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ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12
UTÖKAT ÖPPET UNDER NOVEMBER : Vard 8-18, Lörd 10-14

SPECIALPRISER
på HANKOOK

HANKOOK W429
Dubbdäck

VINTERDÄCK

Gäller de vanligaste dimensionerna
och så långt lagret räcker.

HANKOOK W616
Friktionsdäck

DÄCKHOTELL

Fälgar från

Vid skifte
ingår alltid
HJULTVÄTT

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

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

013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

Vånga kyrkmur 26 • Mångsysslaren Gunvor 30 • Glöm inte omtanken 38 • Korsord 40

Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

Boka TE
KIF

HJUbiLlsStommen.se
via

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.
Delbetala med AD-kortet.

Öppet

Bilstommen

Mån - Tor 7-17
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Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se
Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
www.falerummotorservice.se

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

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

LADDA BILEN HEMMA!
LADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

CHARGE AMPS HALO

Välkommen till vår

LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5
i Norrköping!
Besök vår laddbutik i Norrköping och provladda bilen,
drick en kopp kaffe och låt oss demonstrera olika laddare.
Vi har ett flertal laddboxar av många olika fabrikat att välja mellan.

Ring och BOKA TID för en visning!
(Viktigt att du bokar tid eftersom vi inte alltid finns på plats.)
Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka 50 % så länge bidraget finns.

ta
Kontak
oss:

Östergötlands El Service AB
info@alljour.se • 0703 -16 00 20
Av elsäkerhetsverket godkända
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Däck och fälg med bra kvalitet till rätt pris

DAGS FÖR VINTERDÄCK!

 Vi skiftar däck,
byter hjul och utför
reparationer och service.

BOKA TID! Ring 0702 - 95 33 90
Även lördagsöppet enligt överenskommelse.

 Delbetala dina däck

Kontrollera dina däck i tid
innan halkan kommer. Vi ger råd
om du är osäker – kom hit så mäter
vi mönsterdjupet och ger dig
prisförslag på nya däck.
Vi gör en visuell koll av bromsarna
i samband med hjulbytet.

räntefritt på 4 månader
med Wasakredit.

 Däckhotell
400:-/säsong

 Hjultvätt

Däck och fälg säljes av de
flesta storlekar och fabrikat.

100:-/4 hjul

Bankekind 585 93 Linköping • 070 2 - 95 33 90 • hhidefix@gmail.com

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
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.

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

VI HAR DÄCKEN

FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA
SOM T.EX.

Vi fixar däcket efter ert behov.
Tveka inte att höra av er!
Bridgestone
noranza 001
Prisexempel
205/55R16
Monterat och klart

DÄCKHOTELL
fr 500 kr

Inkl. skifte, tvätt
och förvaring.

1525 kr inkl. moms

www.tottes.se

TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
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Välkomnatillen
butik fylldmed
HÖSTENS NYHETER

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om

6

BJ´s mode

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

Tillverkning och
fabriksförsäljning
OVANPÅ ICA SUPERMARKET

av handgjorda gammaldags
cocosbollar! Även 2:a sortering!

Höstens öppettider:
Måndag 10 - 15
Tisdag, onsdag, torsdag 10 - 18
Fredag och Lördag 10 - 15

Vi tillverkar det ”berömda”
Norrköpingsfläsket!

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

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 073 - 448 42 26 Britt-Marie Alfredsson

Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

Följ oss
på
Facebook

Tel. 070 - 467 11 03 • www.kaptenbille.se
• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten • Fullständiga rättigheter

Musikquiz & karaoke
med

KAFFE
& VÅFFLA

Tommy Lyrehag

med sylt
& grädde

Lördag 30 oktober kl. 18

59:-

Drop in. (Vi reserverar oss för ev. ändringar.)

JULTALLRIK

Glöm inte
att planera in
ÅRETS JULTALLRIK
hos Kapten Bille’s!

OBS! Vi serverar LUNCH kl. 11-14.
Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Våra ÖPPETTIDER

hittar du på kaptenbille.se
Vi kan erbjuda längre öppettider
för större sällskap. Meddela oss i
förväg, så ordnar vi det.
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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

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.
Ring oss!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

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

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

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

• 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

Dags att måla om
dina köksluckor?
Kontakta oss för pris på ditt projekt!
Är dina köksluckor slitna eller har du tröttnat på kulören?
Då kan du lämna in dem till oss för lackering.
Vi har stor kunskap och många års erfarenhet. Självklart har vi färgkartor som du kan titta på
vid beställning för att du ska få helt rätt nyans på dina luckor.

Tel. 011-530 00 | 0709-290 400

Kimstadsvägen 65
www.nyab.nu
617 71 Kimstad
FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING

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

100 % nöjd kundgaranti!

Hushållsnära
tjänster m.m.

Våra priser hittar du på hemsidan.

Har du ont om tid?

Vi hjälper till med det mesta
t.ex. byte av gardiner, hämta paket med QR-kod.

Referenser finnes.

Marlene Andersson

Kontakta oss för ytterligare info!

info@marlenesalltjanst.se

TIPS!

Vi säljer numera doftljus
och doftolja. Har även
vanliga ljus i 36 olika färger!

Ge doftljus &

doftolja i

JULKLAPP

till de anstäl

lda.

Länk till e-handeln: https://leyonore.se/?salesagent_no=240&salesagent_name=Marlene%20 Andersson

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

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

Välkommen
till Gospelshopen!
Den lilla
butiken med
det stora
innehållet.

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

Gospelshopen

Öppettider:

Snickaregatan 38, Linköping
Tel. 013 - 31 04 25

Tis - Fre 11 - 16
Lör 11 - 14

Nu är hösten här!
Passa på att njuta av en lugn
och välgörande massage.
Har du friskvårdsbidrag kvar från Wellnet och Actiway?
Då kan du nyttja det ...
Boka via hemsidan www.studiofenix.se eller på BokaDirekt.

Adressen är: Linnégatan 17 A i Linköping.

Varmt välkommen!
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Publiken jublade. Vår Profil forsade fram
genom vattnet. Och det gick fort. De övriga deltagarna kunde inte hänga med.
Vår Profil vann! Hon tog guld i ungdoms-sm i bröstsim på 200 m.
Det skedde två gånger! Vår Profil hette
Eva. Hennes tider var så bra att hon till
och med kvalificerade sig till seniorernas sm.
Det här var något som hon hittat på
själv. Hennes föräldrar hade inte påverkat henne. När hon var 8 år hade hon
fått en ”lapp” om att börja simma – ett
reklamblad av något slag. Vår Profil tyckte att det lät spännande och anmälde sig
som deltagare.
Det blev början på hennes karriär som
simmare. Hon tävlade för Upsala Simsällskap. Karriären kom att vara i sex år,
fram till dess hon fyllt 14. Då slutade hon
för att börja ägna sig åt andra saker.
Vår Profil kan klättra i berg! Det började hon med på 1990-talet. Då träffade
hon en kille som hette Richard. Han var
en entusiastisk bergsklättrare.
Det är viktigt att man inte ramlar ner.
Eva har fått lära sig allting om hur man
säkrar sig och hur man skall dra linorna.
Hon kan ta sig upp för en mer än 200 m
hög bergsrygg!
Eva klättrar helst i Sverige. Där finns
det många bra platser att välja på. Men
hon har också ett favoritberg nere i Italien. Det ligger i Dolomiterna, i den
norra delen av landet.
Så tycker hon om att paddla kajak. Att
12

uppleva naturen, samtidigt som man glider fram genom vattnet. Vår Profil är en
mycket upptagen person. Men det har
hänt att hon lyckats ta sig ledigt något
dygn, för att paddla ut i Stockholms skärgård och tälta tillsammans med sin make.
Hon har slutat att tävlingssimma i bassäng. Men hon tar sig gärna ett dopp i
sjön. Och hon är inte främmande för att
dra på sig en så kallad våtdräkt. Med en
sådan kan man bada, även då det är kallt
i vattnet.
Eva gillar att vandra i skogen, att åka
skidor, att klättra i berg, att paddla kajak
och att simma. Men hon har också andra
strängar på sin lyra. Hon läser mycket
och går gärna på konstutställningar och
teater.
Vår Profil kan blicka tillbaka på en
lycklig barndom. Hon har vuxit upp i
Uppsala. Hennes pappa Göran var universitetslektor i statistik och hennes
mamma Birgitta var gymnasielärare i
samhällskunskap. Eva har inte några
syskon. Hon är enda barnet.
Skolan gick lätt som en plätt. I gymnasiet gick hon samhällsvetenskaplig linje.
Hon fick ett fantastiskt fint studentbetyg,
med elva femmor, två fyror och en tvåa.
Tvåan var i gymnastik – märkligt nog eftersom hon som yngre varit en så duktig
idrottsflicka.
Yrkesvalet gick också lätt. Vår Profil visste precis vad hon ville bli:
Civilekonom. Därför började hon på
Handelshögskolan i Stockholm.

Där träffade hon Richard, bergsklättraren, som vi berättat om tidigare. De gifte
sig 1997. Bröllopet ägde rum på en bygdegård utanför Uppsala.
Eva och Richard har två barn, en pojke och en flicka, som inte vill ha någon
massmedial uppmärksamhet. Richard är
professor. Men han ligger också lågt och
gör sitt bästa för att undvika all oönskad
publicitet.
Det kan inte vår Profil. Hon har en sådan ställning att hon är tvungen att ställa
upp för intervjuer med jämna mellanrum.
Vår Profil har ett imponerande CV.
Det ligger på nätet, där alla kan läsa det.
Tidvis har hon studerat utomlands, både
i USA och i Österrike.
Många människor är arbetslösa. Eva
har aldrig haft några problem i det avseendet.
En dag 1991 blev hon uppringd av
en man som hette Göran. Han behövde någon som hjälpte honom. Vår Profil
tackade ja, vilket ledde till att de blev
goda vänner.
Eva har gjort en fantasisk karriär. Göran har lämnat sitt gamla jobb och gått i
pension. Men de har fortfarande kontakt
med varandra. Fast nu är rollerna de ombytta. Nu är det Göran som får ge råd till
henne.

Vår Profil har många vänner. De
beskriver henne som viljestark och bestämd. Några säger också att hon är
omtänksam. Ett minus är att hon kan
vara otålig.
Och så har hon humor. Det är något som tidningarna inte skrivit särskilt
mycket om. Vår Profil är mycket förtjust i
ordvitsar. Det kan bero på att Richard är
göteborgare. Många håller Göteborg för
vitsarnas huvudstad.
Vi behöver mer humor i politiken.
Ryssland har en utrikesminister som heter Sergej Lavrov. Han gillar practical
jokes. Om vår Profil skulle råka möta honom i något sammanhang skulle hon
kunna starta en ”humortävling”.
Det skulle bli spännande att se hur den
kunde avlöpa.
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 2 november 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 43.

Barnbok:

KRAMEN SOM FÖRSVANN

Hur var barnets vardag före corona?
Hur påverkades den efter då kramarna försvann?
Tecknade bilder och text: Gunvor Carlsson
Inbunden bok, hårda blad, 45 sidor. Finns att köpa: 120 kr
E-mail: gunvor51carlsson@gmail.com
Mobil: 0708-505502
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Vi förenklar din vardag,
• Veckostädning
i hus, hem och trädgård

V i hjälper
er
at t få
höst f int i
bå d e he m
och
t rädgård !

• Storstädning
•• FVöencskteorsptuätdsn i n g
•• TSrat o
ppr sstäd n i n g
•• BFyögngssttäedrputs
•• FTlryat tpspt äsdtäd

• Byggstäd
• Flyttstäd

vår personal013-130020,
Tel:All0120-12020,
omfattas av
kollektivavtal

www.stadfast.se

Tel: 0120 - 120 20, 013 - 13 00 20, www.stadfast.se
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Tel: 0120-12020, 013-130020,

www.stadfast.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!

BEVARA
HUSETS
KARAKTÄR!
Före åtgärd

Renovera
och byt glas
- inte fönster
Vi gör om era kopplade
tvåglasfönster till
energieffektiva
treglasfönster

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
ENERGIBESPARING • BULLERDÄMPNING
INGEN INVERKAN PÅ BEFINTLIGA SMYGAR, FODER,
FASAD ELLER VÄGGYTOR

Kontakta oss idag för offert!

Glasfönster

(Trippelkonstruktion)

Efter åtgärd

Ring
011- 530 00
www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad
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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
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Ta vara på solens strålar
och spara dina stålar!

Ring Kristoffer
0120-29954

Vill du ta tillvara solen på mer än ett sätt
så hjälper vi dig att installera solceller.

Linköping 013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49
info@elinstallationer.net

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

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
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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.

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

Vill du ta bort

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

TRÄD & STUBBAR?

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Vi

hjälper dig med:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd
(skylift/klättring)

Linköpings El, Motorverkstad
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert
Jag söker EFTERTRÄDARE
p.g.a pensionering!
Intresserad?
Ring Robert på 0768 - 37 77 30
eller mejla lemo.1@telia.com

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

(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

www.dakonsult.se

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!
KONTAKTA LARS PÅ
TEL 0706-70 64 40
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Daniel Eriksson
070 - 930 77 26
varna.skog.tradfallning@gmail.com

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition
FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD
www.ﬂy�ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@ﬂy�ning.nu
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0120 -124 40

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13

NOSTALGIKVARNEN
I BJÖRSÄTER
HAR JULÖPPET!

VÄLKOMNA!

Välkommen att handla
Antika Jultillbehör och
roliga Retro-julklappar
hos oss lördagar och
söndagar under perioden
30 oktober - 28 november.

Second Hand Gåvan
Sunnebotorget 1
Åtvidaberg

Strands
Hårvård
Dam och Herr
Välkomna!
hälsar Birgitta

Tel. 0703 - 473 122

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm

ÖPPET:

30/10 t.o.m. 28/11
LÖRDAGAR 11 - 16
SÖNDAGAR 11 - 16
Kontakta oss:

070-510 90 03 eller 0761- 48 22 77
torbjorn.nilsson@nostalgikvarnen.com

Besöksadress:
Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

Känn Dig VÄLKOMMEN!
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Stationsvägen 3
Björsäter

Välkommen!
www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

JULMARKNAD
JUL
MARKNAD
på Ekenäs Slott
11 – 14 november

Under julmarknaden klär vi hela slottet
i julskrud med marschaller och granar.
På marknaden hittar du över 80 av
landets skickligaste hantverkare. Slöjdare
i trä och halm står sida vid sida med
keramiker och textilhantverkare.
Gör även ett besök i matboden med
julbordets alla läckerheter uppdukade.
Passa också på att gå en visning av det
dekorerade slottet!
Öppettider:

torsdag
fredag
lördag
söndag

11/11
12/11
13/11
14/11

12- 20
11- 21
10- 18
10- 17

För mer information se www.ekenasslott.se

Välkommen till Lördagsträffens ”Stafettmaran”

Lördag 20 november kl. 14.00 - 17.30
PLATS: Linghemskyrkan
Himnavägen 151, Linghem
PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394
14.00-15.15 c:a Lasse Ström & Göran Olsson spelar
15.30-17.15
Christer Trubadur underhåller

En magisk eftermiddag, full av musik.
Men vi utlovar också våfflor, sylt och grädde till kaffet.

Helene och Doren Andersson hälsar
Varmt Välkomna!
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En del av Praktikertjänst

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.

VÄLKOMMEN!

011 - 13 34 34
www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

Telefon: 0702 - 39 42 50
www.annesfotvard.se
info@annesfotvard.se
Besöksadress:
Skogängsvägen 13, Skärblacka

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
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Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

GUDSTJÄNST

kl. �0 i k�pellet p� följ�nde d�tum:
•
•
•
•

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

24 oktober
31 oktober
21 november
28 november (1:a advent)

Ta med egen ﬁka.
Vi har aktiviteter för barn.

Sönd�g 7 november, kl. �8

Alla helgons-gudstjänst i kapellet

BÖNEMÖTE

onsdagar kl. 10 i Högliden, Bankekind

NOVEMBERMARKNAD
Lördag 13 november

Kl 14.00 (delvis utomhus)

Lotterier och försäljning av hembakat bröd,
sylt, saft, gelé ...
I vår servering inomhus finns: kaffe, te, saft,
goda mackor och hembakat bröd.
Kl 16.00

ANDAKT, SÅNG OCH MUSIK
Efter andakten kan du köpa ostkaka och korv.
Kl 17.00

MISSIONSAUKTION
med åror och lotterier i kyrksalen.

Varmt välkomna till

www.linghemskyrkan.se

DAGLEDIGSAMLING

Himnavägen 151
585 65 Linghem

tisdag 19 okt, kl. 14 i Högliden, Bankekind

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

SKÄRBLACKA

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Oktober
20 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Tomas & Co
21 torsd 13.00

Årsmöte Skärblacka Folkets Hus

27 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Lars Erikssons

November
3 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Eklöfs ork.
10 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Edwings ork.
17 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Stisses ork.
18 torsd 14.00

Höstmöte Skärblacka Folkets Hus

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller efter överenskommelse.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

24 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bosse Franks
26 fred 18.00

Pubafton Mariehult
Sven-Ingvarsafton med Kjell Barkman

Se även: www.pro.se/skarblacka

emma_g_sakero�ng

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen
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söndag

10 oktober

10.00 Mässa
S:t Martin
Bibelutdelning för fyraåringar. Lunch.
11.00 Mässa och mat
Linghems församlingsgård
Bibelutdelning för fyraåringar.
14.00 Församlingshögtid
Gistads kyrka
Mässa. Gistad kyrkokör.
18.00 Tacksägelsegudstjänst
Vårdsbergs kyrka
Sofiakören.
söndag

17 oktober

10.00 Mässa
Rystads kyrka
11.00 Mässa
Linghems församlingsgård
Ceciliakören.
14.00 Stugmöte
Örtomta församlingshem
Arne Blomberg, fiol.
18.00 Gudstjänst
Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör.
måndag

18 oktober

17.30-19.00 Godly Play för alla
Samlan, Tallboda
Enkel vardagsgudstjänst där vi samlas kring
en berättelse, umgås, undrar och reflekterar.
Bibelutdelning till fyraåringar. 17.00-17.30
finns möjlighet att äta enklare kvällsmat.
söndag

24 oktober

10.00 Mässa
Rystads kyrka
11.00 Mässa
Linghems församlingsgård
söndag

31 oktober

10.00 Mässa
Rystads kyrka
11.00 Mässa
Linghems församlingsgård
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måndag

1 november

17.30-19.00 Godly Play för alla
Samlan, Tallboda
Enkel vardagsgudstjänst där vi samlas kring
en berättelse, umgås, undrar och reflekterar.
17.00-17.30 finns möjlighet att äta enklare
kvällsmat
fredag

5 november

17.00 Allhelgonagudstjänst
Törnevalla kyrka
Arne Blomberg, fiol.
18.00 Allhelgonagudstjänst
Rystads kyrka
alla helgons dag

lördag

6 november

11.00 Församlingshögtid
Vårdsbergs kyrka
14.00 Allhelgonagudstänst
Örtomta kyrka
Mirjam Lindahl, sång.
16.00 Allhelgonagudstjänst
Bankekinds kyrka
Sång av Ann-Sofie Nord.
16.00 Allhelgonagudstjänst
Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
18.00 Allhelgonagudstjänst
Östra Skrukeby kyrka
Mirjam Lindahl, sång.
alla själars dag

söndag

7 november

16.00 Pilgrimsmässa i allhelgonatid
Askeby kyrka
Sång av Ann-Sofie Nord.
söndag

14 november

10.00 Mässa
Rystads kyrka
11.00 Mässa
Linghems församlingsgård

Ladda hem appen
Kyrkguiden - den finns
där du hittar appar.

fredag 5 nov.

lördag 6 nov.

söndag 7 nov.

Askeby kyrka

12.00-17.00

10.00-16.00

10.00-16.00

Bankekind kyrka

12.00-17.00

Gistad kyrka

13.00-17.00

Rystad kyrka

14.00-18.00

Törnevalla kyrka

14.00-17.00

Vårdsbergs kyrka

13.00-17.00

Örtomta kyrka

11.00-17.00

Östra Hargs kyrka

10.00-16.00

Östra Skrukeby kyrka

10.00-18.00

10.00-16.00

10.00-16.00

Gud, tack för att du bär mig
genom mörker och smärta,
genom gråhet och svärta,
mot ditt ljus.
Tack för att du givit mig
människor att älska
och förmågan att sakna
och längta.
Tack för att din omsorg om oss
sträcker sig bortom detta liv,
ända in i evigheten. Amen
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Mattias Westerlund t v och Nicklas von Sydow har fått det grannlaga uppdraget att renovera
kyrkmuren som finns runt Vångas gamla kyrkogård. När arbetet är klart ska muren prydas av
växten Sedum. Här syns också tydligt var den ena av de gamla portarna varit.

Renovering av gamla kyrkmuren i Vånga
Sedan mitten av augusti pågår arbetet med att renovera kyrkmuren vid gamla kyrkogården
i Vånga. Det är företaget Gullbergs Sten & Fasad, som fått uppdraget att försöka få den
gamla stenmuren i fint skick igen.

Arbetet utförs av två man, Nicklas von Sydow och Mattias Westerlund. Eftersom de
bor i Rönneshytta respektive Hallsberg
bor de i veckorna i sina husvagnar.
– Vi har tillgång till kyrkans personalrum där det finns både matrum och
dusch så det går ingen nöd på oss, berättar de båda. Det värsta är granngårdens
kor som håller oss vakna ibland på nätterna.
Hur gammal är muren?
Ja, ingen vet med bestämdhet hur länge
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stenmuren har funnits men den är med
säkerhet från 1400-talet men förmodligen fanns den redan på 1100-talet. I
gamla handligar om kyrkan kan vi läsa
följande: “När kristendomen vunnit insteg i bygden kom därmed också en ny
syn på omhändertagandet av de döda.
Byarnas gamla begravningsplatser övergavs och de döda fördes till kyrkan för att
där jordfästas och föras till vila antingen i
kyrkan eller dess omdelbara närhet.
Ett område omkring kyrkan omgärdades med en stabil stenmur och platsen

inom murarna betraktades som helig
mark och på denna kyrkogård vigdes de
döda till gravens ro.
Muren omkring den gamla kyrkan i
Vånga var från början putsad och slammad och hade tak av bräder. På södra
sidan hade muren tre portar. Från början fanns i portarna inga dörrar eller
grindar. En hög tröskel av sten skulle
förhindra att kreatur kom in på kyrkogården. Men denna åtgärd var tydligen
ej tillräckligt effektiv. Detta påtalades på
flera kyrkostämmor och omsider insattes
dörrar i samtliga portöppningar.
Porten mitt på kyrkogårdsmuren var
den största och förnämsta (finns kvar än
idag). Genom den skulle endast välbärgade husbönder gå. Tjänstefolk, torpare
och backstugusittare skulle gå genom någon av de andra portarna. En gång fick
dock alla föras in genom den större porten. Det var när de bars till graven.
Enligt vad äldre personer berättat,
fanns även en öppning i muren på den
västra sidan.
Klockaren brukade komma den vägen och även de som bodde i Balderums
Norrgård och Mellangård,”
Stenbod i västra hörnet
I den gamla handligen om kyrkan finns
även förklaringen till varför muren ser ut
som den gör i västra hörnet. Från 1743
fanns nämligen två bodar i som det står
“västionde” hörnet av kyrkogården. Det
var dels den gamla kyrkboden av trä
samt kyrkans stenbod, som hade väggar
av sten och man kan antaga att den liksom var inbyggd i kyrkogårdsmuren.
När den putsade och slammade muren försvann vet ingen med säkerhet.

Vånga gamla och nya kyrka.
Tavlor målade av den lokale konstnären
David Gustavson, 1925.

Det vi med säkerhet vet är att vi snart
kommer att ha en nyrenoverad och lite
annorlunda stenmur omkring den gamla
kyrkogården i Vånga.
– Vi gör inga större förändringar utan
försöker laga den utan att plocka om för
mycket så att utsidorna blir som förut.
Det som kommer att ändra utseendet är
att vi ska plantera sedum ovanpå muren.
För att de ska kunna växa fyller vi nu
muren “invändigt” med ett lager singel
och ovanpå detta blir det lite finare material. Sist ska det läggas en duk innan
man planterar sedumen, berättar Nicklas. 
Text & foto: AH
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smått & gott
Björsäters seniorer

PRO Åkerbo

Musik-frågesport med Janne & Carina
fredag den 29 okt. kl. 14.00 i Träffpunkten.

Månadsmöte onsdag 10 november kl. 14.00.
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151.
Christer Trubadur Johansson underhåller.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”!
Alla välkomna!

Heddans Hus i Falerum
Tack för i år och väl mött igen nästa år!
Med vänliga hälsningar
Liiz Åberg-Kjellstenius

Gillar Du att sjunga

Vår grupp skulle behöva en ny sångröst.
Ring 076-112 85 98.

Åkerbobladets NOVEMBERNUMMER
kommer ut den 14 november.

Välkommen att boka din annons – senast den 2 november.

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

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer, bl.a. i Linghem, Sturefors, Norsholm, Skärblacka
samt i Linköping (Johannelund, Tannefors, Djurgårdsgatan).
Dessutom i Hemköp/Priso, Stora Coop samt Östenssons i Linköping.
En fullständig förteckning på var Åkerbobladet finns tillgängligt hittar du på sidan 49.

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

28

Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast den
2 november. (Vi tar inte emot annonstext
per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader		 75:3 rader				90:4 rader			  105:5 rader			  120:6 rader			  135:7 rader			 150:8 rader			 165:Liten bild + 150:-

Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

MÅNADENS JANNE!

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

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

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil:								

GUNVOR

En konstnärssjäl med överflöd av energi

Hur förklarar man för sitt barnbarn att man inte får kramas under coronapandemin?
När coronapandemin slog till bestämde sig Gunvor Carlsson i Linghem för att skriva en
barnbok med titeln “Kramen som försvann”. Det var det senaste i raden av hennes projekt,
för är det något som utmärker Gunvor så är det skaparkraft och energi.

Jag parkerar min bil på gatan utanför
villan i Linghem, det ser ut som ett alldeles vanligt hus men där inne, kommer
jag snart att bli varse, bor en kvinna som
tycks ha tagit som uppgift att hinna med
så mycket som möjligt i livet. Åtminstone
verkar det så, för när Gunvor Carlsson
berättar om sitt liv gäller det att hänga
med i svängarna. Kreativiteten går som
30

en röd tråd genom hennes tillvaro och
hon verkar inte ha några planer på att ta
en paus än på ett tag.
På garageinfarten står en motorcykel
parkerad. Jag tänker, måhända lite fördomsfullt, att det är hennes mans men
det visar sig snart att det är Gunvor som
är knutten i familjen. Väl inne i huset
tar hon med mig på en rundvandring

								

Gunvor Carlsson

och visar tavlor och andra kreationer
hon skapat under årens lopp. Köksön
har hon snickrat ihop själv, och det gäller även divanen på altanen. I krukor
och i trädgården odlas det citroner, rabarber, chilifrukter och en massa annat
smått och gott, och innan mitt besök har
hon ställt sig och bakat. Det sistnämnda har jag givetvis ingenting emot, men
man undrar ju lite stilla hur allting hinns
med?
Från Finland till Arboga
Gunvor kommer ursprungligen från Finland och kom till Sverige 1968 för att
hon ville jobba inom sjukvården. Hon
kom först till Arboga och jobbade inom
Tekoindustrin, i ett drygt år.
– Jag lärde mig linjens alla maskiner.
Vi jobbade på ackord så jag hoppade in
på tomma maskiner och jobbade ibland
för fler, än just mina egna moment så att
det flöt på. Chefen gillade mig, skrattar
Gunvor. De stod med tidsur och mätte
och jag var snabb.
– Jag åt mest havregrynsgröt minns
jag, för att få pengar till ett körkort.
Med körkort i handen lånade hon en
bil, åkte till sjukhuset i Örebro och frågade om hon fick jobba där. Och det
gick bra, för plötsligt var hon anställd på
röntgenavdelningen.
– Så jag bodde där fram till 1975 och
under den tiden träffade jag min man.
Han hade pluggat i Karlskoga, men var
från Östra Skrukeby. Så vi hann få två
barn och när barn nummer två var en
vecka gammalt åkte vi och tittade på hus
i Linghem, och vi har bott i det här huset

sedan dess. Sen har vi även sommarhus
ute på landet.
På den tiden såg dock Linghem ganska annorlunda ut och samhället tog slut
bakom deras hus. På baksidan gick kossorna och betade.
– Det var Wilhelmssons träfirma som
byggde fem hus till sina anställda, så det
här är ett av de husen.
Vadstena har lockat
Linghem har vuxit enormt under de senaste decennierna men det har inte
funnits några allvarligare funderingar på
att flytta. Åtminstone inte in till stan, för
Gunvor behöver grönskan och luften och
att kunna gå ut i trädgården. Däremot
har hon en stark längtan efter vatten så
ska flyttlasset någon gång gå så krävs det
att hon kan se vatten och helst kunna ta
en härlig kvällspromenad vid vattenbrynet när det är sköna sommarkvällar. När
hon och maken flyttade till Linghem gick
det faktiskt en bäck med kräftor genom
samhället, men den är numera borta.
– Jag har varit sugen på att flytta till
Vadstena många gånger, för jag drev
tillsammans med likasinnade tokiga
konstnärer en affär där i sju år, i stora magasinet precis vid hamnpiren. Jag
tycker det är väldigt trevligt och mysigt
där.
– Och i Vadstena är det ju även motorcykelträffar på sommaren, då kommer
det tusentals människor från när och
fjärran, så då åker man ju gärna dit och
går och flanerar och tittar på alla andras
hojar.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:						

En prunkande trädgård. Ett
av alla de projekt som håller
Gunvor Carlsson igång.
Allkonstnär inom hantverk
Under åren har det blivit många resor,
berättar Gunvor och börjar rabbla upp
en massa länder hon har besökt. Hon berättar även om trädgården där hon odlar
morötter, dill, persilja, sallad, vindruvor,
äpplen, krusbär och en hel del annat.
Och sen håller hon alltid på att skapa något med sina händer.
– Jag är nog allhantverkare, kan man
säga. Gunvor målar hus, tapetserar, och
hanterar både hammare och spik, bland
annat har hon lagt trägolv och kör gärna
med linoljefärger.
– När barnen var små sydde jag kläderna till dem. Jag bakade mycket och bakar
även nu. Sen blev det lampskärmar och
balklänning, och kostym till sonen. Jag
håller på med allting, det är inget jag är
rädd för. Jag kan stå och titta på något
och tänka: det där skulle jag faktiskt kunna göra själv istället för att gå och köpa.
Gunvor berättar att hon varit
med i de årliga återkommande
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kulvertutställningarna på sjukhuset under
25 års tid och visar en pärm med massa tidningsutklipp genom åren. Hon har
haft utställningar på alla möjliga platser,
hållit i kurser och faktiskt även ritat barnklinikens dåvarande logga, en nalle med
en blåklint i knät, som användes i över
25 år.
Jobbat inom sjukvården
För det är på sjukhusets barnklinik hon
främst haft sin yrkeskarriär med barn i
alla åldrar. Men hon är även distriktssköterska och har även jobbat inom
operation, inom brännskskadevård, plastikkirurgi, på förlossningen/BB, urologi
och som skolsköterska.
– Och nu som pensionär har jag tagit
tag i den konstnärliga biten. Det fattades
en bildlärare på ett högstadium i stan, på
Tornhagsskolan, så jag har jobbat som
det i en och en halv termin men jag fick
sluta när coronan satte igång.

						 			Gunvor Carlsson

Vadstenas motorcykelträffar
är ett givet mål för Gunvor
och hennes båge.

– Jag fortsätter gärna att jobba, för jag
tycker det är ganska tråkigt att gå här
hemma. Jag är social och har hälsan, jag
äter inga mediciner. Häromdan sprang
jag på en läkare i Trädgårdsföreningen
som sa: "Du är saknad Gunvor, det märks
att du inte är där". Jag vet att jag har en
bred yrkeskompetens, kunnat avläsa förändringar, åtgärda och förebygga för
mina patienter i tid. Jag har ställt många
medicinska och kirurgiska diagnoser och
för barnsjukvården udda och sällsynta
sjukdomar. Jag ville in i sjukvården av
någon konstig anledning, det kändes så
rätt och det var därför jag flyttade från
Finland. Jag började som ickeutbildad

och sedan har jag byggt på med massa
olika utbildningar och kurser. Så jag känner att jag har gjort ett bra jobb.
Man och motorcykel
Gunvor träffade sin man för 50 år sedan.
– Jag fastnade för honom för att vi
kompletterar varandra och vi har ju
hängt ihop i 50 år.
På tal om 50 så var det runt 50-strecket
som Gunvor skaffade båge.
– Jag kör bil vid långa sträckor, men
ska jag till tandläkaren eller till jobbet så
tar jag motorcykeln, från februari till en
vecka in i december om vädret är bra.
forts. på nästa sida
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Månadens profil: Gunvor Carlsson

– Sen har jag varit ute och sprungit
också, jag sprang sexton Lidingölopp i
följd. Och det gör min man också, så det
har vi gemensamt. Han springer sitt 42:a
nu i helgen.
Barnbok om försvunna kramar
Det senaste projektet är barnboken “Kramen som försvann” som riktar sig till små
barn och kan ge en förklaring till varför
det gångna året varit så konstigt.
– Det är lite samma stil som Totte-böckerna. Idén kom när vi inte fick
umgås längre. Jag fick sluta jobba på
skolan, där jag trivdes väldigt bra och
saknar både elever och bra kollegor, jag
fick ju även sluta på Clinicum, där jag
höll i hjärt- och lungräddning för läkarkandidater, och även alla möjliga olika
yrkesgrupper med olika patientfall. Det
kändes snopet. Jag fick hålla mig hemma
för jag är gammal och riskgrupp. Och
sen fick jag inte träffa mitt åttonde barnbarn längre som jag träffade varje dag.
Och när man inte underhåller den relationen så försvinner det minnet hos det
lilla barnet. Och där känner jag att corona har skadat samhället väldigt mycket.
– Jag satt på sängen och kände mig
deppig för att jag inte kunde umgås med
mina nära och kära, och jag har bekanta
som har dött och allt var inställt i samhället. Jag tänkte, vad ska jag göra? Och
sen gick det väldigt snabbt att få ner orden och rita bilder till.

Förhoppningsvis familjeresa framöver
Och det finns faktiskt lite vaga planer på
att skriva flera böcker framöver, om nu
Gunvor kan klämma in det bland alla
andra projekt som pockar på uppmärksamheten. Just nu är det sommarstugan
som står i fokus.
– Vi har byggt ett extrahus där. Det behöver rustas, tapetseras och målas tak, så
det finns saker att göra. Jag måste ha någonting att pyssla med hela tiden, annars
blir det väldigt tråkigt. Och när jag håller
på med nånting så har jag redan tankarna på nästa grej.
– Sen vill jag absolut ut och resa när
det släpper, gärna tillsammans med alla
barn. Vi har haft några såna resor där
alla ungarna har följt med och det har
varit så skönt. Så det kan jag tänka mig
igen, att vi gör nånting tillsammans allihopa. 
FAKTA GUNVOR CARLSSON
Född: 1951
Bor: Linghem
Familj: Gift sedan 50 år, tre barn och
åtta barnbarn.
Bästa musik: Lars Winnerbäck
Bästa film: Såsom i himlen
Bästa tv-program: Bron var inte så
dum
Godaste mat: Fisk
Godaste dryck: Egentillverkad mjöd
Drömresa: Tillbaka till Aruba
Om du vann en miljon: Ge till mina
barn
Önskar sig mest just nu: Att coronan
ger sig
Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 13.)
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd
16/10 Lördagsträff i Linghem kl. 14.

Mikael Leonardsson medverkar.
Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
Arr. "Lördagsträﬀen" Helene Andersson
5/11 Allhelgonagudstjänst med musik och sång i
Törnevalla kyrka, kl. 17
Rystads kyrka, kl. 18
6/11 Allhelgonagudstjänst med musik och sång i
Vårdsbergs kyrka, kl. 11
Örtomta kyrka, kl. 14
Bankekinds kyrka, kl. 16
Östra Hargs kyrka, kl. 16
Östra Skrukeby kyrka, kl. 18
7/11 Pilgrimsmässa i allhelgonatid i
Askeby kyrka kl. 16. Sång av Ann-Sofie Nord.
Allhelgonagudstjänst i Ebenezerkapellet
Vårdsberg, kl. 18.

13/11 Novembermarknad

vid Linghemskyrkan, Linghem, från kl. 14.00
med lotterier och försäljning
Kl. 16.00 Andakt, sång och musik
Kl. 17.00 Missionsauktion
Arr. Linghemskyrkan

1 okt - 7 nov Spökvandringar på Ekenäs slott.
Endast förbokning.
Se www.ekenasslott.se
11 - 14/11

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

Onsdagar

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

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

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. 
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KULTUR & NÖJE																												

Artister

tolkar varandra

BILD: PÄR BÄCKSTRAND

T

homas Stenström. Melissa Horn.
Peter Jöback. Casper Janebrink.
Siw Malmqvist. Cherrie. Viktor och
Gustaf Norén. Maxida Märak. Marie
Nilsson Lind. Harp. Andreas Mattsson. Daniel Adams Ray. Moonica
Mac. Där har ni laguppställningen i
årets Så mycket bättre. Som vanligt
utlovas en salig blandning av genrer
och personliga tolkningar, berättelser och känslosamma möten.

– Det är en ynnest att få gräva ur
äldre och yngre låtskatter och få se
verken inte bara få nytt liv utan också
väcka nya känslor, säger Martin Nygren på TV4. Bakom varje låt finns
en historia, ett budskap, så det blir
väldigt känslomässigt att få sin egen
låt levererad på det viset. Programmet bjuder också på humor, skratt
och en hel del oväntade överraskningar.
FREDRIK POLBACK
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KULTUR & NÖJE

Musikhjälpen

(äntligen) till Norrköping

BILD: JENNIFER SYLVAN

Maria Olofsson är projektledare på Norrköpings kommun.
2015 sändes Musikhjälpen från Linköping och i år är det Norrköpings tur.
Faktum är att Norrköping var på gång
redan 2020, men på grund av pandemin
fick sändningarna flyttas och genomföras
helt utan publik.
– Det känns otroligt skoj att Musikhjälpen vill komma tillbaka till oss och
Norrköping är redo, säger Maria Olofsson, projektledare på Norrköpings
kommun. Här finns värme, gemenskap
och ett stort engagemang – vi har längtat
länge nog nu!

Den 13–19 december kommer Musikhjälpens berömda bur att stå på Gamla torget
i Norrköping. Tre programledare kommer att sända radio och tv dygnet runt i
144 timmar och under tiden får de besök
av en rad eldsjälar och artister.
– Vi ser fram emot att äntligen komma ut till ett torg igen, säger Karl-Johan
Paulsson på Sveriges Television.
FREDRIK POLBACK
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Vid närmare eftertanke
– glöm inte din omtanke!
I vardagens stress finns en risk att vi glömmer bort oss själva och kanske är det där,
inom oss, som vi finner svaret på den obalans som vi kan uppleva att vår värld befinner sig i?

Genom historien har den mänskliga vardagen fyllts med allehanda utmaningar.
Många gånger kan dessa problem härledas till de sju dödssynderna. När stater
hamnar i krig med varandra kan det
bottna i både högmod och girighet. Konflikter mellan människor kan härledas
till avund och vrede. Vällust, frosseri och
lättja kan ge den enskilde människan ett
behagligt liv i måttliga mängder, men
när det blir för mycket kan det skapas en
både fysisk och mental obalans som bidrar till att medmänniskor inte bemöts
med respekt.
De utmaningar som vi har idag med
extremt väder, pandemi, arbetslöshet
och gängkriminalitet är stora och påverkar oss negativt. Det låter hemskt att
skriva det, men magnituden av eländet
är relativt. Vi kan ha det hur tufft som
helst, nästan, men i jämförelse med nutida krigshärdar, naturkatastrofer och
mänsklig misär på andra håll i världen
så har vi det rätt så bra. Ställer vi detta i
kontrast till historien kan vi också se att
det på många sätt och vis var bättre förr,
men inte när det kommer till teknologi och levnadsstandard. Att växa upp på
en stenig åker i Sverige under mitten av
1800-talet var ingen dans på rosor, för
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att ta ett exempel, och det bidrog till att
en och en halv miljon svenskar under de
kommande 70 åren lämnade landet för
något bättre.
Den typen av migration ser vi inte i
Sverige idag, men på många andra håll i
världen är det inte långt ifrån.
Frågan är varför det är som det blivit?
Inte kan det väl ha med dödssynderna
att göra? Ta naturkatastrofer som ett exempel, de har skapats av moder jord och
kan väl inte härstamma från människan?
Här går åsikterna isär, men många (inklusive kloka forskare) menar att det är
vi själva genom vårt bidrag till klimatförändringarna som gör att klimatet är som
det är. Hur är det med pandemin då? Ja,
det finns de som menar att viruset skapades i ett laboratorium, medvetet, för att
skada. Oavsett om det är sant eller inte
kan faktiskt de flesta otrevligheter härledas tillbaka till oss människor om vi
tänker efter.
Hur ska vi komma till bukt med alla utmaningar? Självklart har jag inget facit,
den som har det kommer få ära och berömmelse utan dess like. Jag söker inte
denna typ av kändisskap utan jag vill
hitta en riktpunkt. Främst för mig själv,
kanske kan andra ha nytta av den och
eventuellt hela vårt samhälle?
Det jag har att komma med är ingen
raketforskning, det är självklarheter, men
ibland behöver vi både skriva och muntligen uttrycka det som vi alla redan vet.

Vår tid på jorden som människor är
begränsad, imperier går förr eller senare
under, tidsepoker går i graven och solen
kommer sluta lysa på oss om fem miljarder år. Inget varar för evigt och det är
det som är nyckeln till min riktpunkt för
framtiden.
Tiden springer fram och många av oss
riskerar att titt som tätt fastna i vardagens
accelererande loop av måsten. Det finns
en överhängande risk att vi blir fartblinda. Vi måste därför beakta oss själva, vår
tid för reflektion och vår eftertanke för
den egna hälsans skull.
När vi som enskilda människor hittar
vår inre balans och kan navigera i vardagens gytter av allt vi ska uppnå, mäktar vi
också med att se våra medmänniskor på
djupet.

Vi behöver alla prioritera omtanke.
Omtanke om naturen, om världen och
om de människor och djur som finns
i den. Om vi visar omsorg och hänsyn
riskerar vi att styras mindre av de traditionella dödssynderna som bidrar till
osämja, konflikt och förfall.
När fler hittar denna riktpunkt och lever ut den, kommer det sprida sig som
ringar på vattnet i olika sammanhang.
Kanske, kanske, kan det skapa bättre förutsättningar för oss att göra något ännu
bättre av den korta tid vi har: som människor, som samhälle och som civilisation.
Anders Gréen
andersgreen.eu
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Åkerbokrysset - oktober 2021
FÖRSTÄRKS MED KRUT
FÅR
NYTTJAS
MYCKET BRÅKSTASPLITTRAT KAR PÅ

FLERA SOM
LIDER
BLIVANDE
YRKESMÄN

KAN FÅ
KULOR I
DECEMBER
MAKALÖS

HAR
LUCKA I
TAKET
SNABB
FARKOST
HAR
UTRYMME
FÖR KAMP

DE ÄR
BLOMMIGA MED
MUTANTER

LÅGFREKVENT
ATTIRALJ
TRÄFFADE
EN SVAN

KAN SES I EN SÅDAN
MESTÅGET ÄR BRÄNNNÄSSLAN
ÄVJA

PRESTOANTONYM
LUSTIG
OCH
DYRBAR
LANDTYP

VERK AV
BILL

SÅGS PÅ
KILVAN
TILLSATSBOKSTAV

PIKERAR
MANMAN

HÖJD
MED KUL
ÄTER I
BUSKEN

TILLSAMMANS EN
PLATTFORM

ENFÄRGADE GROVA
BOMULLSTYGET

DET FINA
BRUKAR
BLI
DRAGET
TAPPAR
OFTA TIME
HAR
FORMJOBB

STICKMATERIAL
DEN ÄR MASSA AV
SAMSTÄM- KULOR
MIG?
ATOLL

GRÖN PÅ
FJÄLLET
BLITT OCH
INNERLIGT

ÄTLIG
SUMAK
FÖR LITEN
SOLDAT
STICKVINK

HAUPT

FÖR
SNIDAREN
BAKVÄND
KOREAN

TVÅ
LIKA

Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Många har efterfrågat ett något lättare kryss än Åkerbokrysset. Därför bjuder vi denna månad
på två stycken korsord, dels det "vanliga" krysset med sedvanlig svårighetsgrad och dels
"Höstkrysset" som vi tror skall vara aningen lättare att lösa. Det blir alltså en extra motionsdos för
de små grå den här gången.
När du har löst Åkerbokrysset 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 2 november vill vi ha ditt svar.
FÖLJANDE PRISER UTLOTTAS: 1:A PRIS – TVÅ TRISSLOTTER; 2:A PRIS – EN TRISSLOTT; 3:E PRIS – TVÅ MINITRISSLOTTER.
Bildtexterna i septemberkrysset var ”Här har gåtts i baktankar" samt "Bulligt och runt".
Lösning se sidan 43.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ruth Ekman, Kimstad, 2:a pris – Inger Lidbeck, Stockholm
samt 3:e pris – Karin Wennerqvist, Linköping. Vinsterna kommer med posten.
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Höstkrysset - oktober 2021
ELEMENT
SMÅ
FYLLDA
PAKET

2

GÅR
GRANN
FÖRBI
CHARKEN GOJA

DEN KAN
FORMA
ETT SLOTT

BRUKAR
KANSKE
VEDEN
SUDDA
INTE DEN
FINA
SIDAN
PLASTÄMNE

OKLÄDD
I LEKEN

6

DJURFIGURERNA
SOM SES
PÅ PÅLAR
FRÄSCHT VÄTER
OCH
MED
VACKERT DUNDER
YTTRE

HÅRDKOKT

DET SOM
KVITTAR
KAN KOMMA PÅ ETT
FINA
ULLEN
MILDRAS

LEVER
PÅ NYTT

5

BARON
IBLAND

SPÖKAR
SNÄLLT
ARTIKEL

PANDORASAK

ORSAMAN

KÄNNER SFÄRERNA
SIG ILLA LUCKRADE
TILL MODS JORDEN

4

GLITTRANDE
HUVUDSAKER

8

SAMSTÄMMIGT

AVHOPPARE
HÅLLS FÖR
TUNGA

NARVABON
SPRÄNGS
IBLAND

3
ÄR REST
KAN VARA
GRIPANDE

SEGT
VIRKE

MÅLAS
MED VATTENFÄRG
AVPREFIX

FÖR FÄRD
MED
FYRBENTA
VÄNNER

PANFLÖJT

FOR
OMKRING

1

INSINUANT

7

BLIR TILL
I PANNA

TILLTALSORD
GRÄDDA
BAKSTRÖM
TYP AV
OXE

SYRE
BLIR MAN
MED
LAND

Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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2

3

4

5

6

7

8

När du har löst Höstkrysset kan du också tävla genom att skicka in bildtexten, dvs. ordet i de gula
rutorna samt lösenordet du fått genom att lägga ihop de bokstäver du har i de gröna numrerade
rutorna. Senast den 2 november vill vi ha ditt svar. I övrigt samma adress och förfarande som gäller
för Åkerbokrysset.
FÖLJANDE PRISER UTLOTTAS: 1:A PRIS – EN TRISSLOTT; 2:A PRIS – EN MINITRISSLOTT.

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2021
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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.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter
300 m höger. Ring för övrig tid
tel. 0703-6769 80.

IGELFORS

Lada 107. Igelfors Björke 107.
Lö-Sö 10-16. Tel. 070-351 30 15.

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 11-17,
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17
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Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

MALMSLÄTT

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.

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.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 10-18, On 12-15, To 10-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

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

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.
För öppettider och mer info - se vår
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15,
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 11-18.
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
Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5.
Ti & To 15 -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande
omständigheter kan det ibland vara
stängt vid dåligt väder.)

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

LJUNGSBRO

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

MOTALA

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

NORRKÖPING

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.
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 10-14.
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

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

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

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.

TALLBODA

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

VÅNGA

ÅBY

Ideella Föreningen Sri Lanka
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
To 12 -18, Lö 9 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15.
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

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

ÅTVIDABERG

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

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 14-18,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.
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.

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

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".

Åkerbobladets NOVEMBERNUMMER
kommer ut den 14 november.

Välkommen att boka din annons – senast den 2 november.
Lösning till septemberkrysset

Lösning till
Mystiska Profilen, september

SPOLE
MED SPEL
HAR KUNGLIG TRAFIK
FIXAR
KORT
VARUTANSPORT

Profilen var: Ellinor Taube.
Föddes i Stockholm den 29 april 1930.
Svensk konstnär. Var dotter till Evert Taube.
Förevigad i hans visa ”Brevet från Lillan”.
Hon dog i Stockholm den 30 november 1998.
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SOM
PÅTÄND

Bland rätta inkomna svar har vi dragit
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Eric Halvarson, Linghem.
Vinsten kommer med posten.
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Nu har hösten gjort entré ordentligt, dagarna blir kortare och
det är också kyligare. Månadens recept är en "favorit i repris", en
portergryta gjord på nötkött och som får en god smak av porter,
svartvinbärssaft och soja.

Portergryta
4-5 portioner

Ca 1 kg fransyska
2 gula lökar
1 flaska porter 50 cl
1½ dl svartvinbärssaft
½ dl kinesisk soja
2 msk kalvfond
10 enbär
10 svartpepparkorn
2 lagerblad
2 dl grädde
Salt
Peppar
Ca 1 msk maizena
44

Skär köttet i kuber storlek 3 x 3 cm.
Skala och klyfta löken.
Häll porter, saft, soja, kalvfond, lök och kryddor i en
gryta.
Låt buljongen koka upp, lägg i köttet, låt sjuda under
lock ca 1-1½ timme.
Häll i grädden, rör ut maizenan i lite vatten och red
av grytan.
Smaka av med salt och peppar.
Servera grytan med potatis- eller rotfruktsmos.

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 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, 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 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, Södertegs Café,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Åkerbobladet
Planerad utgivning

Nr
11
12

Manusstopp
Tis 2/11
Tis 30/11

Utdeln.dag
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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YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*
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månader
räntefritt

Ibland kan dessa
verktyg vara bra.
Men inte för att ta sig in genom ett inbrottsklassat fönster.
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter,
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Allt
testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och hur ett
fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
*Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster.
**Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

ydd!
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Kontakt
besök redan idag.
nadsfria hem
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 13 -16 och Ons 14-18
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Var med och bygg

trygga relationer!

Bli familjehem!
Välkommen till
våra digitala informationsträffar:
linkoping.se/familjehem
Linköpings kommun

Frivilligcentrum

linkoping.se/frivilligcentrum
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