det fullt kaos, och just då kom det 
dessutom en oanmäld inspektion från 
kommunens Miljö- och hälsoskyddskon-
tor. Då blev det nästan för mycket på en 
gång, men det ordnade sig. Vi fick jätte-
fina omdömen, trots röran. 

Nytt kylaggregat, nya kylar och frysar – bra både för miljön och för lönsamheten.
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       Månadens profil:          Lina Svensson
Även kunderna har varit förstående.
– Ingen har klagat. Många är tvärtom 

väldigt positiva, och nyfikna på hur det 
går. De verkar tycka det är roligt att det 
händer något, att någon satsar på deras 
lilla butik.

Expansiv ort
Det är heller inte bara i butiken det hän-
der saker. Byggarbetsplatsen utanför ska 
bli 40 nya lägenheter och på andra sidan 
en liten kulle ligger ett annat nybyggt bo-
stadsområde.

– Det är nog lite ett generationsskifte 
här ute. Många verkar flytta tillbaka när 
de skaffar familj efter att ha studerat och 
bott på andra ställen, berättar Lina, som 
förstås tycker det är roligt att byn och 
kundunderlaget växer.

Lina tycker att det känns som om hela 
Sturefors har fått en nytändning de se-
naste åren.

– Jag tror många uppskattar att det är 
nära till naturen men också nära till Lin-
köping, och att det går jättemånga bus-
sar.

Skillnaden mot landsbygdssocknen 
Hannäs, där Lina själv bor, med make 
och två barn, är markant.

– Vi har bara skolbuss till Åtvidaberg 
numera, och den går inte precis närmas-
te vägen.

Ändå kan inte Lina tänka sig att bo nå-
gon annanstans.

– Oh, nej. Hannäs är vårt hem, min 
man köpte gården när han var 20 år, 
den kan han inte lämna. Det är en bit 
att köra hit och blir en del skjutsande av 
barnen till olika aktiviteter men det fun-
kar. Det får man ta när man valt att bo på 
landet.

Viktigt engagemang
Lina, och hennes make, som träffades 
på festplatsen i Hannäs, har båda varit 
bygden trogna hela livet. De vet vad det 
ideella engagemanget kan betyda för en 
bygd.

– Om vi vill att det ska hända något 
får vi göra det själva, så är det bara. Hela 
min släkt har alltid varit engagerade i 
politiken eller olika föreningar. Jag har 
det med mig hemifrån.

Själv var Lina en drivande kraft i ar-
betet med Hannäs Friskola som fanns 
i byn under tio år efter att Åtvidabergs 
kommun lagt ner den kommunala sko-
lan 1994. Fortfarande är hon engagerad 
i förskolan som drivs som föräldrakoo-
perativ.

forts. på nästa sida

Lina är förtjust i frukt och grönt.  
Höstens pumpor är en av flera favoriter.
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       Månadens profil:          Lina Svensson

De egna barnen går på Tryserums fri-
skola, dit det inte heller går någon buss 
längre.

– Skolan har löst det genom att handla 
upp transporten själva, från Stångåbuss. 
Det är dyrt för skolan förstås, men för 
oss föräldrar är det en lättnad, eftersom 
alternativet är att skjutsa själva eller låta 
barnen byta skola och åka skolbuss den 
långa vägen till skolan i Åtvidaberg.

Lina beskriver även Hannäs som en 
bygd i förändring.

– Det flyttar ut folk till oss också. Det 
är 55-60-åringar som bygger sig ett en-
planshus för att få några lugna år på lan-
det, men också en del barnfamiljer. Det 
går 20 barn på förskolan just nu – det är 
nytt rekord!

Föreningsfostran
Att påverka och genomföra förändringar 
är starka drivkrafter för Lina, både i ar-
betet med butiken och i det ideella enga-
gemanget.

– Det har jag med mig från min ung-
domstid när jag var aktiv i föreningen  

”Vi unga”. Där lärde jag mig att man kan 
driva igenom det man tycker är viktigt. 
Att man är starka tillsammans.

Lina menar att åren i föreningslivet 
också har gett henne förståelse för andra 
människor och en öppenhet för andras 
åsikter.

– Styrelsearbetet i en förening är ju en 
slags demokratisk process där alla har 
inflytande. Det är en bra skola för ett liv 
som aktiv medborgare.

”Vi unga”, som är en ungdomsorgani-
sation kopplad till Studieförbundet Vux-
enskolan, har fortfarande verksamhet i 
Hannäs.

– Vi har som en slags fritidsgård en 
kväll i veckan, där ungarna sitter i styrel-
sen och bestämmer vilka aktiviteter de 
vill ha.

Ärftligt driv
Att Linas yrkesliv kom att kretsa kring 
livsmedel och handel var mer eller min-
dre en slump. Ett sommarjobb på Ting-
valls Bageri i Valdemarsvik ledde vidare 
till en gymnasieutbildning som visade 

Lina sätter stort värde på 
sina medarbetare.  
Här är det Ida Danling 
som unnar sig en kort rast.
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Text och bild: Titti Knutsson 

FAKTA
Namn: Lina Svensson
Ålder: 36 år
Bor: på en skogsgård i Hannäs
Familj: make och två barn,  
10 och 12 år
Fritid: löpning, längdskidåkning, 
trädgårdsarbete
Dold talang: Stickar gärna, som  
avkoppling
Favoritplats i Åkerbo i världen: 
hemmet i Solvestad
Hemsida: ica.se/nara/sturefors

       Månadens profil:          Lina Svensson
vägen till ett nytt sommarjobb, denna 
gång på anrika livsmedelsbutiken Fyren 
i Valdemarsvik. Där fick Lina sin första 
kontakt med ICA-koncernen och insåg 
snabbt att hon ville vara kvar, och komma 
vidare. Någonstans där vaknade dröm-
men att någon gång driva sin egen ICA-
butik.

– Alla mina äldre släktingar var före-
tagare med egna lantbruk. Jag har nog 
dem att tacka för den sortens driv också. 
Att vilja och våga äga och utveckla en 
egen verksamhet.

Lina fick ett internt stipendium och 
kom in på ICA:s egen företagsledarut-
bildning.

– Syftet med stipendiet var att öka an-
delen kvinnliga butiksägare, med må-
let att hälften av butikerna ska drivas av 
kvinnor 2020. Nu är vi uppe i 18 %, men 
det är ju långt kvar, så det går fortfaran-
de för sakta. 

Även för Lina gick det, trots utbild-
ningen, trögt.

– Jag sökte till flera butiker men fick 
inte ens komma på intervju. Jag antog 
att jag behövde mer erfarenhet, men ville 
också gardera mig med lite akademiska 
poäng.

Chefsjobb och studier
Lösningen blev att Lina tog ett jobb som 
butikschef på en större ICA-butik i Åt-
vidaberg samtidigt som hon läste Strate-
giskt personalarbete på Linköpings uni-
versitet på halvfart.

– Där träffade jag folk från alla möj-
liga håll, det var jätteroligt, och väldigt 
lärorikt.

Lina trivdes på jobbet i Åtvidaberg 
också, men när hon fick chansen att ta 
över ICA i Sturefors tvekade hon inte 
länge, trots att verksamheten dragits med 
röda siffror i bokföringen några år.

Första tiden har varit arbetsam, men 
det har ändå gått över förväntan.

– Jag har härliga medarbetare, och 
kunderna är väldigt tillmötesgående. Jag 
har en bra känsla! Nu när ombyggnatio-
nen är klar kommer andra frågor upp-
seglande. Andra möjligheter för en enga-
gerad handlare att göra skillnad.

– Jag tycker inte att barn ska dricka 
energidryck med en massa tillsatser, och 
inte att vi behöver importera dansk fläsk-
filé. Sådant kan jag påverka som hand-
lare. 

(Se även annons på mittuppslaget.)
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Marsken, masken, myten 
– Mannerheim i ny tappning

Det var trångt och trivsamt i Gästabuds-
salen på Löfstad slott då Herman Lind-
qvist kom på besök för att berätta om sin 
senaste bok, Mannerheim – Marsken, 
masken, myten.

– Det är trevligt att återvända till plat-
sen där mitt historieberättande började 
för tjugosex år sedan med mordet på 
Axel von Fersen. Nu är det min bok num-
mer sextioett som jag tänker presentera. 
Om Gustaf Mannerheim finns det sedan 
tidigare en mängd biografier som jag 
använt mig av i mitt skrivande, inleder 
Lindqvist sitt anförande.

Begravningskortege  
genom Esplanadgatan
Herman Lindkvist berättar om sin egen 
kontakt med Mannerheim då han som li-
ten pojke stod uppställd längs med korte-
gevägen på Esplanadgatan i Helsingfors. 

Visserligen träffade den unge Lindqvist 
aldrig Mannerheim personligen efter-
som det var hans begravningskortege han 
skulle vara med om att bevittna, och året 
var 1951.

– Det var en isande vind från Finska vi-
ken som blåste rakt igenom min vargung-
eskjorta där jag stod tillsammans med 
mina kamrater från scoutkåren. När kor-
tegen passerade gjorde jag honnör och 
kunde inte hålla tillbaka tårarna trots att 
jag egentligen inte visste så mycket om 
Mannerheim, berättar Lindqvist.

Tsarens officer
Början på Mannerheims liv var minst 
sagt rörigt. Hans föräldrar hade ett trass-
ligt äktenskap där fadern övergav sin fa-
milj för att börja ett nytt liv i Paris med 
sin älskarinna. 

Löfstad slott fick besök av Herman Lindqvist som på ett mycket livfullt sätt 
berättade om sin senaste bok om Gustaf Mannerheim.
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Livet blev inte lättare för Gustaf Man-
nerheim och hans syskon när modern 
dör och barnen blir placerade hos olika 
släktingar.

Den unge Gustaf är stökig i skolan 
men är begåvad med ett stort intellekt. 
Med år och tid bestämmer sig slutligen 
Gustaf för att bli militär. Eftersom stor-
furstendömet Finland var en del av Ryss-
land hamnade Gustav som tsarens officer 
i den ryska militären. 

Ett hjärta kallt som Finlands snö
– Han klättrade snabbt i graderna 

samtidigt som han flitigt umgicks i de 
adliga kretsarna. Med sin imponerande 
längd och sitt stiliga yttre erövrade han 
många kvinnors hjärtan. En av dem, 
Anastasie Arapova, som var dotter till en 
rysk generalmajor blev hans äkta hälft, 
mycket beroende på att hon var otroligt 
förmögen. Ett äktenskap som resultera-
de i två barn men som dessvärre slutade 
mycket olyckligt i skilsmässa. 

Mannerheim var ingen demokrat och 
ansåg att parlamentarism alltid slutade 
med käbbel och kompromisser. Han var 
även en kontrollfreak vilket gick ut över 
nära relationer. Det sades att hans hjärta 
var kallt som ”Finlands snö” säger Lind-
qvist.

Finlands president
Författaren vet hur han ska trollbinda sin 
publik. På ett personligt och stundom ro-
ligt sätt lotsar han åhörarna genom Man-
nerheims liv som kvinnotjusare och offi-
cer i det rysk-japanska kriget mellan åren 
1904-1905. Den tvååriga forskningsresan 
i Asien, kommendörskapet för den ryska 
Gardeskavalleribrigaden i Warszawa un-
der första världskriget och avskedet ur 
den kejserliga ryska armen.

Berättelsen fortsätter med Finska vin-
terkriget och fram till år 1944 då Man-
nerheim valdes till Finlands president.

Patron Mannagryn
– Mannerheim befann sig bakom ett 

visir. Kanske mycket beroende på hans 
uppväxt och att han möjligtvis hade nå-
gon form av bokstavskombinationer som 
kunde förklara hans bråkiga uppträdan-
de. Han kom dessutom att nedlåtande 
kallas ”Patron Mannagryn”.

Visiret fälldes inte upp förrän den dag 
då han på ålderns höst blev kär och fick 
uppleva vad verklig kärlek är, avslutade 
Lindqvist sitt föredrag. 

Text och bild: Carina Larsson 

Mannerheim – Marsken, masken, myten. 
En bok som innehåller ett närgånget porträtt 
av Finlands nationalhjälte Mannerheim.
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Lördagen den 23 september arrangerades 
Hälsomässan - Kropp och själ i Mässhallen i 
Norrköping. En rad utställare och föreläsare 
var på plats och erbjöd en mängd varor och 
tjänster till de nyfikna besökarna.

Arrangörer bakom Hälsomässan är  
Richard och Maria från AQM Hälsoeffekt 
som bland annat sysslar med hypnoterapi 
och coaching. Denna dag hade de samlat 
många av sina kollegor i liknande verk-
samheter och dragit ihop en stor mässa 
som pågick hela dagen i Mässhallen. 75 
utställare var på plats och erbjöd besökar-
na försäljning av produkter, prova på-er-
bjudanden och föreläsningar som spände 
från mineralanalys, healing, meditation, 
yoga till hypnos, djurkommunikation, au-
rafoto, medial rådgivning och massage.

Vid ett av borden hittar jag produkten 
Flavon, som består av bär, frukt och grön-
saker som kallpressats under vakuum.

– Det här är en väldigt bra produkt, 
utan tillsatser, så det är helt naturligt. 

Man får i sig en dagsdos av vad livsme-
delsverket rekommenderar. Det är jät-
tenyttigt för kroppen, säger kvinnan på 
andra sidan bordet och erbjuder mig ett 
smakprov.

Jag fortsätter några steg i mässhal-
len och kommer till ett annat bord där 
jag testar en hand- och ansiktskräm som 
inte bara lär vara väldigt välgörande utan 
även ska vara så dryg att en tub räcker 
väldigt länge. Lite för länge, beklagar sig 
försäljaren med glimten i ögat.

– Det är nästan synd att den är så dryg, 
för då får vi inte sälja så mycket, skrattar 
kvinnan som jobbar i montern.

För den som är intresserad av det and-
liga och alternativa finns det ett stort ut-
bud på mässan. Jag hamnar vid ett nytt 
bord där man bland annat kan köpa rö-
kelse och kristaller och blicken fastnar på 
en praktfull pjäs som nog skulle kunna 
passa bra hemma i bokhyllan.

– Den är till salu. Den väger 23 kilo, sä-
ger försäljaren och berättar att den kostar 

Stort och varierat utbud  
på Hälsomässan

Innanför entrén demonstrerades massage med ljudvibrationer.
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femtusen kronor
– Det var billigt, säger 

en kvinnlig kund som står 
bredvid mig och verkar 
lite intresserad av stenen

Känns den inte lite väl 
tung att bära hem, frågar 
jag.

– Det gör man så gärna 
om man har femtusen att 
lägga på den, svarar hon.
Strax intill sitter en kvinna 
och spår en besökare, och 
jag passar på att tjuvlyssna 
lite.

– Du står vid en väg-
korsning. Du är lite velig, 
om du förstår vad jag me-
nar. Jag tror att du behö-
ver nåt som stödjer dig 
i dina processer, hör jag 
spådamen säga innan jag 
vandrar vidare till nästa 
utställare.

Förutom alla försäljare 
inne i själva mässhallen 

pågår det också olika fö-
reläsningar, bland annat 
ett antal seanser. Två an-
dra teman är "Att följa en-
ergierna genom numerologi, 
astrologi och månen" och 
"Konsten att räcka till som 
högkänslig". De flesta före-
läsningarna kostar extra 
och arrangeras i avskilda 
rum.

forts. på nästa sida

23 kilo gnistrande 
sten kan passa fint 
hemma i bokhyllan.

Det fanns mycket för besö-
karna att välja mellan på 
Hälsomässan.
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Hälsomässan - Kropp och själ 
borde nog vara tydligare när 
det gäller själva namnet för att 
inte förvilla besökarna. För här 
är det framförallt själen som 
får sitt, den som besöker mäss-
san med förväntningen att fokus 
kommer ligga på olika tränings-
former, kosthållning och gym 
riskerar att bli gravt besviken. 
Mässan har även vissa inslag som 
kan vara svårt att förknippa med 
hälsa ens i den vidaste bemärkel-
se, som underkläder och mössor, 
tavlor, smycken och nagellack. 
Kanske något att tänka på till 
kommande år?

Vid entrén står ett kompisgäng 
som är på väg hem och samman-
fattar sina intryck:

– Som skeptiker är det intres-
sant att komma hit och lyssna, 
säger killen i gänget.

– Jag tycker det är spännande 
och har blivit mer intresserad, 
säger en tjej.

– Fast när de pratar med djur, 
vet jag inte riktigt..., flikar hen-
nes kvinnliga kompis in innan 
trion drar sig hemåt efter sitt be-
sök på Hälsomässan.  Text & foto: Tobias Pettersson

Får det lov att vara lite honung?

75 utställare var på plats under Hälsomässan, med allt 
från massage till naturprodukter.
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd

21/10  Antikrunda i Sockenstugan Vårdsberg, 
     kl. 14.00. Bengt Eriksson och Mårten Thörner 
     värderar gamla föremål. Entré 100 kr. 
     Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

  5/11  Auktion på möbler m.m. kl. 13-15, 
     Rejmyre Loppis & Secondhand, Rejmyre 

     Allhelgonagudstjänst med  
     Åkerbosångarna i Ebnezerkapellet, Vårdsberg 
     kl. 18.00. Arr. Åkerbo frikyrkoförsamling

12/11  Loppis & Höstmässa kl. 10-13, 
     Träffpunkten Björsäter. 

16-19/11 Julmarknad på Ekenäs Slott. 
      To 12-21, Fr 11-20, Lö 10-18, Sö 10-17.

18/11 Julstuga i Johanneskyrkan Åtvidaberg,  
    med försäljning av julsaker, hembakat bröd, 
    loppis, underhållning, servering m.m. Kl. 10 -13.  
    Arr.  Johanneskyrkans församling, Åtvidaberg

6 okt - 10 nov  Spökvandringar i Ekenäs slott. 
     Endast  förbokning. Se www.ekenasslott.se

Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20. 
     Arr. PRO Skärblacka

Fredagar Café Skrukeby i Östra Skrukeby  
     församlingshem kl. 19.00 - 21.30. 
     Fredagar udda veckor.

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Nedanstående karta visar Åkerbobladets  
huvudsakliga utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång 

och Åtvidaberg.

Nästa Åkerboblad kommer ut i helgen 17-19 november. 
Välkommen med din annons senast den 7 november! 

För ytterligare information  –   
se annonser  på annan plats i tidningen.

Här delas Åkerbobladet ut
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Stjärntrio till Linköping

Laga mat som en rockstjärna
I nya kokboken Ät som en 
rockstjärna kombinerar den 
svenske musikjournalisten 
Anders Tengner sina två 
stora intressen – mat och 
hårdrock (och så klart lite 
bilar också). 
Få svenskar har träffat lika 
många rockstjärnor som 
Anders Tengner, känd från 
bland annat tidningen 
Okej. Inte sällan har möte-
na kantats av prat om och 
inmundigande av diverse 
godsaker.

I Ät som en rockstjärna 
bjuder Motörhead- och 
Scorpions-trummisen Mik-
key Dee på cheeseburgare, 

Lita Ford på lasagne,  
Eric Singer från Kiss på 
pasta, Deep Purple-basis-
ten Roger Glover på ba-
nanbröd och Alice Cooper 
på en portion korv som 
kräver tre man för att äta 
upp. Anders Tengner har 
dessutom kryddat anrätt-
ningen med alldeles egna 
favoritrecept, allt från 
lammracks till konjaks-
flamberade jordgubbar i 
grönpepparsås.

Arbetet med Ät som en 
rockstjärna resulterade även 
i radioprogrammet Rock-
mat som kan höras på sr.se. 

FREDRIK POLBACK

Torsdagen den 16 november gästas Linköping 
och Crusellhallen av tre verkliga underhåll-
ningslegendarer: Barbro ”Lill-Babs” Svensson, 
Siw Malmqvist och Ann-Louise Hanson.  
183 år tillsammans bjuder på både humor och 
musikalisk show. En kväll fylld av anekdoter, 
skratt och oförglömliga hits utlovas. Kapellmäs-
tare är Benneth Fagerlund.

Föreställningen spelas i inte mindre än 17 
orter runt om i landet med start i Gävle den  
8 november och final i Karlstad den 26 novem-
ber. Efterfrågan är stor och på flera orter har 
extraföreställningar satts in.

Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Siw Malmqvist 
och Ann-Louise Hanson har tillsammans un-
derhållit svenska folket i 183 år och tog sina 
första steg på en scen redan på 50-talet. 

FREDRIK POLBACK

KULTUR & NÖJE

BILD: BOKFABRIKEN

BILD: WERECKI
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En lyxig varmrätt med smak av rödspätta,  
rökt lax, kräftor och pepparrot. 

Vitvinssås
2 schalottenlökar
3-4 stjälkar dill
10 vitpepparkorn
2 dl vatten
3 dl vin
2 msk fiskbuljong
2 dl grädde
Salt
Peppar
Smör
(Maizena)

Citronmarinerade grönsaker
Strimla morot, sockerärtor och fänkål fint.
Blanda grönsakerna i en skål.
Pressa över färsk citron och olivolja.
Smaka av med salt och peppar. 

Festlig rödspätta  
med vitvinssås  
4 portioner
Ugn 150 grader

Ca 600 gram rödspättafilé
Ca 200 gram kallrökt lax 
i skivor
½ burk kräftstjärtar
100 gram Philadelphiaost
2 msk strimlad salladslök
1 msk dill
ca 1-2 tsk pepparrot på 
tub/burk
Salt, peppar

Häll av vattnet från kräft-
stjärtarna, krama dem lätt.
Hacka kräftstjärtarna 
grovt, blanda med ost, dill 
och lök.
Smaka av med pepparrot, 
salt och peppar.

Lägg ut fiskfiléerna, salta 
och peppra försiktigt.

Lägg en skiva lax på varje 
filé, lägg sedan på ca  
1 msk kräftröra.

Rulla ihop och lägg dem 
med skarven ner i en 
smord ugnssäker form.

Stek i ugn ca 25-30 minu-
ter eller tills fisken har en 
innertemperatur på  
ca 52 grader.

Skala och hacka löken, fräs lök 
i smör utan att den tar färg.
Lägg i dillstjälkarna och vit-
pepparkornen samt häll på 
vin, vatten och fond. 
Låt reducera ner till hälften. 
Sila buljongen.
Tillsätt grädde och smaka av 
med salt och peppar. 
Red av såsen eventuellt med 
lite Maizena utrört i vatten. 

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

Bankekinds hembygdsförenings
loppis vid Fillinge Tingshus.
Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Må-To 14-17, Lö 10-13
0122-158 00.

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti, On 13-17, To 13-19, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Vard 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 -  om du söker antikt och
kuriosa. Under hösten-vintern - ring-
0703- 67 69 80. Fasta öppettider åter
i vår. I Gistad - förbi hockeyrink och 
fotbollsplan, efter 300 m sväng höger. 

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping 
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. 
Vardagar 10-18, Lö-Sö 10-15. 
Tel. 0762 - 38 09 17
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Erikshjälpen Sceond Hand
Roxtorpsgatan 10 (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.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18. 
Tel. 013-12 24 50.
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -18, Lö 11 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hans & Greta Secondhandbutik
Industrigatan 15. Må-Fr 10-18
www.kooptjanst.se/hans-greta
Tel. 0738-19 13 73
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN 
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Linkooperativet Secondhand
Industrigatan 52. Må-To 9-16, Fr 9-15.
linkooperativet@gmail.com
Linköpings Stadsmission Tornby
Roxtorpsgatan 14. Ti och To 11 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-16, Lö 11-15. 
Tel. 013-682 00 

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

NORRKÖPING
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80

Fiahemmet (Katthem)
Hangargatan 41, Bråvalla. 
Loppis Lördagar 10-14, den 30/9, 
25/11, 16/12. 
Kontakt: Paula Limedal, 0702 - 16 33 70

Enebyloppisen
Slåttergatan 74 B. 
On, To,  Fr 10-16, Lö - Sö 10-15
Tel. 076 - 18 80 015, 
Thorsteinn Magnusson

Kooptjänsts Second Hand
Fabriksgatan 7, Butängen 
Vard 9-16, Lö rd 10-14
Tel. butiken 0767 - 61 31 98.

Hela Människan i Norrköping
Secondhandbutik
Kabelvägen 2. 
Må 14-17, On 14-18, Lö 10-14
Tel. 011 - 36 56 50
thomas.helamanniskan@telia.com

Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära 
Östgötaporten (Idrottsparken).  
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42, 
Per-Arne Eriksson. 

REJMYRE
Rejmyre Loppis/Secondhand
Metallvägen 10, följ pilar "outlet".
Öppet: Må-Ti 12-16, To 12-18, 
Fr-Sö 12-16. Tel. 076 -349 66 04

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

NormlösArt
Loppis, kuriosa, hantverk, möbler.
Govlösa Backgård, Normlösa 
Maj-Aug: To-Sö 11 -17. 
Sept-Okt: Lö-Sö 11-17. 
Tel. 073 -  980 27 16.

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

SVÄRTINGE
Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria. 
Lö 9-14. 
Tel. 0736 - 23 93 72.

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 10-14. 
Tel. 0121 -129 15.

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

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

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

VÄRNA
Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må  9-16, Ti 9-18,
On-To 9-16. Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD
Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand. 
Ovanför gamla aff ären i Östra Ryd. 
Lö 10-15. 

Profilen var: Carl von Linné. 
Föddes i Råshult i Småland den 23 maj 1707. 
Studerade i Växjö, Lund och Uppsala. Gjor-
de sin berömda Lapplandsresa 1732. Arbe-
tade som läkare i Stockholm 1738 – 41. Gifte 
sig med Sara Moraea 1739. Utnämndes till 
professor i botanik vid Uppsala universitet 
1741. Dog i Uppsala den 10 januari 1778. 
Bland rätt inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren 
som denna gång blev: 
Anna-Karin Timan, Åtvidaberg.
Vinsten skickas med posten.

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

Second Hand & Loppissidorna. Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas i förteckningen, här ovan?  
Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu   FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning. 
Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". Ytterligare information utöver detta är du välkommen 
att annonsera om på betald annonsplats.
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Dags för ett hjärngympapass igen – här kommer månadens Åkerbokryss. 
När du 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 7 november 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 septemberkrysset var ”Skogsmänniskor" och "Trädmonster".  
Lösning se sidan 43. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Anders Alsér, Ljungsbro,  
2:a pris – Karin Johansson, Linköping samt 3:e pris – Mats Åhlgren, Linköping.   
Vinsterna kommer med posten. 

Lös fler roliga korsord!
Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2017

Åkerbokrysset - oktober 2017

Bild: ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
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
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Aktuell upplaga 18.800 ex.

Delas ut till 13.700 hushåll och 1.100 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, Ring-
storp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 
Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i Falerum och Hannäs, Sättuna, 

Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Cirka 3.400 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
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport, 
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Franzéns Ekokött
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand, Vårdcentralen
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda 
Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n
Linköping Ekkällan: Coop Extra
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Lilla Brödboden
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand, 
Hans & Greta Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Hårbutiken, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Coop Forum, Erikshjälpen Second Hand,  
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Torvinge: Beach Arena
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Ljungsbro Café & Secondhand, Preem,  
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod.
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Kooptjänsts Secondhand,  
Enebyloppisen, Hela Människan Secondhand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,  
Circle K-macken
Rejmyre: Rejmyre Outlet & Secondhand 
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,  
Pizzeria Caroline, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Svärtinge Loppis
Tallboda: Macken, Hemköp, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av NTM Distribution till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213  66  42.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs  
ring NTM 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2017

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

11 Tis 7/11 Sön 19/11

12 Tis 28/11 Sön 10/12

2018  
(preliminär utgivningsplan)

1 Tis 9/1 Sön 21/1

2 Tis 6/2 Sön 18/2
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Två vinnare 
i vinterkylan

Mitsubishi Electric’s effektiva värmepumpar är speciellt utvecklade för vårt nordiska 
klimat och ser till att du undviker höga uppvärmningskostnader, även då kylan slår 
till ordentligt. Välj mellan Kirigamine FH luft/luft-värmepump och Ecodan Next Gene-
ration luft/vattensystem för maximal besparing. Låt oss hoppas på en rejäl vinter i år!

 013  -  21 20 10 www.gs-kylservice.se

Titta gärna in på vår nya webshop www.webshopgskylservice.se
Här kan du beställa värmepumpar med tillbehör, fl äktar m.m.
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• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

Kontakta 
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif 0705 - 46 13 53

Levereras från 
närbelägen bergtäkt

0733 - 80 92 92 • 0733 - 20 60 51
Östra Malmskogens Industriområde 4, Linköping

Ring oss för en 
gratis offert

BYGGNADSPLÅTSLAGARNA
www.byggnadsplatslagarna.se
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Boka ett gratis hembesök
013-465 54 55  |  www.morups.se
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Inklusive allt.Inklusive allt.

20%
Jubileumsrabatt

på alla fönster *

Måttagning, tillverkning och montage.
Vi tycker inte att du ska behöva göra någonting själv. Därför tar vi 
hand om hela fönsterbytet. Din personliga projektledare är med 
dig genom hela processen och tar ansvar för hela leveransen från 
måttagning till installation och slutlig genomgång. 

Vi erbjuder 3 års räntefri delbetalning.

Snart öppnar vår nya stora fönsterutställning på Tornby 
i Linköping!


