Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 1 – 2020
26 januari – 29 februari
Årg 19. Upplaga 18.800

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

RUT-AVDRAG

50%
TRÄDSERVICE I VÄRLDSKLASS!
BOKA GRATIS RÅDGIVNING REDAN IDAG PÅ DWTRADSERVICE.SE

Vad kan vi göra för dig?
Trädfällning - t.ex. sektionsfällning
Beskärning - t.ex. säkerhetsbeskärning,
kronreducering, uppbyggnadsbeskärning

Vi har lång erfarenhet och ett stort intresse av träd.
Vi håller oss även uppdaterade med den senaste
kunskapen om träd.

Stubbfräsning - stubbar stora som små
Häckklippning
Rådgivning
Gratis efterkontroll

Martin Waldmann
VD, DW Trädservice

Arborist certifiering
ETW (European Tree Worker)

Medlem sedan 2016
i Svenska Trädföreningen

Tel: 0730 30 85 17 · Mail: info@dwtradservice.se · Tvärgatan 4, 597 53 Åtvidaberg · www.dwtradservice.se

Mystiska proﬁlen 10 • Motorsportgrenar 24 • Skidspår i Kimstad 28 • Korsord 40

Våren på gång
Vi utökar vårt sortiment
med stora storlekar
st. 34 - 54

Eva i en Pont Neuf-tunika
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d
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BJ´s mode

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

d

M

Jag öppnar egen yogastudio i Skärblacka
på Kungsbackevägen 11 i Lövhagen

Invigning 1 februari kl 11.00
Visning av lokalerna 11.00 -13.00 • Gratis prova-på 13.15-15.00

Kurs 6 ggr

Kurs 10 ggr

med kursstart 2-4 februari:
med kursstart 24-25 februari
sönd 16.30-17.45 Gravidyoga månd 18.00-19.00
Yinyoga
tisd 10.00-11.15 Mediyoga
tisd 19.30-20.30
Mjuk Hathayoga sönd 18.15-19.15
Kursanmälan via
tisd 18.00-19.00
Bokadirekt.se eller via mail.
Stolsyoga
månd 10.00-11.00

Lunchyoga
med soppa

fred 11.45-12.30
(ingen kurs, enbart drop in)
Ansluten till:

www.yogamedmarie-christine.nu

info@yogamedmarie-christine.nu • Facebook: Yoga med Marie-Christine

073 - 095 79 87

Favorits!
i repri

Februari och Mars

Behandlingserbjudande

Jag inleder behandlingen med en
underbart skön och avkopplande
rygg- och nackmassage med varma
lavastenar (hot stone). Sedan är det
fokus till ditt ansikte. Jag börjar med en
härlig ansiktsrengöring med LUMI SPA
rengöringsapparat, därefter en hudanalys, peeling, ånga och porrengöring,
miniliftbehandling, frans- & brynfärg
samt formning av bryn. En avslutande
ansiktsmask, skräddarsydd till din hud,
och avslutningsvis en härlig ansikts-,
hals- och dekolletagemassage.

75 min - Nu 995 kr (värde 1395 kr)

BILD: CELESTIAL ART

Anette.hambalek@gmail.com • 0709 - 73 98 69
Hemsida: anettehambalek.se
anettehambalekperfectskin
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Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

hjälper dig med:

Dags för renovering

 Beskärning av stora träd

Kök
Badrum
Stenläggning
Tak och fasad
Målning
Uterum
m.m.

(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

Vi har ett oslagbart pris
275:-/timme efter rotavdrag
www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10

www.dakonsult.se

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

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

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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VÄLKOMMEN TILL DIN
EKOSALONG I HJULSBRO
Vi erbjuder bland annat:
Massage • Ansiktsbehandlingar
Makeuprådgivning
Våra produkter:
Maria Åkerberg
Scandinavian Herbs

Månadens

behandling och
produkt i februari

20 %

 GLOW ansiktsbehandling
för vintertrött hy
 Face Lotion More
från Maria Åkerberg

Välkommen på

NYINVIGNING

av salongen med många
fina erbjudanden!
25/2 kl. 18 -20 och
29/2 kl. 13-15

Vårdsbergsvägen 135, Brovillan, Hjulsbro
www.solbackens.com • 0739-818 797

g

in
Fri parker

MONIKAS MATBOD
Levererar mat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.
Bröllop • Mingelfester • Personalfester
Personalmöten m.m.
Till påsk kommer vi också att kunna erbjuda
påskpåsar med hemlagad mat.

HELA SVERIGES MATMAMMA

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

LOBO PARK & MARK AB
utför allt slags trädgårdsarbete.
Exempelvis:

- Th

e Jo
y Of

Life

Is In

the

Soil

-

Hör av dig
via e-post, sms eller
telefon

jonas@lobopm.se
0763165864

www.lobopm.se

- Beskärning av fruktträd och buskar
- Trädgårdsrestaurering
- Klippning av häckar
- Trädfällning
- Gräsmattevård
- Trädgårdsdesign
- Trädgårdsanläggning
- Plantering
- Rådgivning
- Vår- och höststädning i trädgården
- Skötsel av grusgångar
- Växthusmontering
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VI TAR HAND OM DIN BIL!
Biltvätt • Ångtvätt • Polering • Rekond
Bilservice • Däckverkstad • Däckhotell

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

400:-

VI TAR HAND OM DIN BIL

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

Göran Karlssons
VVS & El
Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Där vatten
och el
förenas!

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

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

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El
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LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Trädgårdstips
Beskär äppleträden
januari, februari och mars
med Trädgårdstjänsten hos GT’s

Ring 070 1- 600 6 17

Rensning och
betning
av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96
0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Vi utför alla slags

MARK- och
ANLÄGGNINGSARBETEN
i hela Östergötland
• Pooler
• Garage / villagrund
• Villadränering
• Altaner
• Stenspräckning
• Plattläggning & stödmurar
• med mera ...
Inget jobb är för stort eller för
litet. Tillsammans med våra väletablerade samarbetspartner kan vi ta
oss an även de största projekten.
Vår huvudinriktning är alla slags
markarbeten men vi utför också
många olika slags byggtjänster.
Vi lämnar konkurrenskraftiga
priser utan att tulla på kvaliteten i
våra arbeten. Vi ger alltid en nöjd
kund-garanti.

Vill du skapa
ORDNING OCH REDA
i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig
enligt dina personliga
önskemål och krav.
Välkommen att kontakta oss!
Tel: 073 - 09 19 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

DENNTEK ENTREPRENAD

0705 -873443
info@denntek.se • www.denntek.se
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VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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Behöver du hjälp med

Ubbetorp

REDOVISNING &
EKONOMIFRÅGOR
för ditt bolag?
Välkommen till

Ubbetorp Ekonomikonsult AB

• Bokföring
• Bokslut
• Deklarationer
• Rådgivning
med mera ...
www.ubbetorp.se

Jag sköter allt inom
ekonomi för små och
medelstora företag.
Kontakta
Johanna Norén
så berättar jag mer!
070 - 619 21 00
ekonomi@ubbetorp.se

Nästa Åkerboblad kommer
ut i helgen 28 feb - 1 mars.
Manusstopp den 18 februari.
Välkommen till vår

ÄGGBOD

ten:
I samband med skolstar

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
Äggen hos oss är färska.
dagen.
Vill du ha färskare – köp en höna!

på Stora Bjärby!

Stora Bjärby Ägg AB
0709 - 37 00 36

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Det är inte lätt att hitta den rätta. Man
vet inte var man skall leta. Ibland lägger
sig vänner och bekanta i saken och försöker fösa ihop de sökande med varandra.
Det var vad som hände vår Profil. Hon
heter Alma. Hennes kusin Helena gick
på Gösta Terserus teaterskola på Blasieholmen. Där var hon kurskamrat med en
jättegullig kille som hette Gustav.
Helena var eld och lågor. Hon var
övertygad om att vår Profil och Gustav
skulle passa bra ihop.
Det blev ett nervöst första möte. Men
Alma blev positivt överraskad. Gustav såg
mycket bra ut. Dessutom var han en stor
charmör. Själv var hon blyg och tillbakadragen. Hon hade vuxit upp i Stockholm
som yngst av sex syskon.
Gustav blev också positivt överraskad. För vår Profil var jättesöt. Hon hade
blont hår och ett par pigga, glada ögon.
Träffen blev mycket lyckad. De satt och
pratade och drack te tillsammans. Plösligt gjorde Gustav ett djärvt drag. Han
tog de båda temuggarna och ställde dem
precis intill varandra. Det var ju nästan
som ett halvt frieri!
Året var 1957. Alma var bara 19 år
gammal. Gustav var också 19, men ett
halvt år äldre än Alma. Det sade klick för
båda två. Vår Profil gick hem och gjorde
en notering i sin dagbok – att hon mött
den man hon skulle gifta sig med.
Kusinen fick rätt. De passade bra ihop.
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I mars 1959 förlovade de sig. Händelsen
tillkännagavs med en liten annons i tidningen.
Några år senare blev det dags för
bröllop. Det ägde rum i Boo kyrka i december 1962. Bröllopsfesten firades i
deras nyinköpta hus på Värmdö – en
gammal kåk med renoveringsbehov. Den
var inte vinterbonad och saknade rinnande vatten. Bröllopsmiddagen tillagades
på en vedspis i köket.
Så kom barnen, det ena efter det andra med ett par års mellanrum, utom det
sista, Linus, som blev ett så kallat sladdbarn.
Både Alma och Gustav var skådespelare. De kom in i yrket mycket tidigt och
blev mycket framgångsrika.
Kanske är det vår Profil som har lyckats bäst. Hon kom att få uppträda i flera
stora roller på Dramaten och har också
arbetat på alla Stockholms privatteatrar.
Trots teaterkarriären har hon nog blivit mest känd som filmskådespelerska.
Hon debuterade redan 1956 med en roll
i filmen Swing it, fröken. Den följdes av
medverkan i ett par andra liknande, enkla filmer.
Men det gick raskt uppåt. År 1961 fick
hon huvudrollen i en större film som blev
mycket uppmärksammad. I den fick hon
spela mot så pass kända namn som Jarl
Kulle, Edvin Adolfsson och Sigge Fürst.
Det här ledde till att vår Profil blev en

kändis och fick nya, stora roller i fler filmer. År 1964 kom filmen ”Käre John”,
där hon fick spela mot Jarl Kulle igen.
Käre John gjorde stor succé och blev till
och med Oscarsnominerad inom kategorin Bästa utländska film.
Alma har tackat nej till att medverka
i en film tillsammans med Elvis Presley!
Det hände då hon var i USA 1966. Efteråt har hon berättat att hon aldrig har
ångrat sig. Hon ville hellre stanna hemma i Sverige och vara tillsammans med
sina barn.
Vår Profil kan glädja sig åt att tre av
hennes fyra barn har gått i hennes och
Gustavs fotspår och blivit skådespelare
eller artister. Det är bara den äldste sonen Peter som valt en annan bana. Han
var valutahandlare i Stockholm i 30 år,
men lämnade huvudstaden och flyttade
till Dalarna, där han blev brandman.
Men de andra tre har verkligen låtit
tala om sig. Den näst äldste sonen debuterade som skådespelare redan vid 5 års
ålder. Han har därefter spelat teater, gett
ut skivor, varit programledare för Lugna
favoriter i radio, sjungit i Melodifestivalen och deltagit i Let's dance.
Alma och Gustav har en dotter. Hon
har också gjort karriär som sångare,
skådespelare och programledare. Till
hennes meriter hör att hon har deltagit i
Melodifestivalen hela fem gånger.
Under åren 1993 – 2002 var Almas
dotter gift med en dansare som heter
Emilio. Men han har bytt yrke och blivit
krögare.
Yngste sonen har en liknade meritlista
som skådespelare och musikartist.
Och inte nog med det. Vår Profils
barnbarn har också slagit igenom inom
underhållningsvärlden. Ett av dem vann
Melodifestivalen 2018.

Vår Profil och Gustav har alltså gett
upphov till en stor och berömd släkt som
tidningarna ofta skriver om. Deras barn
och barnbarn verkar vara inblandade i
det mesta som händer inom den svenska
nöjesvärlden.
Så kan det gå när någon ställer två temuggar intill varandra.
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 18 februari 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. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska
profil hittar du på sidan 39.

Välkommen till

Parants
damboutique
i Västra Husby

Den lilla butiken med det stora sortimentet.

REA
50 %

FYNDA
fina kvalitetskläder på vår

STORA
LAGERRENSNING!

Öppet: Ti, On och To 12 - 18
Andra tider t.ex. Må, Fr – Se vår hemsida.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Parant finns intill väg 210 mot Söderköping.

Nyponstigen 15, V. Husby
Tel. 011- 704 77 eller 070 - 369 18 65

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

Besöksadress i Linköping:
Regelgatan 1, 589 41 Linköping
Tel. 013 - 149 490

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
www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Deerhunter, SICCARO och Mjoelner Hunting. Nya märken i butiken.
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Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

ÖPPettiDeR
Må - to 8 - 18
Fr 8 - 12
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

tfn: 013 - 510 60
Gummiverkstan Bankekind AB
Ni hittar oss
utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om Bankekind.

Basservice 1595:-

inkl. 5 liter olja & filter.

BILVERKSTAD

Vi är nu
NTF-certifierade

DÄCKFÖRVARING

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

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

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor
• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

   

 

  

rabatt på alla

25 % SOLSKYDD

rer)

(Gäller ej tillbehör och moto
















  
www.kambrinks.se

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68
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Vårt nya showroom finns på
Nordengatan 43, Linköping
Öppnar 15 feb. kl. 10-15.

Kambrinks

öppnar nytt showroom

Johannes Kambrink och Henrik Söderteg driver Kambrinks Markiser i Linköping.
Lördagen den 15 februari är det premiär
för Kambrinks Markiser i Linköpings nya
showroom på Nordengatan 43 i övre Vasastan. När företaget nu flyttar in i nya, fräscha lokaler innebär det även en nysatsning
på Linköping.

Tidigare hade Kambrinks ett showroom
på Sparregatan i Linköping men de började bli för trångbodda och när de fick
chansen att hyra lokalen i övre Vasastan
kändes det som ett naturligt val att flytta.

– Vi tycker det här är ett bra område
med bra exponeringsmöjligheter, säger
Henrik Söderteg som är VD för Kambrinks Markiser i Linköping.
– Vi känner att vi vill satsa och ta nästa
kliv, säger kollegan Johannes Kambrink
som är den tredje generationen Kambrink och nu för familjetraditionen
vidare.
Henrik och Johannes berättar att
Kambrinks är ett företag som skräddarsyr solskyddslösningar efter kundens val.
forts. på nästa sida
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Går en ljus framtid
till mötes. Den nya
lokalen på Nordengatan blir ett lyft för
Kambrinks.
– Vi hjälper till från konsultation till
färdig montering, säger Henrik.
– Vi gör allt, både utvändigt och invändigt, till riktigt bra kvalitet. Vi erbjuder
premiumprodukter inom solskydd och är
inte klara med jobbet förrän kunden är
nöjd, säger Johannes.
Tidigare har Kambrinks sett sig som något av underdogs i branschen men har
börjat att ta mer och mer marknadsandelar för varje år. De är noggranna och
seriösa, har stor hantverksskicklighet och
stort engagemang. De är ett personligt
företag och varje kund är speciell.
– Jag tycker vi har hög service, bra
uppföljning och är snabba på eventuella reklamationer. Det är viktigt, och det
känner jag är vår styrka. Det kanske beror
på att vi varit lite mindre, säger Henrik.
– Det känns som vi alltid har nöjda
kunder. Vi gillar att möta människor och
jag tror det märks när man trivs med sitt

arbete, jag tror man gör ett bättre jobb
då, säger Johannes.
Nu börjar högsäsongen närma sig för
solskyddsbranschen. Det brukar smälla
till rejält i mars och sen är det hektiskt
fram till juni. Det vanligaste uppdraget är
markiser på villor, men det är ett omväxlande jobb och även inom solskydd sker
en teknisk utveckling. Just nu är appstyrning något som kommer mer och mer.
Och i det nya showroomet kan de visa
upp alla nya produkter.
– Den nya lokalen kommer att bli ett
riktigt lyft. Målet är att vi ska ha Linköpings mest inspirerande showroom när
det gäller solskydd. Ska vi byta lokal vill
vi inte göra något halvdant utan vi vill att
det ska bli riktigt bra. Man kan komma
hit och titta och få demonstrationer av
alla våra solskydd, säger Henrik och ser
fram mot att ta emot nya och gamla kunder i den nya lokalen. 

Text & foto: Tobias Pettersson
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Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
PRIS: Från 205 kr/tim
efter skatteavdrag (410:- inkl. moms).

Hushållsnära
tjänster m.m.

45 kr i framkörningsavgift.

Referenser finnes.

Marlene Andersson

För mer info, se hemsidan.

Vi hälsar vår nye medarbetare

Vi stödjer

Valentin välkommen!

I samband med detta erbjuder vi nya avtalskunder

30 % rabatt på första städningen.

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

r

fadderbarn.

Gäller t.o.m. 15/4 2020.

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

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

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

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

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

akmobelrest.com
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Välkommen att

PROVTRÄNA GRATIS!
Vi erbjuder dig som är senior eller dagledig att kostnadsfritt
prova grupp-, konditions- och styrketräning.

Den 5:e, 12:e och 19:e februari
är du välkommen till oss mellan kl. 10.00 -11.00.
Kom gärna träningsklädd och ta med ett glatt humör.
Anmäl ditt intresse på info@halsobruket.se

Bergslagsvägen 32, 617 30 Skärblacka
www.halsobruket.se • info@halsobruket.se

Nästa Åkerboblad

delas ut i helgen 28 februari - 1 mars.
Välkommen med din annons! Boka den i god tid och senast tisdag den 18 februari.

Årets Lion-stipendiat

SLIPAR:

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/Gräsklipparknivar.
Klippskär till hund, får, häst, nöt.
Kvarnknivar, hålskivor.
knivar.
Även försäljning av knivar

Sliperiet i Gistad

är öppet enl. överenskommelse.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.
Vi ses åter i vår utanför
Östenssons Ullstämma, Linköping.
(Datum och tider publiceras i Åkerbobladet.)

Vi tar även Swish och kort. www.åkesknivslip.se
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För osjälvisk insats
i ungdomens utveckling
och fostran.
Stipendiet utdelas årligen under våren
och är avsett att premiera personlig,
förnämlig insats för ungdomar inom
Lions Club Skärblackas verksamhetsområde, dvs. Vånga, Skärblacka, Kimstad och
Norsholm.
Ansökan ska vara Lions tillhanda senast
15 mars 2020 och kan sändas till:
Anna Svensson, Kullerstad Prästgård 2
617 34 SKÄRBLACKA

DANSA LINEDANCE 2020!
 KURSSTARTER
Måndag 27 januari – Grund- och Fortsättarnivå
Söndag 19 januari – Intermediate - Advanced

För mer info:

 Fredagsdanskvällar

linkopinglinedancers.se
samt gå med i vår
Facebookgrupp.

 Boka oss gärna för en

21 februari • 20 mars • 17 april
rolig aktivitet till er fest, kurs eller event.

Kontakta oss:
linkopinglinedancers@hotmail.com

eller 0738-40 89 11.

Kom till oss - eller vi till er. Vi löser det mesta!

Vi dansar i Landerydgården, Hjulsbro

Välkomna till ett Nytt Dansår!

Vi har flera aktiviteter som pågår varje vecka i terminerna och mer
sporadiska som är på helger och lov. Denna terminen planerar vi
trimbingo, tipsrundor, påskimon-GO, Valborgsmässofirande och
mycket mycket mer.
Information kommer upp på hemsidan gistad.com,
facebookgruppen Gistads Anslagstavla och en del även här i

Åkerbobladet.

Veckoaktiviteter är:
Måndagar - vuxengympa 19-20 startar den 13/1
Tisdagar - dans för barn, mer information kommer på
hemsidan och facebook.
Onsdagar - barngympa 17.30
17.30-18.15
18.15 startar den 15/1
Onsdagar - textilkväll 18.30-20.30 startar den 15/1
Onsd
Fredagar - herrbastu 16-18

Vid frågor kontakta ordförande på ordforande@gistad.com

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 - 18
Lör 11 - 14

FASADER • KLINKER
PUTS • MURNING

Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
Gratis offert

Kjells Mur- & Byggservice
Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33
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P Å GÅNG I BORGS FÖRSAMLING
TREDJE SÖNDAGEN E. TRETTONDAGEN

SEPTUAGESIMA

SÖNDAG 26 JANUARI
10.00 Högmässa
Skogängsgårdens kyrka

SÖNDAG 9 FEBRUARI
10.00 Gemensam gudstjänst
Skärblacka missionskyrka

15.00 Familjegudstjänst och
dopfest
Kimstads församlingshem

17.00 Gudstjänst med små
och stora
Vånga kyrka

17.00 Mässa
Vånga kyrka

TISDAG 11 FEBRUARI
18.00 Sinnesrogudstjänst
Kimstads kyrka

KYNDELMÄSSODAGEN

SÖNDAG 2 FEBRUARI
16.00 Sammanlyst ljusmässa
Kimstads kyrka
Sammanlyst ljusmässa för hela
församlingen! Utställning, musik och fika. För bussar till och
från mässan, se På gång-bladet,
webb och Facebook.

SEXAGESIMA

SÖNDAG 16 FEBRUARI
10.00 Gudstjänst och dopfest
Skogängsgårdens kyrka
15.00 Musik & andakt
OBS! I Skärkinds kapell

LÖRDAG 22 FEBRUARI
18.00 Lördagsmusik
Kimstads kyrka
FASTLAGSSÖNDAGEN

SÖNDAG 23 FEBRUARI
10.00 Högmässa
Skogängsgårdens kyrka
Fika med semla, brödauktion.
Upptakt på fasteaktionen.
Vånga kyrkokör medverkar.
17.00 Gudstjänst i Taizéanda
Vånga kyrka
ASKONDAGEN

ONSDAG 26 FEBRUARI
18.00 Askonsdagsmässa
OBS! Klockargårdens kyrka

Läs mer på svenskakyrkan.se/norrkoping
eller på facebook.se/borgsforsamling

UPPSKATTA
DINA FÖTTER

som bär dig genom livet

med regelbunden fotvård.

Skärblacka

12 ÅR

LÖRDAG 1 FEB kl. 10 -14
50 % på allt i butiken
Välfyllda hyllor
Lotterier
Vi bjuder på kaffe och kaka
Välkomna!

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36
www.angshultsfot.se
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Second Hand för missionen – intill Linghems station

SKÄRBLACKA

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Januari
29 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Holens ork.
30 torsd 14.00

Evangeliska Frikyrkan

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Underhållning av trubaduren Ole Kattilakoski

Vårdsberg Ebenezerkapellet

Bön varje onsdag
kl. 10.00 i Högliden Bankekind

Februari

Januari

5 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Kjell Dahls ork.
12 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Eklöfs ork.
14 fred 18.00

Pubafton med Cornelis-tema i Mariehult
Kjell Barkman underhåller

29 onsd 19.00 Bön
31 fred 19.00 Bönehelgen startar

Februari

19 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bosse Franks
20 torsd 14.00

Årsmöte Skärblacka Folkets Hus
Mariehultkören underhåller

26 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Anders Nilssons

Mars
4 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Junix ork.
6 fred 14.00

Seniorshopen i Mariehult

11 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Stisses ork.
18 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Edwings ork.
25 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Kjell Dahls ork.
26 torsd 14.00

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Information av ”Fixartjänst i hemmet”

Se även: www.pro.se/skarblacka

2 sönd 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Adrian Jervis, söndagsskola
14.00 Andakt på Möjetorp
5 onsd 19.00 Bön
9 sönd 10.00 Församlingens årsmöte
12 onsd 19.00 Bön
16 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis, söndagsskola
17.00 ”Närmare Gud”
18 tisd 14.00 Dagledigsamling i Högliden, Mikael Joum’e
berättar om Hjärta till Hjärtas arbete,
sång, fika
19 onsd 19.00 Bön
20 torsd 18.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm
25 tisd 19.00 Ekumenisk bön- och lovsångskväll
i Linghemskyrkan
29 lörd fr.10.00 Temadag ”Guds rike”

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Jul till Knut eller kyndelsmäss?
I många svenska hem och församlingar lever traditionen att ta ned granen och städa ut julen vid
tjugondedag Knut (efter ett danskt helgon).
I de flesta kristna länder utgör annars trettondedagen – då heliga konungar, eller stjärntydare, gav det
nyfödda Jesusbarnet gåvor – den naturliga avslutningen på högtiden. En tredje, och underskattad sed även
i vårt land är att behålla julens prägel i kyrka och hem
fram till ljushögtiden, kyndelsmässodagen, runt den
1 februari, då vi högtidlighåller att Jesus frambars i
templet.
Källa: Världen idag. Bild: Wikipedia.
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vad händer i kyrkan?
Tredje söndagen efter trettondedagen

Sexagesima

Mässa och mat
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Kyrkan och lekrummet är öppna
09.00-13.00. Lunch efter mässan.

Mässa och mat
10.00 S:t Martin
Söndagsskola. Kyrkan och lekrummet är
öppna 09.00-13.00. Lunch efter mässan.

Mässa
11.00 Linghems församlingsgård.

Mässa
11.00 Linghems församlingsgård
Kyrkkaffe.

söndag 26 januari

Mässa med församlingshögtid
16.00 Bankekinds kyrka.
Kyndelsmässodagen

söndag 2 februari
Mässa och mat
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Kyrkan och lekrummet är öppna
09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård.
Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka.
Ljusgudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka. Sofiakören.
Syföreningen bjuder på kaffe och tårta.

torsdag 6 februari
En stilla stund
19.00 S:t Martin
En stund för lugn, ro och eftertanke.
Efteråt finns fika för den som vill.
Septuagesima

söndag 9 februari
Mässa och mat
10.00 S:t Martin
Söndagsskola. Kyrkan och lekrummet är
öppna 09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård
Kyrkkaffe.
Gudstjänst
15.00 Vårdsbergs kyrka
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söndag 16 februari

Gudstjänst med kyrkopedagogisk visning
14.00 Örtomta kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
Fastlagssöndagen

söndag 23 februari
Mässa och mat
10.00 S:t Martin
Söndagsskola. Kyrkan och lekrummet är
öppna 09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård
Ceciliakören. Kyrkkaffe.
Gudstjänst
16.00 Bankekinds kyrka
Gudstjänst
16.00 Gistads kyrka
Gistad kyrkokör. Syföreningen bjuder på
semlor.
Gudstjänst
10.00 Lillkyrka kyrka
Askonsdagen

onsdag 26 februari
Askonsdagsmässa
18.30 Linghems församlingsgård

Första söndagen i fastan

söndag 1 mars

Mässa och mat
10.00 S:t Martin
Söndagsskola. Kyrkan och lekrummet är
öppna 09.00-13.00. Lunch efter mässan.

helgmålsbön

varje lördag
18.00 Östra Skrukeby kyrka

Mässa och mat
11.00 Linghems församlingsgård
Barnkör. Aktiviteter för barn. Lunch.
Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka
Songs of travel
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Musikgudstjänst. ”Songs of Travel” av Ralph
Vaughan Williams. Henric Strömberg, sång.
Anders Krantz, piano. Enkelt kyrkkaffe.

Det finns många körer i Åkerbo.

Vilken passar dig?
Att vara med i en kyrkokör
kostar ingenting.
läs mer om våra körer på
svenskakyrkan.se/akerbo/musik
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Motorsportens olika grenar

FOTO: PIXABAY

Motocross
I Sverige har vi sedan länge haft en tradition att tävla i motorsport, och vi är dessutom mycket framgångsrika inom sportens
olika grenar. Du känner säkert till flera
världsstjärnor och framgångsrika förare
utan att ens veta om det. För dig som inte är
så insatt vill vi gärna informera om motorsporten och dess olika grenar.

Det finns totalt sex olika motorsporter
som man tävlar i internationellt och nationellt: Grand Prix, Rally, Rallycross,
Enduro, Motocross och Speedway. Grand
Prix är franska för "stort pris" och används
även inom andra sporter som ridning,
dans och cykling. Inom motorsporten är
det deltävlingarna i Formel 1-VM som
kallas för Grand Prix.
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När det gäller Rally kör man på både
special- och transportsträckor och det
finns både förare och kartläsare i bilen.
I Rallycross kör man med specialutrustade bilar på en sluten grus- eller
asfaltsbana, och det ska gå snabbt! När
man tävlar i rallycross kan man få köra
flera heat och tävla mot många andra
bilar.
Enduro, Motocross och Speedway
I Enduro kör man sin motorcykel på en
svår och fysiskt krävande bana i tuff terräng. Enduro kommer från engelskans
"endurance" som betyder uthållighet,
och det är verkligen vad det handlar om!
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) består av omkring 500
klubbar runt om i Sverige.

I Motocross, även förkortat MX, kör
man sin motorcykel på en inhägnad bana
med grus, sand eller jord som underlag.
Moderna crossbanor är runt 1-2 kilometer långa, och är vanligtvis mycket
kuperade.
Kör man Speedway i Sverige består underlaget oftast av grus, lera och lerskiffer
och man kör sin specialmotorcykel på en
så kallad rundbana, även kallad ovalbana.
Virtuell motorsport
Numer kan man dessutom träna och
tävla i Virtuell motorsport, en gren som
vem som helst kan delta i. Det finns än
så länge inget licenskrav för att delta i
denna form av tävlingsverksamhet, och
tävlingsgrenen finns mestadels representerad på motormässor och utställningar.
Det är enkelt att träna och tävla på egen
hand hemma, eller tillsammans med
klubbkamraterna, med hjälp av en simulator.
Rally och racing är de dominerande
grenarna än så länge, och många banor
och bilar upplevs som både autentiska
och utmanande. Platsen avgörs antingen

av datorns eller simulatorns placering,
och allt fler elitförare tränar in nya banor
med hjälp av den virtuella tekniken.
Många framgångsrika svenskar
Sverige är ett mycket framgångsrikt land
inom motorsportens olika grenar, med
namn som Tony Rickardsson (7 VM-titlar i Speedway), Håkan Carla Carlquist
(500cc-titel i Motocross) samt Ronnie
Peterson, Stefan Lill-Lövis Johansson och
Kenny Bräck som världsstjärnor inom
racing och Formel 1.
I Enduro är Anders Eriksson en av
sportens mest framgångsrika förare någonsin och Tony Rickardsson, med
sina sju VM-titlar, är Speedwaysportens
okrönte kung.
Även inom rallysporten kan vi stoltsera med två världsmästare tack vare Björn
Waldegård och Stig Blomqvist. För övrigt är Sverige mest känt för att årligen
arrangera två av världens största endurotävlingar: Novemberkåsan och Gotland
Grand National. (CC)
PETRA ROMAN

FOTO: PIXABAY

Enduro
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smått & gott
Björsäters seniorer

PRO Åkerbo

Årsmöte med ärtsoppa
fredag 31 januari kl. 14 i Träffpunkten.

Onsdag 12 februari kl. 14.00

Årsmöte med gratis fika.
Årsmötesordförande Curt Karlsson.
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”!
Alla välkomna – även icke medlemmar.

Finnes: Veteranbil
Fin Remjohan. Eventuellt till motormuseum.
Tel. 070 - 8854347.

Presentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Tui, GoGift.
Ring 073 - 501 45 63

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. 

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
1/2 Tolvårsjubileumsfirande hos Magasinet
Second Hand, Linghem, kl. 10 - 14.
Lotterier, kaﬀe & kaka m.m.
2/2 Ljusmässa i Kimstads kyrka, kl. 16.00
med mycket ljus och musik. Utställning av
Borgs församlings hantverksgrupper.
Ljusgudstjänst i Östra Skrukeby kyrka,
kl. 18.00. Sofiakören.
Syföreningen bjuder på kaﬀe & tårta.
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21/2 Fredagsdans i Landerydgården, Hjulsbro,
kl.18-21. Arr. Linköping LineDancers.
1/3 Musikgudstjänst i Östra Skrukeby kyrka, kl. 18.00.
"Songs of travel" av Ralph Vaughan Williams.
Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20.
Arr. PRO Skärblacka
För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.

Radannonser

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
maximalt 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
Priser
Rubrik samt
skall vara Åkerbobladet till1 - 2 rader 75:handa senast på tisdagen i
3 rader				90:veckan före utgivningsveckan.
4 rader			  105:5 rader			  120:Dvs. för nästa nummer senast
6 rader			  135:den 18 februari.
7 rader			 150:(Vi tar inte emot annonstext
8 rader			 165:per telefon.)
Liten bild + 150:-

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.

Marvin av Tom Armstrong

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil:								

Roger Strömqvist

Spåret ligger vitt vid
Kimstad skidcenter, men
själv har Roger inte
hunnit med så mycket
skidåkning i år.
De senaste åren har Kimstad Skidcenter vuxit fram till att bli en riktigt bra anläggning för
östgötar och andra som vill träna längdskidåkning och skidskytte. Men det gör sig inte självt.
En av de ideella krafter som hjälper till att fixa vitt i spåren är Roger Strömqvist från
Vånga, som denna milda vinter fått jobba extra hårt med snökanonerna.

När jag hälsar på vid Kimstad Skidcenter en vecka in på det nya året finns
det fortfarande en del snö kvar i spåren från den senaste köldknäppen, men
omgivningen är grön och blir det inte
minusgrader inom kort så kommer det
snart vara barmark i spåren också. Det
vore synd, för Kimstad Goif är en satsande förening med många medlemmar som
gärna skulle vilja ta på sig skidorna och ta
några varv i spåret.
Värmen är inte det värsta utan framförallt är det vind och vatten som får
snön att försvinna, berättar Roger och
kollar väderprognosen för den kommande veckan. Två dagar senare ska det
bli minusgrader på natten säger SMHI
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och skulle det stämma så kan Roger
låta snökanonerna gå för högvarv och
förhoppningsvis rädda lite av denna vintersäsong.
Har egen byggfirma
Roger är född och uppvuxen i Vångatrakten, och förutom en avstickare upp till
Stockholm under en period har han varit
hembygden trogen.
– Sen åkte jag till grannbyn Skärkind
och hittade Maria så vi fick in lite nytt
blod i Vånga, skrattar Roger och berättar att han och frun köpte en liten gård
2008. Fast försörjningen får han genom
sitt byggföretag. Han är egentligen utbildad rörmokare men efter en förfrågan

								 Roger Strömqvist
om att bygga ett garage för en massa år
sedan hamnade han istället inom byggoch entreprenad och sedan har det rullat
på. Gården har visserligen en del skog
men med åren har byggfirman blivit Rogers huvudsyssla, och han trivs med att
vara egen företagare.
Flexibla arbetstider
– Det har varit bra när barnen varit små. Jag kan ju faktiskt styra om mitt
jobb om det skulle krisa i familjen, om
till exempel någon blir sjuk eller om det
händer nånting. Min fru kan ju inte lämna sin plats i butiken för att sticka iväg
bara sådär, så då kanske jag fått göra
de där akututryckningarna. Den tråkiga biten med att ha eget företag är ju
otryggheten, du vet ju aldrig hur det ser
ut med jobb om ett halvår. Och man vet
aldrig hur det blir med nya kunder, kommer det att funka, kommer jag att få
betalt? Men över lag är det ett otroligt
roligt jobb.
Brinner för idrotten
Själv höll Roger på med olika idrotter till
han var 14 år. I huvudsak handlade det
om orientering, men även tennis och på
vintrarna blev det en hel del skidåkning,
inspirerad av dåtidens stora stjärna Gunde Svan.
– När jag själv fick barn ville jag helst
att de skulle hålla på med något som jag
också tycker om för att det skulle funka,
och då hittade vi Skidkul i Kimstad säsongen 2012-13.
Roger tyckte att Kimstad Goif hade
en bra gemenskap och snart var han
själv engagerad, framförallt inom vintersporten där han själv har ett stort

intresse. Och det är en förening som satsar framåt. Skidkul startade vårvintern
2010 och hösten 2013 drog man igång
skidskytteverksamhet som första klubb i
Östergötland. Det ledde till att man utsågs till Årets skidskytteklubb 2015.
Plan på utökad spårlängd
Idag har man fyra snökanoner och en
pistmaskin, och så fort termometern visar minusgrader gäller det att köra hårt
för att ordna snö i spåren. Denna vinter
har de dessvärre haft vädergudarna emot
sig, men trots detta lyckades klubben fixa
vita skidspår under nästan hela december.
– Vi har en styrgrupp där alla har sina
olika ansvarsområden. Min del har blivit att vara spindeln i nätet och ha något
slags huvudansvar över alltihop. Vi är
många som har lagt väldigt mycket ideell tid här, det är såklart olika hur mycket
man hjälper till men alla drar åt samma
håll.
– Framöver skulle vi behöva öka kapaciteten, så att vi kan lägga snö snabbare.
Och på sikt har vi planen att utöka spåret ytterligare. När det blir vet jag inte, vi
har två kilometer nu och det ska vi göra
så bra vi kan.
Hur mycket skidor åker du själv?
– Det har inte blivit så mycket de sista
två åren, men normalt sett brukar jag åka
30-40 mil om året och mitt mål är att jag
ska tillbaka dit.
Förra året förstördes av sjukdom, berättar Roger, och i år har han haft fullt
upp med att ordna snö i spåret, och har
inte riktigt haft tid och ork att träna.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:								

En bra pistmaskin är
viktig att ha när
Roger och hans kollegor i Kimstad Goif ska
fixa till fina skidspår.
Förhoppningsvis kan det bli ändring, för
han är sugen på att åka Vasaloppet igen.
– Jag har även åkt Nordenskiöldloppet
en gång, det var långt, ha ha.
Nordenskiöldloppet är ett skidlopp på
22 mil som körs i klassisk stil, vilket gör
tävlingen till världens längsta skidlopp.
Det har även en intressant historia som
sträcker sig ända tillbaka till år 1884.
Loppet körs utanför Jokkmokk och tar
ungefär ett dygn att genomföra, vilket
innebär att man måste köra med pannlampa på natten. Roger åkte 2016, som
också var premiäråret.
Vill prova en gång till
– Man hade sina ups and downs, kan
jag säga. Första tio milen gick som en
dans. Det gick nästan för bra och jag var
orolig att jag hade gått på för hårt, och
ändå stannade jag på varenda kontroll
och tittade på skidorna och materialet
och åt så mycket jag kunde hela tiden. Efter vändningen blev det fem plusgrader
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och började rinna vatten i spåret, så då
hade jag en rätt rejäl dipp mellan tio och
tolv mil men där nånstans fick jag tillbaka krafterna igen. Jag slog följe med en
kille och sen åkte vi tillsammans hela vägen in i mål.
– Sen vid 16 mil höll det på att bli
mörkt, men vi låg bra till för att få Paava-Lasses medalj som man får om man
klarar loppet under 20 timmar. Där fikade vi, satte på oss pannlampa, torra
strumpor och torr undertröja och då blev
livet toppen igen, och dessutom frös spåren till så det gick lättare att åka. Jag var
i mål strax efter ett på natten, det tog 19
timmar ungefär, så det blev medalj. Får
jag träna ordentligt skulle jag vilja göra
det igen. För jag märkte att jag var överförsiktig i början, så det finns nog mycket
tid att hämta om det är ett bra år.
Är du engagerad i något annat förutom
Kimstad Goif?
– Jag var lite politiskt engagerad ett

								 Roger Strömqvist
tag men det fick jag släppa när jag blev
egen företagare och småbarnsfar. Sen har
jag varit lite involverad i jaktskytteklubben när jag höll på att tävla i det, men nu
ligger det huvudsakliga engagemanget
här.
Roger har dock ytterligare ett stort intresse och det är jakt, något han fått efter
både sin far och sin farfar. Han började
att gå hardrev som barn och vid sexton,
sjuttonårsåldern började han själv stå på
pass.
– Det finns vissa bitar som är heliga
och det är exempelvis älgjaktsveckan, då
stänger jag av telefonen och försvinner
tre, fyra dagar. På senare tid har jag jagat alldeles för lite, det har blivit fem, sex
gånger utöver älgjakten. Och sen ibland
struntar jag kanske att gå ut för att jag
inte har plats för mer i frysen. Ska man
vara lite seriös så är ju viltkött inte bara
gott utan även väldigt ekologiskt och
hållbart producerat, måste man ju säga.
Har du några spännande planer på
gång framöver?
– Nä, det vet jag inte. Planen är väl
att försöka få ihop allting, och passa på
att njuta av livet emellanåt så att det inte
bara blir äta, jobba, sova, dö. Jag skulle vilja åka tvärs över USA någon gång,
men det rör sig kanske om tio, femton
år framåt i tiden. Man kan ju inte åka
till USA på en vecka om man vill uppleva nånting utan då handlar det om att
åka kanske en månad och bila rakt över
landet och se de olika delarna. Kanske
framförallt norra USA med deras vidder
och vyer. 

Roger vid en av klubbens fyra snökanoner.

FAKTA
Ålder: 45
Bor: Vånga
Familj: Fru och två döttrar
på 11 och 15 år
Yrke: Egen företagare inom bygg
och entreprenad
Bästa film: Någon form av
kriminalare
Bästa tv: Vinterstudion
Drömresa: Långresa genom USA
Läser helst: Svenska deckare
Bästa musik: AC/DC
Godaste mat: Viltkött
Godaste dryck: Kaffe
Nyårslöfte: Nej
Önskar mest just nu: Kyla
Text & foto: Tobias Pettersson
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Syskon i en hälsosam duo

Thereses och Mikaels satsning på hälsa, motion och välbefinnande slutade i ett Hälsobruk.
För omkring tretton år sedan började
syskonen Mikael Gustafsson och Therese Eklund prata om att skapa någon
form av gemensam satsning. Efter en
tid mognade beslutet och Hälsobruket i
Skärblacka tog sin början.
Syskonparet har alltid varit aktiva och
sätter hälsa, motion och välbefinnande i
främsta rummet.
– För min del har jag spelat fotboll och
för övrigt har jag alltid tyckt om att röra
på mig, säger Mikael.
– Jag har sysslat med friidrott, dans
och Norsholms ungdomscirkus, fyller
Therese i.
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För att starta ett gym krävs förberedelser.
Therese och Mikael åkte till Dalarna på
utbildning i bland annat fysiologi.
Så kom nästa fundering, nämligen
lokalfrågan. Vilket visade sig bli en hårdknäckt nöt.
– Vi försökte först förhandla med
Norrköpings kommun om vi kunde ha
vårt gym i anslutning till Skärblacka
simhall. Vilket visade sig vara en lönlös förhandling. Då övergick tankarna i
att bygga något eget men där satte den
ekonomiska kalkylen stopp för planerna. När vi sedan fick fatt i lokalen på
Centraltorget och fick klartecken från
hyresvärden visade det sig vara den perfekta lösningen, säger Mikael.

En cykeltur på Route 66 i Skärblacka.
Individuell träning för alla åldrar
Gemensamhetsprojektet visade sig vara
en fullträff redan vid invigningen 2010.
Lokalen är aldrig tom på besökare, vare
sig under enskild träning eller i grupper.
– Vi vill vara ett gym där alla ska känna
sig välkomna oavsett ålder, kön, härkomst
eller förmåga. Här finns något för alla,
försäkrar Therese.
Morgonpasset på måndagar erbjuder styrketräning som gör gott för hela
kroppen. Träningen utgår från den individuella förmågan och finns det några
hinder i speciella övningar finns alltid alternativa rörelser att tillgå.
Seniorer har sitt eget pass där mottot
är träning så som du lever. Rörlighet och
balans byggs upp, musklerna blir mjuka
och kroppskännedomen ökar. Vilket är
oerhört värdefullt för alla som kommit
upp i ålder.
– De som fyllt 90 år har gratis gymkort
livet ut, påpekar Mikael.

Full fart redan från början
Redan efter ett par år efter uppstarten kunde Mikael och Therese utveckla
företaget och startade Hälsobruket i Valdemarsvik vilket är Thereses skötebarn.
Nu har de lagom till 10-årsjubileet utökat lokalerna i Skärblacka. För att fira
jubileet och invigningen av den nya lokalen som ligger i anslutning till den gamla
hölls öppet hus.
– Nu har vi hela 600 kvadratmeter för
träning, yoga, massage, bastu och relax.
Det har varit en hektisk tid och vi kan
inte räkna de timmer som vi lagt ner på
den nya lokalen. Vi har haft god hjälp av
hantverkare som verkligen jobbat hårt för
att hinna bli klara till invigningen.
Nytt är Reaxing vilket är olika träningsformer i reaktion, hastiga rörelser
och oförutsedda händelser. Det är jätteroligt och passar alla som vill pressa sig till
det yttersta, garanterar Mikael.
forts. på nästa sida
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Mikael demonstrerar
hur höfterna stärks.

Många passade på att
göra ett pass när Hälsobruket hade jubileum.

Styrkelyft med vattenfyllda vikter.
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Barnanpassad träning
– Vi har under åren försökt hitta på
olika träningsformer, inte enbart inne
i gymmet utan också utomhus. Även
barn behöver röra på sig så därför har
vi olika barngrupper som till exempel
barnyoga och barnanpassad gruppträning, säger Therese.
Några problem med att hitta instruktörer har Therese och Mikael
aldrig stött på.
– Nej tvärt om. Vissa av instrukFelix visar prov på snabbhet. När lampan tänds
törerna har varit aktiva med egen
ska han vara beredd att släcka den med händerna.
träning på Hälsobruket. Har vi märkt
ett intresse för uppgiften som instruktör har de fått gå utbildning. Jag tror
även den familjära atmosfären som
råder här har lockat hit en del instruktörer, säger Therese.
Syskonkärlek och tidsbrist
På frågan om hur det som syskon
fungerar att driva gemensamt företag
ser de på varandra och skrattar lite.
– Vi kommer väl överens, stöttar
varandra och är aldrig osams eller
oense om det som rör Hälsobruket.
Men visst kan det kännas jobbigt mitt
i det roliga. Fast då ligger det mer på
det personliga planet. Känslan över att
inte hinna med allt. Både Mikael och
jag har arbete utanför Hälsobruket.
Jag arbetar som hårfrisör, föreläsare
och är deltidsbrandman. Mikael har
sitt arbete som begravningsentreprenör i den egna begravningsbyrån. Så
har vi båda barn och familjer med
allt vad det innebär. Ibland känns det
som om tiden inte riktigt räcker till,
erkänner Therese och får medhåll av
Mikael. 

Mia Digemo har ett nyinrett massagerum.

Text och bild: Carina Larsson
(Se även annons på sidan 18.)
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KULTUR & NÖJE															

Festivalfest i Linköping
För att uppmärksamma Melodifestivalens
första deltävling i Linköping den 1 februari
arrangeras evenemanget Välkomstfesten,
med aktiviteter, artister och några av barnens stora favoriter. Detta för att fler ska få
möjlighet att uppleva Melodifestivalglädjen och för att skapa möten mellan artister
och publik. Hela familjen är välkommen att
dansa med Bolibompadraken och Sommarskuggan, sjunga allsång med Radioapan
och höra Jovan Radomir ta pulsen på de
tävlande artisterna.
– Melodifestivalen skapar alltid stort
engagemang och skön stämning i LinBILD: MAGNUS LIAM KARLSSON
Bolibompadraken och hans kompisar tillköping! säger Viktoria Löfvenborg,
eventkoordinator på Visit Linköping & Co. sammans med flera lokala inslag kommer
att bjuda på sång, musik och dans.
Lördagen på Stora Torget blir finalen där
FREDRIK POLBACK

SVT instiftar Hall of fame
I samband med årets tävling instiftar Sveriges Television Melodifestivalens Hall of
Fame. Sändningen från Andra chansen i
Eskilstuna kommer att förlängas med hyllningar av de invalda pristagarna.
– Det här är ett pris för att hylla dem
som gjort Melodifestivalen till vad den är i
dag, säger Christer Björkman, senior producent Melodifestivalen 2020. Det är inte
BILD: SVT
bara vinnarna som berättar festivalens fan- Linda Bengtzing är en av deltagarna i Melodifestivalen 2020.
tastiska historia. Det är så mycket annat
som vi vill hedra.
– Melodifestivalens långa och färgVarje år framåt kommer sex insatser att starka historia har skapat minnen som
väljas in i Melodifestivalens Hall of Fame, lever kvar och sprider sig mellan generamen premiäråret 2020 får vi se hela 48 in- tioner, säger Christer Björkman.
val.
FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Startar det nya matåret med en kycklingpaj som har smak av ananas
och curry men också lite hetta av peperoni. Jag använde mig av en
mellanstark och söt peperoni (Fontana) i receptet så om ni har en
starkare sort får ni kanske minska på mängden.

Kycklingpaj
Ugn 225 grader

Pajdeg
3 dl mjöl
125 g smör
3 msk vatten
Mixa mjöl och smör till en grynig
massa, gärna i matberedare.
Tillsätt vattnet och arbeta snabbt ihop en
deg.
Tryck ut degen i en rund paj/bakform
med avtagbar kant, ca 25 cm i diameter.
Vik en folieremsa över kanten, så att inte
degen glider ner.
Låt vila ca 30 minuter i kylen, nagga
pajen med en gaffel.
Förgrädda pajskalet mitt i ugnen 10 minuter. Ta ut formen och ta bort folien.

Fyllning
Ca 200 gram tärnad kyckling
140 gram strimlad bacon
15-20 cm skivad purjolök
1 burk ananasringar avrunnen och
delad i mindre bitar, (ca 140 gram)
Ca ½ dl strimlad peperoni
½-1 tsk curry (beroende på sort)
3 ägg
3 dl grädde
Ca 1½ dl riven ost
Salt, peppar

Stek bacon, tillsätt purjolöken och låt den
steka med en stund.
Blanda ner kyckling, ananas, peperoni
och curry.
Lägg fyllningen i pajskalet tillsammans
med riven ost.
Vispa ihop ägg och grädde. Krydda med
salt och peppar.
Slå stanningen över och grädda pajen
ca 30 minuter eller tills den stannat.
Låt pajen vila ca 10 minuter innan den
serveras.
Servera pajen med en sallad och
gärna sweet chili-sås.
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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 10-13.
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 - stängt för säsongen
Fasta tider åter våren 2020. Ring om
du är intresserad så försöker jag ändå
öppna. Antikt och kuriosa.
Tel. 0703-6769 80. Förbi hockeyrink och
fotbollsplan, efter 300 m 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
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Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Ring för öppettider på
tel. 073 - 755 72 72.
Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 15-19. 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.
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
Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti och To 11 -18, Lö 10 -15.
Tel. 013-26 38 75

MOTALA

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

NORRKÖPING

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80
Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-15.
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
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

REJMYRE

Svantes Nät- & Butiksloppis
Tornvägen 5.
Svante Bogren 072-150 99 67
Öppnar efter överenskommelse.

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

LJUNGSBRO

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

MALMSLÄTT

Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria.
Lö 9-14, Sö 11-15. Tel. 0736 - 23 93 72.

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

SVÄRTINGE

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

SÖDERKÖPING

ÅTVIDABERG

Söderköpings Återvinning och
Second Hand. Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

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

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.

TALLBODA

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

Gåvan Second Hand
Sunnebotorget 1. Ti & 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.

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.

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

VÅNGA

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

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

Lösning till decemberkrysset
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Lösning till Mystiska Profilen, december
Profilen var: Boris Johnson. Föddes på Manhattan i New York den19 juni 1964. Brittisk politiker. Partiledare för det konservativa partiet. Brittisk premiärminister sedan den 24 juli 2019.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: K-E Adolfsson, Linghem.
Vinsten skickas med posten.
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Åkerbokrysset - januari 2020
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Bild: Bigstock. 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: korsord2020

Varsågoda, här kommer årets första Åkerbokryss som erbjuder träning för de små grå. 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 18 februari 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 decemberkrysset var ”Är det redan julafton" och "Dags för överraskning".
Lösning se sidan 39.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Irene Svensson, Kimstad, 2:a pris – Ulf Brüde, Linköping
samt 3:e pris – Monica Wise, Linköping. Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.800 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 3.200 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, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand, Vårdcentralen,
Folktandvården.
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Lilla Brödboden
Linköping Garnisonen: Stora Coop
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
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 Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,
Blackas Pizzeria, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Svärtinge Loppis, Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2020
Nr
2
3-4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 18/2
Tis 24/3
Tis 28/4
Tis 2/6
Tis 11/8
Tis 8/9
Tis 6/10
Tis 3/11
Tis 1/12

Utdeln.dag
Sön 1/3
Sön 5/4
Sön 10/5
Sön 14/6
Sön 23/8
Sön 20/9
Sön 18/10
Sön 15/11
Sön 13/12

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 ring Svensk
Hemleverans 0703-73 32 53.
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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Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa
En del av Praktikertjänst

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

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

VÄLKOMMEN!

011 - 13 34 34

tisd, torsd, fred 12 -18,
lörd 10 -13

eller efter överenskommelse.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

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
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Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

SVÄRTINGE LOPPIS
KÖPER
OCH SÄLJER
allt mellan
himmel och jord

500 m 2
butiksyta

ÖPPET
Lördagar 09.00 - 14.00
Söndagar 11.00 - 15.00

0736-23 93 72 • 0720- 44 83 76
Vi finns vid Rv 51 mellan Norrköping och Finspång.
Skyltat Tallbackens gård.
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Livet är fullt
av svåra beslut.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *
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månader
räntefritt

Fönsterbyte skall
inte vara det.
Vi tycker inte att du ska behöva välja mellan lågt u-värde och kondensfria fönster eller mellan inbrottsklassning och design. Det är
självklarheter som varje modernt fönster borde vara utrustat med
som standard.
Besök gärna vår stora utställning på Roxviksgatan 8D i Linköping.
Öppen tisdag och torsdag 12-18 och lördag 10-14.

Boka ett kostnadsfritt hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* En enkeldörr gäller vid köp av minst 7 st fönster.
Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

