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Jens

Niklas

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

SPECIALPRISER
på HANKOOK

SOMMARDÄCK
HANKOOK
K125

LAUFENN
LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOK

Fälgar från

Vid skifte ingår alltid hjultvätt
DÄCKHOTELL

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

ÖPPET: Må - To 8 - 18, Fr 8 - 12
UTÖKADE ÖPPETTIDER 1 - 15 APRIL: Vardag 8-18, Lördag 10-14

013 - 510 60

gummiverkstan.se

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

Inför påsken 25 • Lions Loppis 34 • Jimmy i Falerum 38 • Pasta Salsiccia 43 • Korsord 48

NJUT AV VÅREN HOS KAPTEN BILLE´S
Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
Vi har varmt och skönt på terrassen med gasol- & infravärme.
Tel. 011 - 545 50

Till våren
utökar vi
vårt glass18 smaker

Vi serverar en
DAG TRERÄTTERS PÅSKMIDDAG
D
I
M
K
PÅS

290 krtäll

Ring och

bes

59:-

Toast Skagen
Grillad oxfilé

med pepparsås & klyftpotatis

Apfelstrudel med vaniljsås

KÖKET ÖPPET I PÅSK

samt mjuk-

Våffla med
varm dryck

www.kaptenbille.se

Fre - Lör 10 -17 Sön - Mån 11-17

Nu har vi även Souvlaki
Erbjudande mars/april
Souvlaki gjord på fläskfilé
med pommes,
grekisk sallad
och tzatziki.

129:- (ord. 149:-)

Välkommen till vårt VANDRARHEM!
För privata sammankomster och fester, mindre konferenser samt tillfälligt boende för anställda på företag.
Vi har 12 rum med 44 bäddar samt ett ljust och trevligt
gästkök som passar utmärkt att samlas och umgås i.
Öppettider köket: Tisd - Torsd 11 - 16 • Fred - Lörd 11 - 20 • Sönd 11 - 17
Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen Gamla hamnmagasinet • 617 92 Norsholm

LOPPMARKNAD – hjälp Lions hjälpa
Söndagar kl 11–16 i april och maj

Hägerhällsvägen 12 i Torpet (Tallboda, Linköping).
Coronasäker försäljning av porslin, inredningsdetaljer, smycken med mera.
Lionsmedlemmar arbetar ideellt och intäkterna går till Lions hjälpverksamhet.
VÄLKOMMEN ATT FYNDA hälsar Lions Club Linköping/Valla! (kontakt 070-4335687)
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ERBJUDANDE
I APRIL
Våffla med mjukglass/grädde och
sylt + kaffe 49:-

Gammaldags karameller och
Norrköpingsfläsk till påsk!

Ovanpå ICA Supermarket
Måndag - Fredag 9-18 • Lördag 10 -15

Fabriksförsäljning

av cocosbollar och konfektyr!

Café och Presentbutik!

Skogängsvägen 13, 617 32 Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se

TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Snart dags för SOMMARDÄCK!

www.tottes.se

DÄCKHOTELL
KÖP DINA NYA
SOMMARDÄCK HOS OSS!

500:-

Skifte, Tvätt och
Förvaring

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
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ATTEFALLSHUS eller FRIGGEBOD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

JORD, TÄCKBARK,
GRUS & SAND,
PLATTOR & MARKSTEN
DEKORGRUS, SJÖSINGEL, MAKADAM,
BÄRLAGER, STENMJÖL, LEKSAND
Beställ via byggdelar.se
Hämta själv i lösvikt på släpkärra
eller få hemkört i storsäck.

ÖPPETTIDER:
Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 12
PÅSKÖPPET:

Långfredag och annandag påsk 9 - 12
Påskafton och påskdagen stängt

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

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

LOUNGEDYNOR
hos oss!

Kampanjpr
iser
Tusentals dy
nor

10 - 30 %

Påskhelgen STÄNGT

V 13 ÖPPET Må, Ti, On, To 12-18

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

KG

-LAMPAN
-TRÄDGÅRDSDYNOR

070 - 299 81 42 • CarL
CARLCederstrÖMs
CEDERSTRÖMS
GATA
gata
1111
Öppet: Månd , torsd, fred 12 -18 • Lörd 11-14

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
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Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

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

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

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

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

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Vi tar hand om
din trädgård

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

• Häckklippning

• Staket

• Beskärning av fruktträd

• Ogräsrensning

• Plattsättning

• Höst- och vårstädning
 av trädgården

• Plantering av växter

• Övriga trädgårdstjänster efter
överenskommelse

Finspångs
Bilplåt AB blir
Vånga Trädgårdstjänst AB

• Dammanläggning

– Allt för din
trädgård året runt

Cicci 076 - 943 46 09 • Leif 070 - 374 13 78

i samarbete med

info@finspangsbilplat.se
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VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.
TELEFONTID: Må nd - Fred 8 - 16.
För mer info se hemsidan.

Glad
påsk!

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

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

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

p.g.a pensionering!
Intresserad?
Ring Robert på 0768 - 37 77 30
eller mejla lemo.1@telia.com

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

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

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor
• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning
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Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

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

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Dags att boka in
VÅRENS & SOMMARENS PROJEKT
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

Vi hyr ut
Minigrävare

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

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.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

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

Vi transporterar
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

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

ALLTID OSLAGBARA PRISER
www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vad var detta! Vad gjorde den främmande mannen i chefens rum? Han verkade
särskilt intresserad av de papper som låg
på skrivbordet. Kunde det röra sig om ett
fräckt försök till industrispionage?
Vår Profil heter Margareta. Vi kan kal�la henne för Maggan. Hon jobbade på
ett stort industriföretag. Där var hon chefens sekreterare.
Maggan var inte rädd av sig. Hon rusade in i chefens rum och konfronterade
besökaren. Vad hade han där att göra?
Den främmande besökaren hette Kjell.
Han var faktiskt ute i ett lovligt ärende.
Det var chefen som bett honom att kila
upp och hämta några papper, som de
behövde till sitt möte i en annan lokal.
Efter bara en liten stund kunde man blåsa faran över.
Det var så de träffades. Kanske inte
speciellt romantiskt. Mötet ägde rum
1987. Det skulle dock komma att ta några år innan de fick varandra.
Vår Profil är ganska känd. Men hon
har valt att ligga lågt. Därför vet vi inte
särskilt mycket om henne. När skvallertidningarna skriver om henne känns det
oftast som om de ”kokade soppa på en
spik”.
Men ibland har hon öppnat sig en
smula. Det skedde exempelvis 2015. Då
ställde hon upp som sommarpratare i lokalradion i sin hembygd.
Maggan har gått i realskolan. Det var
en skolform som fanns förr. Sedan blev
12

det gymnasiet. Där valde hon den naturvetenskapliga linjen. År 1970 tog hon
studenten. Det firades med en stillsam
fest. Vår Profil tyckte inte om stojet runt
studentexamen.
Vi kan anta att hon gillar natur och fritidsliv. Som ung var hon med i scouterna.
Där fick hon lära sig att slå knopar och
göra upp eld.
Under ungdomsåren deltog hon också
i den svenska kyrkans juniorverksamhet.
Vår Profil har berättat en del om sin
mamma och sin pappa. De levde i ett
mycket harmoniskt äktenskap. Hennes
pappa var ingenjör. Föräldrarna tyckte
om att dansa. Ibland tog de sig en svängom på köksgolvet. De brukade också lösa
korsord tillsammans.
Tyvärr var Maggans mamma sjuklig.
Hon led av astma. Båda hennes föräldrar
dog tidigt. Vår Profil var bara 36 år när
de gick bort. Det är något som hon sörjer djupt.
Efter studenten bestämde sig vår Profil
för att börja plugga matte på universitet
i Umeå. Det gick inte så bra. Matte var
inte hennes grej. Därför sökte hon sig en
annan bana. Förutom sin studentexamen
på den naturvetenskapliga linjen hade
hon också läst in en gymnasieexamen på
den ekonomiska linjen. Det tydde på att
hon var framåt. Sådana personer är eftertraktade på arbetsmarknaden. I stället
för att plugga vidare tog Maggan ett jobb
som divisionssekreterare på Hägglunds i

Örnsköldsvik. Det blev det första steget
på en lång yrkeskarriär inom industrin.
Det här förklarar hur det kom sig att
hon så småningom träffade Kjell. Det
blev inte någon himlastormande kärlek
vid det första ögonkastet. Men de tyckte
om varandra och lärde efterhand känna
varandra bättre.
Till slut insåg Kjell att han var kär i vår
Profil. Han tog mod till sig och berättade det för henne. Maggan blev förvånad,
men förstod ganska snart att hon också
hade mött sitt öde.
Tyvärr hade de ett stort problem. Maggan var gift och hade barn. Men hon
hade gift sig mycket ung. Och hennes äktenskap var på upphällningen. Därför
kunde skilsmässan lyckligtvis ske i sämja.
I november 2003 gifte sig Kjell med
vår Profil. Det skedde med en borgerlig
vigsel i det Tessinska palatset i Stockholm. Efter vigseln var det meningen att
de skulle åka på smekmånad till Sydafrika. Men just då dog Kjells pappa. Så det
blev ingen sydafrikaresa. I stället fick de
ta morgonbussen upp till Örnsköldsvik.
Äktenskapet med Kjell tycks ha fungerat bra. De bor i en tjänstebostad, mycket
centralt i Stockholm, och med en sjangdobel utsikt över Norrström. Det är nära
till allt. Fast Maggan tycker att det känns
konstigt att inte ha några grannar.

Förr brukade de laga mat tillsammans.
Då brukade de också dela på sådana sysslor som tvätt, städning och strykning.
Men det går inte längre. Kjell har för
mycket att göra. Vår Profil har dock fått
honom att lova att försöka vara ledig på
fredagskvällarna. Då brukar de sitta och
äta tillsammans. Kanske ta ett glas vin.
Ibland lyssnar de till musik. Mer sällan
tittar de på tv.
Och man förstår dem. Det är så mycket skräp på tv nu för tiden. Vår Profil är
en begåvad människa med stor fantasi.
Hon får hitta på något annat som de kan
ägna sig åt.
Vem är hon?

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 13 april 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 47.

Funderat på att byta redovisningsbyrå?
Vi sköter allt inom ekonomi,
även privata deklarationer.

Glad påsk!

Ring så hjälper vi dig!
013 - 732 84 • 0723 - 609441

eva.persson@kvarnstenen.se

Bankekind • 585 93 Linköping
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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.

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN

Kampanjpris

136 700 kr

MED MOTORER FRÅN

Kampanjpris

53 900 kr

Kampanjpris

Ord pris 58 800

Ord pris 157 000

192 900 kr

Ord pris 217 200

MED HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND www.linder.se
Sportsman 445 MAX
inkl. 9" GPS med
Yamaha 25 hk

Fishing 440
- en lätt men
stabil båt

Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 139 900 kr.

4 900 kr rabatt!

20 300 kr rabatt!
Ord. pris 163 800 kr.

Arkip 460

inkl. 9” GPS med
Yamaha 40 hk

24 300 kr rabatt!

med Torqeedo
1103CS elmotor

Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 198 500 kr.
Ord. pris 224 600 kr.

26 100 kr rabatt!

23 900 kr rabatt!

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To 08.00 - 17.00
Fred 08.00 - 16.00

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Glad Påsk!

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se
15

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

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

Ring 0708- 498 112 för besök.
barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se
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Skorstenshuv
Skydda din skorsten mot fukt & nederbörd.
Nu från 2 500 kr inkl. montering.
Tel: 0790 - 47 47 95

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

av unga träd

och buskar

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

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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KLIPPARE

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

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

NU
3.990:NU
3.990:Trimmer FS38
(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)
Vi söker en
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38

duktig
NU 1.790:NU 1.790:(ord 2.090:-)
NU(ord1.790:2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

och allsidig

BILMEKANIKER

(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

Är
du intresserad?
Lövblåsare
• Trimmer
•• Röjsågar
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer
Röjsågar • Gräsklippare
Kontakta
Jimmy
Svensson
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm mm
Lövblåsare
•
Trimmer
•
Röjsågar
•
Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner
0120 -16 21 20
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm
Öppet mån-fre
08.00-17.00, lör 10.00-13.00
info@falerummotorservice.se
Gäller tom 2016-08-31

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se
Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
www.falerummotorservice.se
Uknavägen
15 Falerum, 597 97 Åtvidaberg

Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92
012017
- 1666
21 •20info@falerummotorservice.se
• www.falerummotorservice.se
0705-92
17
66
• info@falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se

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
18

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem

HJULSKIFTE
inför sommaren
NYA DÄCK till salu
DÄCKHOTELL
BILREPARATIONER

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Dags för SOMMARDÄCK
Hos oss kan du köpa nya däck och fälgar
med bra kvalitet till rätt pris.
Vi erbjuder
Hjulbyte 200 kr • Däckhotell 400 kr
Hjultvätt 100 kr • Bilservice
Delbetala dina däck räntefritt på 4 månader i
samarbete med Wasakredit.

Däck och fälg säljes av de flesta storlekar och fabrikat.

Försäljning
av
Dags
att trimma?
130
Dags attTrimmer
trimma?

HELLY
NUtrimma?
4.990:Dags att
HANSEN
NU 4.990:-

ÖPPETTIDER: Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 12

Trimmer 130

013 - 533 90

(Ord 5.690:-)

Trimmer 130

arbetskläder
NU 4.990:(Ord 5.690:-)

(Ord 5.690:-)

Vi säljer

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

PLANTERINGSJORD

NU
3.990:NU
3.990:-

Trimmer FS38
(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)
Om verksta’n är stängd kan betalningen
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38
swishas. Följ
anvisningarna på plats.

NU 1.790:NU 1.790:(ord 2.090:-)
NUtom
1.790:(ord
2.090:-)
Lövblåsare • Trimmer
Gäller
2016-08-31
(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31
Gäller tomRöjsågar
2016-08-31
• •Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer
• Röjsågar
Röjsågar • Gräsklippare
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm mm
Även
uthyrning
Lövblåsare
•
Trimmer
•
Röjsågar
•
Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm
av trädgårdsmaskiner
m.m.
Öppet
mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00
Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se
Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
www.falerummotorservice.se

Uknavägen
15, Falerum,
Åtvidaberg
Öppet:
- Fredag
8 -17
0705-92
17 66 Måndag
• info@falerummotorservice.se
0705-92 17 66
•
info@falerummotorservice.se
Uknavägen 15
www.falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se

Falerum, Åtvidaberg
0120 - 16 21 20
www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Bankekind, 585 93 Linköping
www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

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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Närodlat och klimatcertifierat!

Vi öppnar
den 26:e mars
Välkomna!
Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik 070 - 717 50 22 • Övrigt 070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se • www.askebytradgard.se
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• Penséer

små- och storblommiga

• Perenner
• Bär-, frukt- och

prydnadsbuskar

• Fröer
• Sättlök och

sättpotatis
• Jord och näring

Jogestorp
www.jogestorpstradgard.se
Vånga
617 90 Skärblacka
Tel. 070 - 338 21 67

Öppet
Vardagar 10 -18
Lördagar 10 -14

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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En del av Praktikertjänst

Önskar du
vårfina, sköna fötter?
Unna dig en fotvårdsstund i ett lugnt
naturskönt läge.

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.
Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

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

Skärblacka

VÄLKOMMEN!

Kristina Nyman Johansson

011 - 13 34 34

Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

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

Pia Borgedahl

PRIVATTANDLÄKARE

www.tandlakarepia.se

Välkommen

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

Tandläkarpraktik Pia Borgedahl AB
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping

Tel. 011-12 03 12
Mail: 011.120312@telia.com
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ÖPPETTIDER:
Mån, Tis, Tor 07.50 – 16.30
Ons, Fre 07.50 – 12.30
Lunch 12.00 – 13.00

0120 -124 40

Öppettider
torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13
Vi tar emot 8 kunder samtidigt enligt
FHM:s regler om 10m2 per kund.

VÄLKOMNA
Second Hand Gåvan
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Vi önskar alla en
GLAD PÅSK !

50 % rabatt på alla
gula saker

tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.

Dymmelonsdag och Påskafton!

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14

Våra öppettider för
inlämning och försäljning är

www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

En del av

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen
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Sans Soucis
underbara hudvårdsprodukter

ﬁnner du hos oss

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

…åter gryr en
ny påskdag…
Vi matas hela tiden med nyheter som,
vaccinet är på väg men försenat, nya
siffror över döda i covid19, en förlorad
generation, håll avstånd, håll ut, håll i och
mycket annat. Det ryktas om att vi är
på väg in i en tredje våg, kanske till och
med en fjärde under hösten. Vad är det
för framtid vi går till mötes egentligen?
Häromdagen hade vi förmånen att ha tre
blivande studenter runt vårt matbord
här hemma. Samtalet som fördes hade
bara framtiden i sikte. De tre berättade
med stor inlevelse vad de tänker utbilda
sig till, vilken väg de tänker ta i livet. Hela
rummet fylldes av framtid, hopp, glädje
och humor. Tänk vad en tacomiddag en
vanlig måndagskväll kan innehålla. Jag
lyssnade, deltog i samtalet och efteråt
tänkte jag mycket på vad som sagts.
Det går inte låta bli att låta tanken gå
till den första skärtorsdagen där Jesus
instiftade nattvarden. Jag kan inte heller
låta bli att fundera på vad de samtalade
om, Jesus och hans tolv lärjungar.

Per Åkerström

medarbetare inom diakoni

Troligtvis inte samma saker som vi
samtalade om, men de delade måltidens
gemenskap, precis som vi gjorde runt
tacobordet. Föga anade nog lärjungarna
till fullo vad som skulle hända de
kommande 24 timmarna i deras liv.
Inte heller att de skulle få uppleva uppståndelse, även glädje över att få se och
följa Jesus igen. Kristus är uppstånden!
Påskdagens glada evangelium ger oss
framtidshopp, en tro på en framtid, ett
evangelium om att vi aldrig behöver vara
ensamma eller övergivna. Gud, Jesus och
den Helige Ande finns vid vår sida. Gud
bär oss i svåra stunder och går bredvid
när vi har kraft att gå själva.
Återigen har Du chansen att med kyrkan
uppleva påskens berättelse. Besök oss
gärna i den verksamhet vi kan och får
bedriva. Passa på att ta chansen att göra
något Du kanske inte brukar göra, eller
kanske gör Du det varje år. Var med och
fira påsk i Åkerbo församling på olika
sätt… för ”den ljusnande framtid är vår”!

Se, hör och fira påsk med oss
svenskakyrkan.se/akerbo/pasken
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n

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
gör
det
möjligt.
gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

Ring till oss
013-23 66 50
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Vi vet att det är tufft nu.
Det är ensamt och tråkigt
att tvingas vara hemma
och inte kunna träffas.
Nu har vi öppet för dig som går i
gymnasiet - för att du ska kunna
träffa andra som också saknar att
ses, eller för att kunna äta med en
kompis - med gott om avstånd till
varandra. Våra lokaler är rymliga och
garanterar att vi kan hålla avstånd
till varandra.

Ekängen, S:t Martin
- måndag och fredag.
Linghems församlingsgård
- tisdag och torsdag.
Tallboda, Samlan
- torsdag.
Du hittar aktuella tider på hemsidan
- svenskakyrkan.se/akerbo/ung-i-akerbo

”De fann att stenen var
bortrullad från graven,
och när de gick in
kunde de inte finna
herren Jesu kropp.”
Luk 24:2-3

Vad var det egentligen som
hände den där första påsken?
Se, hör och fira påsk med oss
svenskakyrkan.se/akerbo/pasken

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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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

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

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

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

alla en
Glad Påsk!
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

info@elinstallationer.net

NDR

BOKFÖRING &
REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

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

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

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

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

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser

Alltid med det bästa för dig och din hund!
Vårens och sommarens nyheter nu i butiken!
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Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

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

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
Nästa Åkerboblad kommer ut den 25/4.
Välkommen att boka din annons senast 13/4.
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smått & gott
Fröjds Torghandel

öppnar åter Tisdagen 30 mars.
Centrumplan i Skärblacka.
Grönsaker, Rotfrukter och Blommor m.m.
0707 - 13 38 39
Välkomna!

LOKSELAR

Vårstart
Tisdagen den 4 maj kl. 14 - 18 och sedan varje tisdag
kommer Skärblacka Folkets hus att ha
Bakluckeloppis i parken.
Servering av kaffe, korv och våfflor.
Alla välkomna.
Info och bokning ring Inger på 0707 - 90 84 97.

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

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. 

Strands GLAD
Hårvård
PÅSK
Dam och Herr
Tel. 011 - 542 77
Norsholmsvägen 17
617 92 Norsholm

Välkomna!

Birgitta
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önskas alla
kunder!

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

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

MÅNADENS JANNE!

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.

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

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

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Lions loppis i Tallboda

Kvalitet med nettopriser
Lions verksamhet har liksom de flesta känt av pandemin, men arbetet fortgår på de sätt
som är möjliga. Under april och maj kommer man ha en loppis i Tallboda. De insamlade
pengarna därifrån kommer användas lokalt.

Wivi-Ann och Per utanför torpet som nu kommer inrymma Lions loppis.
Per och Wivi-Ann Krantz har ett litet torp på tomten. Där hade Wivi-Ann
tidigare en klädbutik. I torpet har det genom åren också varit konstnärer som haft
vernissager, vägsamfälligheten har haft
möten, även Gudrun Schyman har varit
här och talat, det har hållits fester och en
del annat.
Nu öppnar snart en loppis i Lions
regi i torpet. Eftersom Per och Wivi-Ann
är aktiva medlemmar i Lions Club Linköping Valla, så var det självklart att
använda torpet till detta. Lions verksamhet har liksom de flesta känt av
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pandemin och det har betytt mindre
pengar att dela ut till de som behöver.
Paret berättar:
– Läget är så att den enda aktiviteten vi
haft under 2020 var Lucia som Lions står
för. I förhållande till tidigare år så fick vi
väl in en tredjedel av pengarna. Det är
de enda pengar vi fått in. Vi har annars
Valborg i Tannefors, ljus i Allhelgona och
inget av det fick vi göra och sedan har vi
påskträden.
Man fick in ungefär 50 000 under det
gångna året mot omkring 300 000 ett
vanligt år.

– Det är ju tredje part som lider och
det är likadant för all sådan här hjälpverksamhet kan man säga, i alla fall när
man jobbar såhär i förening. Vi har inte
kunnat hjälpa på det sättet som vi brukar
och då kom vi på det här med loppis.
Vad ska pengarna ni får in från loppisen
användas till?
– De ska framför allt användas lokalt i
Linköping för att stötta individer och föreningar, ungdomar i kultur till exempel,
berättar Per. Nu har vi bland annat tagit hjälp av diakonin i Linköping för att
dela ut så det kommer till rätt ändamål.
Sedan har vi också en tradition att stötta
ungdomar i kultur, så både kulturskolan
och även musikgymnasiet brukar vi ge
årliga stipendier. Lions har också stöttat
Barndiabetesfonden.
– Det finns en loppis till här i Tallboda,
Gerds loppis, säger Wivi-Ann. Vi kommer
ha öppet söndagar april och maj mellan
klockan 11 och 16. Det ska hon också ha.
Om folk vill gå på loppis är det bra om
det också finns lite i närheten.
I skrivande stund fylls loppisen på med
allt mer saker. Torpet kommer att fyllas, så det kommer finnas tält med saker
på tomten också. Vad är det då för saker
man kan hitta på Lions loppis här i torpet?
– Det får inte vara något skräp här, säger Wivi-Ann.
Nejdå, här finns inget skräp. En snabb
titt på borden och i hyllorna bekräftar
hennes ord. Det är stort och smått, det är
fabrikstillverkat bredvid alster från keramikern Amie Stålkrantz, det är porslin,
glas, trä, tenn, textil. Kort sagt är det som
en kvalitetsloppis ska vara.

Lite av den servis med många delar som
kommer från Huitfeltska gården.

Barnhörnan. Ovanför hänger kassar som
medlemmar i Lions sytt.

Det finns både gammalt och nytt.
Här ett par nya fågelholkar.

Ljusstakar från en servis från
Hantverkarföreningen.
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– Vi har en liten barnhörna och sedan
har vi två av våra medlemmar som har
sytt kassar. Det är en före detta medlem
som gjort fågelholkar så det är även nya
saker. Vi har nya pussel, inte ens upptagna så alla bitar finns garanterat. Lite
tenn. Vi har försökt ta reda på det som
går att ta reda på om det är någon konstnär bakom.
En vacker teservis från Lidköping fångar blicken. Likadant är det med en servis
med många delar som kommer från Huitfeltska gården. Om den berättar
Wivi-Ann:
– Det var så att Lions hade sina
lokaler i källaren i värdshuset i Gamla
Linköping. Någon gång har vi fått den
här servisen. Den har vi haft nedpackad.
Nu har vi bestämt oss för det är bättre att
försöka sälja.
Trots hög kvalitet på sakerna är det
loppis. Per och Wivi-Ann säger:
– Ändå är det väldigt bra priser här,
men det innebär också att vi prutar ju
inte. Man måste förstå att vi gör det här
för att hjälpa andra. Det är ju inte vi som
ska ha pengarna. 

Keramikern Amie Stålkrantz är representerad
på loppisen.
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En vacker teservis från Lidköping.

Utsökt lampa som nog alltid är rätt.

Torpet
sett från gatan.

ÖPPET
Lions loppis
och

Gerds loppis

Söndagar under
april och maj
kl. 11.00 – 16.00

FAKTARUTA LI0NS

• Lions bildades i USA 1917,
i Sverige 1948.
• Lions Club Linköping Valla
bildades 1970.

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa, bygga broar mellan
människor oavsett ras och religion
och på andra sätt göra en samhällsinsats - lokalt, nationellt och internationellt.

• Lions ﬁnns i 210 länder med
1,5 miljoner medlemmar. Sverige
har 10 000 medlemmar i 500
klubbar.

Lions är politiskt och religiöst obundet. Administrationen betalas med
medlemsavgifter. Det innebär att alla
insamlade pengar användes till hjälpverksamheten.

• I Linköping ﬁnns idag Lions Club
Linköping/Valla med 39 medlemmar.

Hemsida: www.lionslinkoping.se
Kontakt: info@lionslinkoping.se
Text och bild: Bo Bäckman
(Se även annons på sidan 2.)
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Jimmy ger motorservice
åt Falerumsborna

Jimmy Svensson driver
Falerum Motorservice,
som specialiserat sig
på märket Stihl.

Hos Falerum Motorservice kan kunden få
hjälp med service och reparationer på såväl
motorsågar och gräsklippare som bilar och
trimmers. Ägare är Jimmy Svensson som bor
på en mindre gård strax utanför Falerum
där han och familjen trivs kanon.

Jimmy är född i Hannäs och har bott
där ända tills han flyttade till Falerum
för några år sedan, med en liten mellanlandning i Valdemarsvik. Hans fru är från
Falerum och när de fick möjligheten att
ta över ett drömhus från hennes släkt var
det inget att tveka på. Jimmy hade dessutom startat upp sitt företag
– När jag slutade på Motorservice i
Valdemarsvik var tanken egentligen att
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jag inte skulle hålla på med det här, för
jag ville göra nåt annat. Då började jag
med lite trädfällning och stubbfräsning
men det fanns ingen jättemarknad, framförallt inte på stubbfräsningen som var
det jag skulle satsa på. Och då halkade
jag in på det här igen, och det är ju det
enda jag kan. Jag har ingen direkt utbildning utan är självlärd, säger Jimmy.
Tog steget till eget
Jimmy hade bara varit anställd tidigare
men tanken hade börjat komma om att
starta eget företag, berättar han.
– Jag trodde jag skulle bli rik, ha ha.
Nej, det var framförallt det där med
stubbfräsningen och jag fick idén samma

									Jimmy Svensson
år som jag var pappaledig så jag tänkte
att jag kunde hålla på lite på kvällarna, men det gick ju åt helsicke. Det var
bara en tanke som slog mig att jag skulle ha eget. På företaget jag var innan var
jag självgående och hade nästan samma
ansvar som om jag vore min egen. Jag
fakturerade inte men räknade på jobb
och tog hand om kunder och så, så då
tänkte jag: då kan jag lika gärna starta
eget. Det är väl bara att prova.
Inriktad på trädgårdsmaskiner
Falerum Motorservice inriktar sig framförallt på trädgårdsmaskiner. Främst
sågar och gräsklippare, och både reparation och försäljning. Man säljer Stihl
men reparerar alla märken om man får
tag i grejer. Stubbfräsningen finns kvar
men man annonserar inte så hårt om
det. Man har även en mindre bilverkstad,
som är en viktig del av verksamheten.
– Bilverkstäder finns i Åtvidaberg men
just Stihl finns ingen som har längre, så
där har jag ingen konkurrens vad jag vet
om, säger Jimmy som vid intervjutillfället
har en anställd till hjälp, som dock ska
sluta under våren så nu letar han efter ny
personal.
– Jag behöver en bilmekaniker som vet
vad han håller på med. Jag kan inte jättemycket om bilar men det är jag som
står som ansvarig när kunden får tillbaka sin bil så det är viktigt att det blir rätt
gjort.
Kurvorna pekar åt rätt håll
Det var 2014 som Jimmy startade företaget, och sedan dess har det rullat på.
Han började verksamheten i det gamla

garaget tvärs över gatan för att se om det
fanns intresse för hans tjänster. Den nuvarande lokalen stod tom och Jimmy var
intresserad av att köpa, men ville känna
lite på marknaden först. Och snart märkte han att det fanns underlag, så han slog
till. Lämpligt nog var det hans frus farfar
som ägde fastigheten.
– Det går åt rätt håll. Vi är inte i mål
än men vi ökar för varje år. Jag startade
på noll kronor och i början var jag hypernervös att jag inte skulle få betalt innan
jag fick faktura själv och skulle betala.
Men det går stadigt uppåt än så länge.
– Jämfört mot i början har vi mer
maskiner och tar hem mycket på förorder. Gräsklippare säljs betydligt mer
och framförallt robotar, det är det som
ökat allra mest. Även bilsidan har ökat.
Kunderna är mest lokala men även från
exempelvis Valdemarsvik och Edsbruk.
Men det tar tid innan de hittar hit, man
kan annonsera ihjäl sig utan att folk vet
om det.
Motorintresse sedan unga år
Jimmy berättar att intresset kommer från
när han var liten och höll på med cross.
– Jag har inte tävlat eller så men jag
bodde ju på landet så crossen kom innan mopeden. Så det är nog därifrån det
kommer, det blev ju många timmar i garaget, och efter det blev det mopeder.
Jag skruvade inte så mycket själv men
min far är väldigt duktig på det, och jag
var alltid med och stod och hängde där
så jag hade ju sett hur det gick till. Sen
blev jag anställd på Motorservice och då
började jag skruva yrkesmässigt.
forts. på nästa sida
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Trädgårdsmaskiner, exempelvis
gräsklippare och motorsågar kan
man köpa och reparera
hos Jimmy.
– Sen är det väl lite så på landsbygden.
För 15-20 år sedan var det inte tal om att
lämna in en bil för att den var trasig utan
det försökte man lösa själv. Idag är du
ju tvungen att lämna in eftersom det är
en massa datorer och grejer, förr var det
mer så att kunde man inte laga det själv
så lämnade man in det till nån granne.
Min far till exempel har nog aldrig lämnat in en bil på verkstad.
Gått bra trots corona
För många företagare var 2020 ett tungt
år men Falerum Motorservice har inte
påverkats negativt av coronan, enligt
Jimmy.
– Nej faktiskt inte. Snarare tvärtom.
Vi säljer mycket planteringsjord och det
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vi sålde på hela förra året sålde vi på tre
veckor i år och det tror jag har att göra
med corona, för folk var hemma och höll
på att plantera i trädgården. Jag minns
inte hur många pall det var vi sålde men
det var en jäkla massa.
Inte heller att ha sin verksamhet i
lilla Falerum, långt bort från det mesta, verkar vara något större bekymmer.
Klädhuset drar folk till orten men det
gynnar inte Jimmy eftersom det handlar
om olika kundgrupper.
– Det är ju på landsbygden som skogshuggarna finns, så det funkar bättre än
vad jag trodde, säger Jimmy.
Måste vara tillgänglig
Det bästa med jobbet är att man träffar

									Jimmy Svensson
många olika människor och att arbetsuppgifterna kan variera. Det sämsta är
att det är ett serviceyrke där man alltid
behöver finnas till hands, tycker Jimmy.
– Det är svårt att stänga ner i fjorton
dagar, för är du inte här så tappar du
snart kunder. Under semestertiden är det
bara att köra på, för jag tycker inte man
ska stänga ner mitt under säsong. Vi brukar slå igen lite på vintern istället.
– Framtidsplanen är att bygga ny lokal
för den är för liten. Sommartid behöver
vi vara tre personer men det har vi inte
plats för. Takhöjden är för låg och butiken är för liten, så planer finns att bygga
en ny hall med fullhöjd och större butik. Problemet är vinterhalvåret för då
har vi lågsäsong. Vi hjälper till lite med
snöröjningen i Falerum, men det är ju
väderberoende. Blir det ingen snö så har
vi inget jobb.
Trivs hemma på gården
Men jobbet är inte allt, det finns saker att
göra hemma också.
– Vi har en mindre gård så där finns
alltid att göra. Det är 18 hektar och vi
har fem Highland cattle som går ute året
om. Det är en hobby men vi försöker att
få upp lite mer djur så vi eventuellt ska
kunna börja slakta lite. Men framförallt
har vi dem för betet. Och så har vi även
två minigrisar och lite höns.
– Där trivs vi kanon. Det är ett drömhus som både jag och min fru hade
pratat länge om att ta över. Det ligger avsides, ute på landet och vi har hundar
också. Vi köpte ett hus i Hannäs innan
men fick sälja det lite fort när chansen att
ta över det här huset dök upp. 

Verkstaden börjar kännas lite liten och planer
finns att bygga en ny lokal framöver.

FAKTA Jimmy Svensson
Gör: Driver Falerum Motorservice
Ålder: 35
Bor: Falerum
Familj: Fru och två barn
Lyssnar på: Blandad musik
Tittar på: Farmen
Godaste mat: Spagetti och köttfärssås
Godaste dryck: Öl
Drömresa: Amazonas
Om du vann en miljon: Då skulle jag
betala av på huset
Vilken kändis vill du äta middag med:
Arnold Schwarzenegger
Favoritlag: Falerum IF
Vad önskar du dig just nu: Att coronan
försvinner så allt blir som vanligt igen.
Det önskar vi oss nog allihopa.

Text och bild: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 19.)

41
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Du kan bli
sommarvärd

BILD: HENRIK BRUNNSGÅRD

Ett barn
försvinner

BILD: SVT

Torbjörn Johannesson,
Lyssnarnas Sommarvärd 2020.
Förutom alla kända personer som får ett
eget Sommar i P1 utses sedan ett antal år
även Lyssnarnas Sommarvärd. Förra året
var intresset extra stort med över 750 bidrag. Av de åtta slutkandidaterna röstade
sedan lyssnarna fram Torbjörn Johannesson, officer från Halmstad.
Nu är det dags att vaska fram årets
Lyssnarnas Sommarvärd.
– Ta nu tillfället i akt, alla ni som när
en dröm om att Sommarprata! säger Bibi
Rödöö, programchef för Sommar i P1.
Föreställ dig att du är dagens Sommarvärd, ring oss och tala in inledningen på
ditt Sommar. Så kan det bli ditt namn
som påannonseras klockan 13.00 den
14 juli.
Bidragen ska vara utan musik och max
fyra minuter långa. De kan lämnas till
och med den 4 april på telefonnummer
08-784 39 53.
FREDRIK POLBACK
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En fem veckor gammal baby försvinner
oförklarligt från sitt hem. Föräldrarna är
i chock och polisen har inte mycket att gå
på. Inga vittnen. Inga ledtrådar. Och inget motiv. Men en av poliserna, Alice, anar
att något inte riktigt stämmer med föräldrarnas historier.
Nya dramathrillern Snöänglar, som
utspelar sig en kall och snöig Stockholmsvinter, visas nu i sex delar i Sveriges Television.
Manus är skrivet av Mette Heeno (Livet
på Laerkevej) och för regin svarar Anna
Zackrisson (Vår tid är nu, White Wall).
Bland skådespelarna märks bland andra
Eva Melander, Josefin Asplund, Ardalan
Esmaili och Maria Rossing (All Inclusive,
Follow the Money).
Snöänglar har premiär i SVT1 den
28 mars.
FREDRIK POLBACK

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Salsiccia är en grov rå/färskkorv som är gjord på fläsk och har
sitt ursprung i Italien.
Det finns flera olika smaker på Salsiccia, bland annat fänkål,
tryffel och chili.

Pasta Salsiccia
4 portioner

4 st, ca 400 gram, färska Salsicciakorvar (med hög köttmängd)
½ strimlad purjolök
1 dl vitt vin
100 gram soltorkade tomater
från olja
2 dl grädde
1-1½ msk kycklingfond
1-2 st vitlöksklyftor
(ca 1 tsk sambal oelek)
Olja
Salt, peppar
Riven parmesanost
Pastavatten
Mixa samman grädde, tomat vitlök,
(sambal oelek) och kycklingfond.
Sprätta upp korvarna och kläm ur fyllningen.
Fräs korven i en stekpanna med olja,
tillsätt purjolöken.
Låt fräsa ytterligare en stund.

Häll på vinet och låt en del koka in.
Blanda ner gräddblandningen och låt
såsen koka några minuter.
Smaka av med salt och peppar.
Blanda såsen med den kokta pastan,
riven ost och späd med pastavatten till
lagom konsistens.
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PÅ S K P Y S S E L

Lösningar till Rebus, Flyttfåglarna och Äggleveransen hittar du på sidan 47.
Lösning till krysset presenteras i nästa Åkerboblad.
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FLYTTFÅGLARNA
har kommit, men från vilket
land kommer de?
Kasta om bokstäverna så ser du!

PÅSKLABYRINT

Ojojoj – påskhäxan har glömt sin katt.
Hjälp katten att hitta vägen till häxan!

ÄGGLEVERANS

Hjälp - bokstäverna på skyltarna dit
chauffören ska frakta äggen har blivit
omkastade! Hjälp honom räkna ut till
vilka platser i Sverige han skall köra!
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA

Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station
mellan Fornåsa och Klockrike.
Spontanöppet helger. Tider läggs ut
på Instagram: loppisalvan eller messa
0708-144860. Kan öppna efter
överenskommelse.

GISTAD

Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Stängt för säsongen. Du är välkommen
att ringa under höst, vinter och vår och
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink
och fotbollsplan, efter 300 m höger.
Tel. 0703-6769 80.

GREBO

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

LINKÖPING

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

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

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

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors.
Ti & To 14-18, Fr 11-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

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

NORRKÖPING

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

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

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

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

LINGHEM

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

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

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

IGELFORS

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

MALMSLÄTT

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

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

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

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

LJUNGSBRO

omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)

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

SKÄNNINGE

Skänninge Second Hand
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18,
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt.
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

SKÄRBLACKA

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

SÖDERKÖPING

Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.
OBS att vissa loppisar kan ha ändrade
öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.

TALLBODA

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

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

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

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

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

VÅNGA

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

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

ÅTVIDABERG

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

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

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".

LÖSNINGAR TILL PÅSKPYSSEL. Rebus: Blåkullakärringarna på sina kvastar både katt och kaffepanna lastar.
Äggleverans: Chauffören skall till Hässleholm, Jokkmokk, Ystad, Falun, Östersund och Linköping.
Flyttfåglar: Fåglarna kommer från Gambia, Senegal, Spanien, Pakistan och Egypten.

Lösning till
Mystiska Profilen, februari

Lösning till februarikrysset
GÄSTRIKEN
TUR BARA
FÖR EGEN
DEL
INGEN
RIKSKRINGKASTING

Profilen var: André-Jacques Garnerin.
Föddes i Paris den 31 januari 1769.
Fransk ingenjör och ballongflygare.
Var den förste i världen som hoppade fallskärm. Han dog i Paris den 18 augusti 1823.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Leif Boström, Åtvidaberg.
Vinsten kommer med posten.
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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

Varsågoda! Här kommer ett nytt Åkerbokryss att klura på. 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 13 april 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 februarikrysset var ”Förvandlingsnummer" och "En tiger i tanken". Lösning se sidan 47.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ulla Carlsson, Linghem, 2:a pris – Lennart Fjellmar, Linköping
samt 3:e pris – Gunilla Axelsson, 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, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Nr
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
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 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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Lyfthöjd - 3,5 meter
Lyftkapacitet - 1900 kg
Maximal styrka kombinerat
med fantastisk smidighet!

Cat302

2 ton
med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC

TILLGÄNGLIGA REDSKAP
Tillval:
Stubbfräs
Gödselgrip
Timmergrip
Grävarm
Jordborr
Kedjegrävare
Hydraulhammare

800
800
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

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

priser.

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland.
0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se
50

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
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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MASKINUTHYRNING MED
PERSONLIGT ENGAGEMANG!

Byggmaskiner, liftar, ställningar, bodar, bygghissar,
containrar samt personliga skyddsutrustningar.
Nu även med maskinförartjänster och utbildningar.

Torvingegatan 18, 582 78 Linköping, 013-31 99 94 | www.tholmarks.se
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