
Påskens berättelse 26 • Från London till Vårdsberg 32 • Korsord 48

  Åkerbobladet
Nr 3 - 4,    2020
5  april  –   9  maj
Årg 19. Upplaga 18.000

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   

E-post: info@akerbo.nu

LAUFENNHANKOOK
K125

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

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

Vi är nu
NTF-
certi� erade

LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOKFälgar från

Jens Niklas

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

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

013 - 510 60

Datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med 
två veckor, från den 15:e till den 30:e april 2020.

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

SOMMARDÄCKSOMMARDÄCK

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

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Linköping 013-27 01 27
Norrköping 011-19 06 00
Vikbolandet 0125-505 15
E-post
solceller@lundgrensel.se

Lundgrens El är i första hand experter på elinstallationer. Vad kan vara 
ett mer lysande exempel på en elinstallation, än en solcellsanläggning. 
Solenergi är förnybar och orsakar inga miljöfarliga utsläpp. Att välja en 
solcellsanläggning är att satsa på en lättskött, klimatsmart energikälla 
med mycket lång livstid.
Lundgrens El vill leda en förnybar framtid och installation av miljövänliga 
solpaneler är ett av sätten vi bidrar på. Vi hjälper dig från idé till färdig 
anläggning. Har du funderingar kring solenergi? Hör av dig till oss på 
Lundgrens El, vi gillar lysande idéer! Självklart hjälper vi dig också med allt 
från traditionella elinstallationer till installation av laddboxar för elfordon.

Vi installerar
solceller

Certifierade för elinstallationer i lantbruk
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Försäljning av 

KÖTTLÅDOR

ALLA LÅDORNA INNEHÅLLER:

Vi är en KRAV-märkt gård belägen en 
mil utanför Linghem där vi bedriver 
djurhållning samt jordbruk. 
Vi på Torp Gård säljer köttlådor och 
har gjort det sedan 2018. Köttet är  
vakuumförpackat och märkt med  
datum, ursprung och namn. 

Köttet är hängmörat  
i två veckor samt 
finstyckat (benfritt)  
och vakuumförpackat. 
Bara att lägga i frysen  
eller tillaga direkt.

60 %  Nötfärs

20 %  Ugnsdetaljer & ädeldetaljer  
          (Oxfilé, entrecôte, ryggbiff,  
          innanlår, fransyska & rostbiff) 

20 %  Kokdetaljer  
          (Bog, högrev, ytterlår etc.)

BESTÄLL via vår sida på facebook, Torp Gård  
eller ring Erna Thorman på nummer 073 - 648 71 97

LÅDORNA KOMMER I  
TRE OLIKA STORLEKAR:  
Utgångspriset är 150 kr/kg!

• Lilla lådan    
• Mellanlådan   
•  Stora lådan   

ca 23 kg  
30 - 60 kg  

65 - 100 kg
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till förskolan med hjärtat i naturen

Vi är en enskild förskola i Linghem som bedriver 
en utomhuspedagogisk verksamhet.

Vi använder oss av Friluftsfrämjandets Skogsmulle, 
Skogsknytte och Skogsknopp för att tillfredsställa 
barnens behov av rörelse, kunskap och gemenskap 
genom daglig vistelse i naturen.

Kunskaper förmedlas genom lek och ett 
utforskande arbetssätt.

Vi har pedagoger med bred kompetens som ser 
till ert barns behov.

För mer information:
Se vår hemsida: 
www.froken� ora.se
Kontakt: 
Malin Wistmarker
Tel: 0709 - 399 589

Välkommen

Med hjärtat i naturen lär vi för livet

Vill du rusta ditt barn för framtiden?
Sök plats nu på:

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/
forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/

Det fi nns ett fåtal lediga platser till hösten.

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

- Beskärning av fruktträd och buskar
- Trädgårdsrestaurering
- Klippning av häckar
- Trädfällning
- Gräsmattevård
- Trädgårdsdesign
- Trädgårdsanläggning
- Plantering
- Rådgivning
- Vår- och höststädning i trädgården
- Skötsel av grusgångar
- Växthusmontering

Hör av dig
via e-post, sms eller 

telefon

jonas@lobopm.se
0763165864

www.lobopm.se

- The Joy Of Life Is In the Soil -

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

Johan Franzén  
Vårdsberg Hovetorp 1 
585 92 Linköping  
070-786 0112 
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

alla en alla en 
Glad Påsk!Glad Påsk!

Huvudkontor
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12 
597 53 Åtvidaberg

www.elinstallationer.netwww.elinstallationer.net

Telefon:
Åtvidaberg  0120 - 149 49
Linköping  013 - 149 490
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DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Boka in vårensBoka in vårens 
GRÄV- ELLER BYGGPROJEKTGRÄV- ELLER BYGGPROJEKT 

redan nu!redan nu!
Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.

Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.
Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda 

kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

Vi är även återförsäljare för Marquis spabad 
och San Juan Glasfi berpooler.

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

Öppettider:  
Vardagar 10 -18  •  Helger 10 -14

Vägbeskrivning:
Från gamla E4:an: Vid Gistad, ta av mot Ekenäs slott och sedan (i Örtomta) vidare mot Linköping.
Från Linköping: Rv 35 mot Åtvidaberg. Ta av mot Askeby vid rondellen i Vårdsberg.

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/askebytradgard

NNu har vi öppnat u har vi öppnat
för säsongen!för säsongen!

Välkomna!Välkomna!
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Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 8 - 10 maj. 

Välkommen att boka din annons senast den 28 april.

Öppettider köket: Onsdag - Lördag 10 - 20 • Söndag 11 - 17

Ring och 

beställ.

Tel. 011 - 545 50

Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Schnitzel-Schnitzel-
veckavecka

Vecka 15Vecka 15

Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
NJUT AV VÅREN HOS KAPTEN BILLÉ́ SS

KÖKET ÖPPET I PÅSKKÖKET ÖPPET I PÅSK
Fre - Lör 10 -17
Sön - Mån 11-17

www.kaptenbille.se

Våffla med 
varm dryck

        55:-

Vi serverar en 
TRERÄTTERS PÅSKMIDDAGTRERÄTTERS PÅSKMIDDAG

Toast Skagen
Grillad entrecôte

med pepparsås & klyftpotatis

Apfelstrudel med vaniljsås
NYHETNYHET

Nu har vi mjukglass!Nu har vi mjukglass!

PÅSKMIDDAG
PÅSKMIDDAG

250 kr250 kr

Vb: Följ skyltar mot 
Stora Bjärby från bron 
vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårds-
byggnaden och 
ytterligare 200 m 
ner till ÄGGBODEN.

Glad Påsk!Glad Påsk!

Stora Bjärby Ägg •  0709 - 37 00 36 

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

EN BRA START PÅ DAGEN!EN BRA START PÅ DAGEN!
Frukosten anses vara dagens viktigaste mål.Frukosten anses vara dagens viktigaste mål.

Med en bra frukost lägger du grunden Med en bra frukost lägger du grunden 
för resten av dagen och orkar mer.för resten av dagen och orkar mer.

MONIKA HALLBERG 
0706 - 71 77 71  

mail: monika@tcmh.se 
FB: MonikasMatbod  
matboa.blogspot.se

HELA SVERIGES MATMAMMA 

MONIKAS MATBODMONIKAS MATBOD
Levererar mat,  

smörgåstårtor och smörrebröd  
för olika evenemang.

Bröllop • Mingelfester 
Begravningar  

Personalfester • Personalmöten m.m.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vart skall man resa på en smekmånad? 
Kanske till Venedig, där man kan glida 
fram på kanalerna i en gondol.

Några veckor på ett lyxhotell på Ha-
waii skulle väl inte heller kännas helt fel.

Vår Profil hade andra planer. Han tog 
med sin fru och reste till Yaroslavl i Sov-
jetunionen!

Yaroslavl är en industristad med drygt 
600 000 invånare. Den ligger 15 mil 
nordöst om Moskva. Där finns stora mo-
torverkstäder, en petrokemisk industri 
och en fabrik som tillverkar bildäck! 

Det här var på våren 1988. Vår Pro-
fils fru hette Jane. De var inte ett dugg 
intresserade av någon romantisk bröl-
lopsresa, utan ville hellre ägna sin 
smekmånad åt att diskutera aktuella sam-
hällsproblem med de politiska ledarna i 
Yaroslavl. 

Vår Profil tyckte om Sovjetunionen. 
Därför kom debatterna att präglas av stor 
enighet. Alla var överens om en sak – att 
det kommunistiska systemet var mycket 
bättre än det kapitalistiska system, som 
rådde i vår Profils hemland! 

Vår Profil måste få ett namn. Vi kan 
kalla honom för Brave. Han har fått för-
månen att se sig om i världen. 

När han var ung gjorde han en annan 
mycket lärorik utlandsresa. Då for han till 
Israel för att arbeta på Kibbutz i några 
månader. Det var 1963.

Brave kommer från USA. Han har 

varit mycket förtegen om den här episo-
den i sitt liv och inte velat avslöja vilken 
kibbutz han arbetade på. 

Var hade han varit? Flera journalis-
ter jobbade länge med att försöka lösa 
gåtan. Till sist var det en som lyckades. 
Det visade sig att vår Profil hade vistats 
på Sha'ar Ha'Amakim i norra Israel – en 
”marxistisk-stalinistisk” kibbutz, vars hela 
politiska inriktning låg längst ut på den 
absoluta vänsterkanten!

Brave kommer från New York. Han har 
alltid varit politiskt intresserad. Det blev 
helt uppenbart för alla under hans stu-
dietid på universitetet i Chicago under 
1960-talet. Där studerade han statskun-
skap – en bra språngbräda för den som 
vill bli politiker.

Vår Profil avlade visserligen sin exa-
men. Men han tyckte att kurserna var 
trista och ointressanta. I stället ägnade 
han huvuddelen av sin tid åt olika politis-
ka aktioner, till exempel demonstrationer 
för fred eller mot segregation.

Brave blev en orädd studentledare, 
med förankring långt ut på vänsterkan-
ten. Han protesterade mot allt det som 
han tyckte var fel. Och det var en hel del.

Det finns en mycket bra bild av honom 
från 1963. Den visar hur två poliser slä-
par bort honom från en demonstration. 
Vår Profil ställdes inför rätta och fick böta 
25 dollar.

Studenttiden tog slut. Brave blev 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

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 28 april 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 47.

tvungen att börja försörja sig. Han hade 
inte någon riktig utbildning. Därför fick 
han lov att försöka hanka sig fram med 
olika tillfälliga jobb som lärare, sjuk-
vårdsbiträde eller snickare.

Så småningom började vår Profil att 
stadga sig. Han gifte sig med sin flickvän 
Deborah och köpte ett hus strax utanför 
Montpelier i Vermont uppe i nordöstra 
USA.

Huset var ett ruckel, utan el. Brave för-
sökte reparera det. Men det gick inget 
vidare.

Äktenskapet blev kort. Det varade bara 
i 18 månader. Som tur var hittade vår 
Profil en ny tjej som hette Susan. Med 
henne fick han sonen Levi, som föddes 
på våren 1969.

Brave och Susan gifte sig aldrig. Och 
deras förhållande blev inte långvarigt. 
Det var säkert mest vår Profils fel. Han 
ville förändra världen och satsade allt på 
en politisk karriär.

Till att börja med gick det trögt. Men 
så småningom lossnade det. År 1981 blev 
Brave vald till borgmästare i staden Bur-
lington i Vermont. Som sådan satsade 
han på att bygga bostäder åt låginkomst-
tagare och fattiga. 

Det gick hem. Vår Profil blev omvald 
flera gånger. Samtidigt gjorde han en del 
utflykter till det storpolitiska fältet. År 
1985 besökte han Daniel Ortega i Nica-
ragua, vilket väckte ett stort uppseende i 
hela USA.

Vår Profil hade tur. Så småningom 
träffade han en ny kvinna som hette 
Jane. Hon hade tre barn. De gifte sig på 
våren 1988 och hann komma iväg på sin 
”smekmånad” till Yaroslavl, innan Sovjet-
unionen kollapsade några år senare.

År 1991 tog han ett nytt stort steg. Då 
blev han invald i USA:s representanthus. 

År 2006 kom han in i senaten. Där har 
han varit verksam som ”demokratisk so-
cialist”. 

I maj 2015 tog han ett nytt steg mot 
toppen. Då ställde han upp i det ameri-
kanska presidentvalet för att kämpa mot 
Hillary. 

Nu gör han ett nytt försök att bli presi-
dent i USA. Vi får se hur det går. 

Vem är han?

Dikesrensning m.m.

Långt, djupt
18 m räckvidd

Referenser � nnes
Flerårig verksamhet

Tel. 0702 -141 621
horsab@gmail.com

Även
mindre

maskiner
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akmobelrest.com

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

När erfarenhet 
räknas!

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM 
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

076 - 775 18 01 
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

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

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

100 %  nöjd kundgaranti!
PRIS: Från 205 kr/tim

efter skatteavdrag (410:- inkl. moms).
45 kr i framkörningsavgift.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

För mer info, se hemsidan. Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12
                           (Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

Referenser finnes.

Vi tar vårt ansvar inför våra kunder
med anledning av Corona-pandemin.

Just nu är vi friska och vi ser till att personal som 
eventuellt känner minsta symtom inte kommer 

att arbeta.
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Jernbergs Bilservice

Tel. 013 - 27 07 43
Rydsättersvägen  

Malmskogen, Tallboda

Service  
Reparationer

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004Tel: 073 - 09 16 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

Vill du skapa  
ORDNING OCH REDA

i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig enligt dina  

personliga önskemål och krav.

Vi tar även hand om dödsbon.
Välkommen att kontakta oss!

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

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

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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VI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.

Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:
3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster

Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material

Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00 www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt nya showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18

Vårsolen är här!
Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Kära Kunder!Kära Kunder!

Har ni inte möjlighet 
att besöka oss? 

Ring 013-13 04 09 
så hjälper vi er 
gärna.

Vi levererar till 
dörren 
(inom Linköping).

Välkomna inVälkomna in
Se och känn vårens alla Se och känn vårens alla 
nyheter i härliga färgernyheter i härliga färger
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Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)

  Stubborttagning

  Borttransport av ris

  Arbeten med 25-meters teleskoplastare

  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00
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Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15
Falerum, Åtvidaberg

0120 - 16 21 20
www.falerummotorservice.se

 info@falerummotorservice.se

HJULSKIFTE
inför sommaren
NYA DÄCK till salu
DÄCKHOTELL

Försäljning av

HELLY 
HANSEN
arbetskläder

Vi säljer

PLANTERINGSJORD
Om verksta’n är stängd kan betalningen 
swishas. Följ anvisningarna på plats.

Öppet:  Måndag -  Fredag  8 -17

BIL-
REPARATIONER

Lövblåsare • Trimmer 
Röjsågar • Gräsklippare 

Även uthyrning 
av trädgårdsmaskiner m.m.

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Bankekind, 585 93 Linköping 

013 - 533 90 
www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

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

Dags för SOMMARDÄCK
Hos oss kan du köpa nya däck och fälgar

med bra kvalitet till rätt pris.

Vi erbjuder
Hjulbyte 200 kr • Däckhotell 400 kr 

Hjultvätt 100 kr • Bilservice 

Delbetala dina däck räntefritt på 4 månader i 
samarbete med Wasakredit.

Däck och fälg säljes av de � esta storlekar och fabrikat.

Hos oss kan du köpa nya däck och fälgar
med bra kvalitet till rätt pris

Vi erbjuder
Hjulbyte 200 kr • Däckhotell 400 kr 

Hjultvätt 100 kr • Bilservice 

Delbetala dina däck räntefritt på 4 månader i 
samarbete med Wasakredit.

Däck och fälg säljes av de � esta storlekar och fabrikat.

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

VårerbjudandeVårerbjudande
10  % 10  % rabattrabatt på timpriset utöver rotavdragpå timpriset utöver rotavdrag

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10
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ÖPPETTIDER:  Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 12 
PÅSKÖPPET: Långfredag och annandag påsk 9  - 12 • Påskafton och påskdagen stängt.

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

ATTEFALLSHUS eller FRIGGEBOD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

JORD, GRUS & SAND, 
PLATTOR & MARKSTEN 
DEKORGRUS, SJÖSINGEL,  
MAKADAM, BÄRLAGER,  
STENMJÖL, LEKSAND 

Hämta själv i lösvikt på släpkärra  
eller få hemkört i storsäck.
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006 Glad Påsk! Glad Påsk!

FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING 
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING

Dags att måla om  Dags att måla om 
dina köksluckor?dina köksluckor?

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.

www.nyab.nu

Tel. 011-53000 | 0709-290400
Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

Kontakta oss för pris på ditt projekt!Kontakta oss för pris på ditt projekt!
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

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

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

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

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

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

Tyvärr ännu ingen öppning
av sliperiet utanför

Östenssons Ullstämma, Linköping.
Vi återkommer med nytt öppningsdatum.

Sliperiet i Gistad
är f.n. också stängt för besök.

För info ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

www.åkesknivslip.se

JH Bygg  
och entreprenad

Johan Honkanen
Telefon: 0723 - 238 544

Mail: honkanen.johan@gmail.com

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

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

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag kan hjälpa er på längre sikt, 
alternativt omgående, med

AUTOMATISERADE LÖSNINGAR
på era anläggningar.

 Styrning, reglering och övervakning
 PLC-programmering
 Anpassning av HMI (operatörspanel) 

info@elgita.se  •  0738  -  077 289

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33
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Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

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.

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

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

VI TAR HAND OM DIN BIL 400:-400:- 

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

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

Butik - HundkurserButik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!

Hemleverans av foder och hundtillbehör.

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem
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Kyrkan är öppen.
Välkommen att tända ett ljus och
få en stunds ro och stillhet.

Klockargårdens kyrka
Kl 09-15 tills vidare

Skogängsgården
Kl 09-15 tills vidare 

Söderledskyrkan 

Kl 09-15 tills vidare
Stilla musik vardagar 
mellan 11.30-12.00

Vi rekommenderar personer i riskgrupp att hålla sig 
isolerade. Men vi möter dig gärna i sociala kanaler på 
webben! Hör av dig till församlingen om du känner dig 
orolig och vill prata med någon.

Vi följer de allmänna rekommendationerna och 
öppettiderna kan därför ändras vid behov. Mer 
information hittar du på vår webb och sociala medier.

www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.se/borgsforsamling

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36  
www.angshultsfot.se

Skärblacka

FÖTTER  
måste gå vidare ... 

Och vi med dom
Välkommen till fotvården i ett 

lugnt & naturskönt läge.

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

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!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

Planerade samlingar 
är inställda!

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Vi i Träffpunkten Björsäter, som är en ideell 
förening samlar nu in, och tar tacksamt emot, saker till vår 
sommarauktion och loppis som preliminärt äger rum

lördagen den 27 juni, kl. 10.00
Vi arrangerar detta för tolfte året i rad och tar tacksamt 
emot, heminredning, cyklar, verktyg, leksaker, möbler, 

tyger & ting, köksartiklar, trädgårdsredskap m.m. 
Ja, i stort sett allt som är i gott och fräscht skick.

Så snälla ni! Släng inget!
Vinsten vi får in går till drift och underhåll av 

”gamla Folkets Hus” i Björsäter.
Ta kontakt med någon av oss så kommer vi och hämtar:

Cathrine 0706 -17 12 81, 0120 - 600 47, Yvonne 0722 -33 46 36
traffpunktenbjorsater@gmail.com

Det går också bra att lämna in direkt till Träffpunktens lokaler enligt 
överenskommelse, det skulle underlätta vårt arbete enormt.

OBS! De två sista veckorna (15 - 27 juni) har vi ingen möjlighet att hämta  
några saker, så se till att vara ute i god tid om ni vill ha hjälp med transporten.

Auktion & LoppisAuktion & Loppis
sommaren 2020sommaren 2020

Arrangör: Träffpunkten Björsäter • www.traffpunktenbjorsater.se

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
i Askeby, Juby gård

Aktiviteter i Verkstan från 19.00
Fackeltåg från Verkstan 20.45

Elden tänds 21.00
• Valborgstalare  Kicki Forss
• Vårsånger  • Fyrverkeri
• Försäljning av korv, godis, ka� e

VÄLKOMNA!

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18 • lörd 10 -13

eller e� er överenskommelse.

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

50 % på tavlor
20 % på övrigt i butiken

Pensionärsbyrån 
013–266 11 10 
Sättunagatan 2, Linköping 
info@pensionarsbyran.se 

ALTANBYGGE,   MÅLNING,   ELARBETE, 
RENOVERING,   TRÄDBESKÄRNING 

VI HJÄLPER DIG! 

Vi har bytt namn, men vi är fortfarande samma pensionärspool. 
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vad händer i kyrkan?

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och folket jublar. De ropar “Hosianna” och lägger 
palmblad längs vägen. Det är nu som översteprästerna känner sig verkligt hotade och 
beslutar sig för att låta döda Jesus.

På torsdagskvällen före påsk samlas Jesus och lärjungarna till en måltid. De delar bröd och 
vin, och Jesus säger ”Gör detta till min åminnelse”. Det blev den nattvardsmåltid som firats 
i kyrkorna sedan dess. När vi firar nattvard och hör orden ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi 
blod för dig utgjutet.” påminns vi om Jesu död och uppståndelse och om att Gud lovar att 
ge oss förlåtelse och evigt liv. Guds närvaro blir påtaglig genom våra sinnen.  

Senare på natten, när Jesus och hans nära vänner har samlats i Getsemane trädgård, grips 
Jesus av soldaterna. Det är en av lärjungarna, Judas, som förrått Jesus för 30 silvermynt. 
Judas visar soldaterna vem Jesus är genom att ge honom en kyss. Jesus förs till över-
steprästens palats där det hålls en rättegång där han anklagas för hädelse. 

Jesus förs till den romerske ståthållaren Pontius Pilatus som förhör honom. Jesus 
anklagas för att ha kallat sig judarnas kung, och döms till döden genom korsfästning. 

Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han korsfästs mel-
lan två rövare. En av rövarna hånar Jesus och ber honom hjälpa sig själv och dem, om 

han nu är Guds son. Den andra rövaren ber Jesus att tänka på honom när han kommer 
till sitt rike. Jesus svarar att han redan idag ska vara med honom i paradiset. 

När Jesus dör berättas att mörkret faller över jorden och Jesus ber till Gud med orden 
ur Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” När Jesus ger upp 

andan och dör skakar jorden och soldaten som vaktar korset säger: ”Den mannen måste 
ha varit Guds son”. En soldat sticker sin lans i Jesus sida för att konstatera att han är 
död. Några av lärjungarna tar sedan ner Jesus kropp, lindar den med linnebindlar och 
kryddor och lägger honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästs. En stor 

sten rullas för öppningen. 

I många kyrkor har man långfredagsgudstjänst, och blåser ut  
Kristusljuset när man läser om Jesu död. 

Jesus döda kropp är borta, men var? När två lärjungar vandrar bort från Jerusalem så 
får de sällskap av en man som berättar varför Jesus måste dö. De ber honom att äta 

med dem och när han bryter brödet ser de att han är Jesus.

Några av Jesu kvinnliga lärjungar går till hans grav, men finner honom inte där. Stenen 
framför graven är bortrullad. En levande Jesus möter dem, men när de berättar detta 

för de andra lärjungarna så blir de inte trodda.

Jesus har vunnit över döden genom att uppstå till livet igen.  
I och med det är ondskan och döden besegrade.  

Att Jesus vinner över döden är centrum i kristen tro.

På påskaftonen är nästan alla kyrkor stängda,  
mörka och tysta för att påminna om Jesu död.

påskens 
berättelse

Det händer mycket runt påsk. Visst är det en spännande berättelse!  
Tyvärr får vi inte plats att berätta hela på detta uppslag.  
Läs mer om påskens berättelse på svenskakyrkan.se/akerbo/pask-i-akerbo

du som söker gudstjänster och mässor framöver; nu sker många förändringar.
kika på svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster-och-kalender 
eller ladda hem appen Kyrkguiden för att hålla dig uppdaterad. 
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TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

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

SVÄRTINGE LOPPIS

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

Skyltat Tallbackens gård.

KÖPER 
OCH SÄLJER

allt mellan 
himmel och jord

ÖPPET 
Lördagar   09.00 - 14.00
Söndagar 11.00 - 15.00

0736-23 93 72 

Lördagar   09.00 - 14.00
Söndagar 11.00 - 15.00

500 m2
butiksyta

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Glad Glad 
Påsk!Påsk!
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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smått & gott

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 fi nns 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 fi nns tidningen 
tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området samt i centrala Linköping 
och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion fi nns i Linghem som var centralort i f.d. Åkerbo 
kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut

Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 8-10 maj.
Välkommen att boka din annoVälkommen att boka din annons ns 

senast tisdagen den 28 april!senast tisdagen den 28 april!

PRO Åkerbo
Månadsmötet den 15 april är inställt.

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Kolonistuga
Till snickare och trädgårdskunnig. Högstbjudande. 

Ev. avflyttning. Tel. 070 - 88 54 347.

Presentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Tui, Apollo, GoGift. 

Ring 073  -  501 45 63
POMPdeLUX

Danskdesignade barnkläder i storlek 80 -164. 
Ny kollektion SS20 finns ute nu.

För beställning eller bokning av visning kontaka: 
Jenny Bäckman, tel. 0705 - 76 05 05

jeb@pompdelux.com
Fb: POMPdeLUX Linköping 

Ig: pompdeluxlinkoping

VINYLSKIVOR LP-SKIVOR KÖPES
Lp-skivor singlar, även cd. Köper liten som stor 

skivsamling! Kan avhämtas! Jag samlar på allt möjligt 
mellan 60-talspop till hårdrock! Hör av dig och berätta 

eller sms:a ditt telefonnummer! Linghem 070-5116049.

Många saknade Åkerbobladet nr 2 som skulle ha kommit 
ut 1 mars. Gjorde du det också? 

Förklaringen är att vi tyvärr inte kunde producera den utgåvan eftersom 
redaktören drabbades av sjukdom och fyra veckors sjukhusvistelse.

Men nu är vi på gång igen och ...
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Radannonser
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  
skall vara Åkerbobladet till-
handa senast på tisdagen i 
veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast 
den 28 april.  
(Vi tar inte emot annonstext 
per telefon.)

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

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Marvin av Tom Armstrong
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        Månadens profil:           Adrian Jervis        Månadens profil:           Adrian Jervis

Adrian Jervis

Han föddes i England men ödet tog honom till Vårdsberg och Åkerbo frikyrkoförsamling.  
Där jobbar Adrian som deltidspastor tillsammans med sin fru Esther. Och de trivs bra i  
Sverige och räknar med att bli kvar i många år framöver.

– Om jag skulle använda ett ord för att 
beskriva hur jag hamnade i Sverige skul-
le jag använda det som vi i kyrkovärlden 
kallar för "kallelse". Esther och jag bod-
de i London innan vi fick barn. 2006 fick 
hon ett telefonsamtal om att vara talare 
på en konferens i Stockholm som handla-
de om konst och tro, för hon är konstnär 
också. Det var kort varsel så hon frågade 
mig om jag tyckte hon skulle åka dit och 
jag sa: gör det. Men hon ville inte åka en-
sam så jag följde med.

– Jag visste ingenting om Sverige. Vi 
trivdes i London och hade inte tänkt att 
flytta. Men när vi var i Stockholm så kän-
de vi oss hemma. Och när vi skulle hem 
och satt på bussen till Arlanda så börja-
de båda två att gråta. Det var som att vi 
lämnade vårt hem. Så efter det frågade 
vi varandra: ska vi flytta? Det fanns inte 
på kartan innan dess, men det tog sju år 
innan vi flyttade, så det var en jättelång 
process.

Från stora London till lilla Vårdsberg.  
För Adrian och hans familj kändes det som att komma hem.
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        Månadens profil:           Adrian Jervis        Månadens profil:           Adrian Jervis

En sekulär uppväxt
Först hamnade Adrian och Esther i  
Motala under fyra år, men 2017 flyttade 
de till Vårdsberg där de jobbar som pas-
torer. En tjänst som de delar 50/50 på.

– Esther är även konstnär och har varit 
konstlärare på Liljeholmens folkhögsko-
la i Rimforsa. Den tillhör samfundet som 
vi är med i. Nuförtiden kallas det EFK, 
evangeliska frikyrkan. Det bildades 1996 
när tre mindre samfund gick ihop: Öre-
bromissionen, Helgelseförbundet och 
Fribaptisterna.

Adrian berättar att han är uppvuxen 
i ett sekulärt hem och det var långtifrån 
självklart att han skulle börja arbeta inom 
kyrkan.

– Mina föräldrar var väldigt emot Gud 
och tro. Båda deras mödrar hade dött 
i tonårsåldern så det var förståeligt att 
de blev lite arga på Gud. Så jag blev inte 
döpt och har ett namn som saknar kris-
ten betydelse.

Funderade över livet
I femtonårsåldern började dock intresset 
för religion växa stegvis. Adrian beskri-
ver sig själv som en djup tonåring som 
funderade mycket på livets stora frågor. 
Han nämner särskilt en kvällsgudstjänst 
med en präst som konverterat från hin-
duismen till kristendomen, och hur detta 
möte blev ett avgörande ögonblick.

– Jag fick en väldigt stark upplevelse 
av nånting. Jag kan inte veta, men jag 
tror jag såg himlen eller änglar eller nån-
ting, och efter det tvekade jag inte längre 
om det här var sant. Då blev det mer 
verkligt vad de pratade om.

Adrian sökte sig till kyrkan och börja-
de jobba som fastighetsskötare. Men han 

kände att han hade mer att bidra med.
– Jag ville vara mer aktiv och bolla 

de här frågorna med andra. Som pastor 
har man tillåtelse att göra det och man 
förväntas att göra det. Som fastighetsför-
valtare kände jag att jag gjorde mitt jobb 
på ett bra sätt men jag fick inte prata om 
det som jag ville. Jag kände mig begrän-
sad. Jag hjälpte till med praktiska saker 
men kunde inte tala om tro.

Både upplevelse och intellekt
Och då är vi tillbaka vid det som Adrian 
beskrev som en kallelse.

– Jag tror man måste ha en tro att man 
är kallad av Gud annars är det ett svårt 
jobb. Det blir ett svårt sätt att leva i läng-
den utan det. Det kanske är stolt att säga 
det, lite överdrivet att säga att man är 
kallad av Gud men det handlar om att 
hitta hem, att hitta det man passar till.

– Min tro har haft vissa starka upple-
velser på vägen som har betytt väldigt 
mycket och varit viktiga punkter. Det be-
höver inte vara precis som det varit för 
mig men jag tror man måste erfara på 
nåt sätt att det är sant. För mig har mu-
siken varit viktig, där man känner att 
orden man sjunger är mer än bara ord. 
Och sen samtidigt tycker jag om att läsa 
och tänka på saker. Som 42-åring kan jag 
inte ha samma naiva tro som ett barn, så 
för mig är det viktigt att tron består av 
både upplevelse och intellekt.

Om dina barn frågar dig: vad är Gud? 
Vad svarar du då?

– Jag tror det finns många olika svar 
på det. Men för mig är Gud en person 
som du kan prata med. Eller höra eller 

forts. på nästa sida
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        Månadens profil:         Adrian Jervis        Månadens profil:         Adrian Jervis

Musiken är en viktig del av  
Adrians liv. Men nuförtiden har  
han tonat ned indierocken en smula.

uppleva. Sen är Gud kärlek, en gränslös 
kärlek, det vi kallar för nåd.

Sen har vi det teologiska med fadern 
och sonen och den helige ande där alla 
tre har en viktig roll att spela. Jag ser 
Gud som en person där Jesus är den tyd-
liga bilden av det. Ibland är Gud sträng 
och säger till oss, men han är samtidigt 
kärleksfull ända in i kaklet så att han till 
och med dör för oss.

Har du aldrig tvivlat i din tro?
– Ibland kan man tänka: var det bara 

jag som hittade på det här, när man varit 
med om starka upplevelser. Har jag över-
tygat mig själv om att det är sant bara för 
att det ska passa mig? Men i slutändan 
kommer jag tillbaka till: nej, det är sant.

– Kalla det för tvivel eller vad du vill, 
men det är naturligt att omvärdera sin tro 
hela tiden. Man möter nya personer, man 
blir äldre, man tänker om. Många kan 
tappa sin tro i svåra stunder, till exem-
pel om någon närstående går bort, och 
fråga sig var logiken finns i det. För mig 
kan det hjälpa att tänka: jag vet inte sva-
ret. Gud vet och det räcker för mig. Som 
20-åring hade jag kanske sagt: struntprat, 
jag måste få ett svar, men med tiden har 
jag blivit lite lugnare med det.

Blivit svensk medborgare
Förutom jobbet som pastor arbetar Adri-
an även som journalist. När han flyttade 
till Sverige började han intressera sig för 
ishockey och för två år sedan började 
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        Månadens profil:         Adrian Jervis        Månadens profil:         Adrian Jervis

FAKTA

Ålder: 42
Bor: Vetterstad, Vårdsberg
Familj: Fru och två döttrar 
på 11 och 8 år
Yrke: Pastor och journalist
Bästa film: Den första  
Star Wars-trilogin
Bästa tv: Tittar mest på sport
Bästa bok: Heart of darkness av 
Joseph Conrad
Drömresa: Arjeplog. Jag vill se den 
norra delen av Sverige
Bästa musik: Alternativ rock, 
exempelvis Smashing Pumpkins
Godaste mat: Fish & chips
Godaste dryck: Kaffe
Beundrar: Greta Thunberg
Önskar mest just nu: Att familjen  
får må bra

Text & foto: Tobias Pettersson

Tron bör bestå av både upplevelser och intel-
lekt anser Adrian. Båda är lika viktiga och 

kompletterar varandra.

han blogga om svensk hockey på engel-
ska. Sedan utvecklades det till att han fick 
kommentera några SHL-matcher på eng-
elska. Det ledde vidare till att han fick 
översätta olika svenska tidningar till eng-
elska, och nu har han även börjat arbeta 
med speedway.

Han och familjen trivs i Vårdsberg och 
har i dagsläget inga planer på att flytta 
tillbaka till England.

– Vi tänker bo kvar, vi fick svenskt med-
borgarskap i höstas. Det var nånting vi 
ville från början och Brexit förstärkte det. 
Så på nationaldagen kan vi gå till stads-
huset och få en flagga och kaffe, det vill vi 
verkligen vara med på och ser fram emot.

– Jag är stadsmänniska i grund och bot-
ten och bodde i London i 17 år, mitt inne 

i smeten. Så det är ju en väldig skillnad. 
Men här är det väldigt lagom, det är per-
fekt. Man bor på landet och har kossorna 
som grannar men det är bara en kvart in 
till stan. Jag trodde det skulle bli för tyst 
och mörkt här ute, men jag trivs bättre 
än jag trodde.

Hur ser ditt liv ut om fem år?
– Jag har haft olika jobb och flyttat en 

del, så jag skulle vilja ha lite mer stabili-
tet och bo kvar på samma plats och göra 
samma jobb. Jag känner att jag har flyttat 
för mycket, det är roligt men det kostar 
också mycket att börja om hela tiden. Jag 
tycker om Linköping och vill gärna vara 
kvar ett tag och landa lite mer här. 
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Solbackens Helhetshälsa  
... har fått ny ägare

Solbackens Helhetshälsa i Hjulsbro är en salong som kan erbjuda massage, ansiktsbehand-
lingar, fotvård, vaxning och en mängd andra behandlingar. Efter sex år vid rodret kliver nu 
Frida Sandin av och verksamheten tas istället över av Maria Nordeman.

Frida Sandin startade Solbackens Hel-
hetshälsa för sex år sedan, först på en 
annan plats men sedan maj 2017 har 
man hållit till i Brovillan i Hjulsbro.

– Jag skulle anställa en tjej och träf-
fade Maria på anställningsintervjun. Då 
hade jag gått i tankar på att jag borde 
släppa det här, för jag jobbar även väldigt 

Under februari månad lämnade förra ägaren Frida Sandin 
(till vänster) över ansvaret för Solbackens Helhetshälsa till  

Maria Nordeman (till höger).
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mycket med ett annat företag som heter 
Leva Sockerfri som tar väldigt mycket tid. 
Och där satt Maria och kändes klockren, 
så det blev ingen anställningsintervju, 
det blev en diskussion om att köpa sa-
longen istället, berättar Frida som nu får 
möjlighet att ägna all sin energi åt Leva 
Sockerfri.

Att skiljas från företaget som hon byggt 
upp under sex år innebär såklart flera 
olika känslor, men sammantaget så läm-
nar hon ändå med en klart positiv känsla. 

- Salongen är ju min baby, men när 
Maria dök upp så kändes det rätt.

Maria har främst jobbat inom kultursek-
torn tidigare men har även erfarenhet 
inom hälsa och träning.

– När jag kom in i den här salongen så 
kände jag: oj, vilket ställe, här kommer 
jag att trivas. Jag blev såklart förvånad 
när Frida efter bara en kvart ställde frå-
gan om jag ville ta över, men jag tänkte: 
jaha, det här tog en annan vändning. 
När jag sökte till Solbacken visste jag inte 
om jag ville byta bana helt eller bara job-
ba extra. Så när jag fick frågan om att ta 
över så fick jag gå hem och fundera lite, 
men det gick ganska snabbt att bestämma 
sig. Jag pratade med min man och han sa 
bara: gör det!

– Jag tyckte läget var bra. Det är en 
upparbetad salong med mycket kunder 
och superbra anställda. Det var mycket 
som stämde, och det passade väldigt bra 
in i mitt liv just nu. Jag har länge varit på 
gång att starta något eget, för jag har va-
rit massör och spaterapeut i 15 år men 
inte tagit steget tidigare.

Idag har Solbackens Helhetshälsa 
sju anställda plus Maria som kom-
mer jobba aktivt i verksamheten med 

behandlingar. Olika former av massage 
är det som efterfrågas mest men även an-
siktsbehandlingar och fotvård är väldigt 
populärt. Personalen har dock många 
kompetenser och kan erbjuda ett stort ut-
bud av behandlingar. Och Maria kommer 
att hålla fast vid salongens inarbetade 
grundtanke.

– Jag kommer inte ändra så mycket 
i början, det här har ju varit ett funge-
rande koncept. Sen vill jag såklart sätta 
min prägel på salongen så småningom, 
men jag vill ta det lugnt och landa i det 
innan jag utvecklar det vidare. Men jag 
är lite sugen på att börja med yoga nån-
stans här i närheten eftersom jag och en 
i personalen är yogalärare. Vi har även 
flera i personalen som är utbildade trä-
ningsinstruktörer och även vattengympa 
är något som flera kan, så det går att 
utveckla verksamheten mer på träningssi-
dan, säger Maria.

Många av kunderna tycker att det är 
skönt att slippa åka in till stan. Hos Sol-
backens Helhetshälsa har de fri parkering 
och möts av en avslappnad atmosfär. Och 
salongen har ytterligare en sak på plus-
sidan.

– Det här är en ekologisk salong. Vi 
har gjort ett medvetet val att de produk-
ter vi använder i behandlingar och säljer 
ska vara ekologiska, och dessutom utan 
tillsatser så långt det går. Idag fick jag 
till exempel en sändning av ekologiska 
doftljus som tillverkas i Norrköping med 
eteriska oljor. Det är därför jag fastnade 
för Solbacken, för det här är inte vilken 
salong som helst utan det är en ekologisk 
salong där vi har hela människan i fokus, 
säger Maria. 

Text & foto: Tobias Pettersson
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Makeup och foto i ett paket. Anette Ham-
balek på Anette Hambalek Perfect Skin och 
Anna Jensen på Celestial Art har slagit sina 
påsar ihop och erbjuder nu det nya koncep-
tet ”Fin på foto” där de både sminkar och 
fotar sina kunder.

Anette och Anna bor grannar i Rogestad 
mellan Vårdsberg och Hjulsbro, och delar 
dessutom en anda av entreprenörskap. 
Anette driver Anette Hambalek Perfect 
Skin med inriktning mot hudvård och 
makeup. Hon föreläser också om hälsa 

och skönhet och utbildar spaterapeuter.
Anna driver Celestial Art tillsammans 

med maken Clas. Det är ett fotoföretag 
som erbjuder bröllopsfoto, porträtt, fö-
retagsfoto och det mesta andra man kan 
tänka sig inom fotografering.

Nu har Anna och Anette bestämt sig för 
att samarbeta och dra nytta av varandras 
kompetenser. Under våren kommer de 
att starta något som heter ”Fin på foto”, 
ett koncept där kunden både blir smin-
kad och fotad vid samma tillfälle.

Fin på foto  
med Anna och Anette

Först en snygg makeup, sedan blir det fotografering.
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– Vi har jobbat tillsammans förut 
med plåtningar vid olika event och vil-
le spinna vidare på det, säger Anette och 
förklarar att idén helt enkelt går ut på att 
kombinera makeup och foto i ett paket, 
inför exempelvis studenten, baler och 
bröllop.

När Åkerbobladet är på plats i Rogestad 
håller tjejerna på att ta marknadsförings-
bilder till sina kommande event. De har 
anlitat några lokala modeller som först 
blir sminkade av Anette och sedan fotade 
utomhus av Anna och Clas. Modellerna 
består både av både yngre och äldre för 
att visa på bredden i upplägget.

Två kommande datum, den 25/4 och 
10/5, är inbokade. Det kommer bli två 

hektiska dagar där Anna och Anette kom-
mer sminka och fotografera kunder i den 
natursköna miljön runt Rogestad.

– Vi kommer att göra som ett vardags-
rum här ute i eklandskapet med kuddar, 
mys och musik. Jag lägger make up på 
plats ute i skogen och sen kommer foto-
graferna och gör sitt jobb. Vi bjuder på 
lite fika och tilltugg, så det ska bli roliga 
och trevliga dagar, säger Anette.

Eventet kommer att pågå hela dagen 
från 10 till 16, med en kund i halvtim-
men. 

– Det blir först en halvtimme smink-
ning och sen en halvtimme foto. Man får 
tre bilder och vi kommer att ha ett riktigt 
bra paketpris, säger Anna.

"Fin på foto" är ett nytt koncept där Anna Jensen och Anette Hambalek sminkar  
och fotograferar sina kunder.

forts. på nästa sida
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Det finns många tillfäl-
len som man kan vilja ha 
ett snyggt och professio-
nellt foto. Det kan som 
sagt handla om studen-
ten, bal eller bröllop, men 
även om hemsidor, före-
tagspresentationer eller 
LinkedIn-profiler.

– Eller familjefoton. 
Man tänker ju hela tiden 
att man ska ta det där kor-
tet men man skjuter det 
framför sig. Men nu har vi 
bestämt två datum, så då  
kan man komma hit och få 
det gjort, säger Anna.

– Se till att inte dra ut 
på det för mycket om ni är 
intresserade, för jag tror 
att platserna kommer att 
försvinna rätt fort, säger 
Anette och fortsätter:

– Det kommer bli så 
fint. Eklandskapet här är 
ju fantastiskt. Men vi tar 
även emot tips på andra 
fina miljöer.

För tanken är att Anna 
och Anette framöver även 
ska åka ut till kunderna 
med sin lilla  husvagn. Då 
kan de vara mer flexibla 
inför kundens önskemål 
och erbjuda fler typer av 
tjänster.

– Det är många som 
till exempel har bröllop, 
stort födelsedagskalas el-
ler annan högtid och vill 

Från skogen intill Rogestad, 
på bilderna ovan, nedan och upptill på nästa sida.

 FOTO: CELESTIAL ART 

 FOTO: CELESTIAL ART 
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Se även annons på sidan 5.

ha foton på sig själva och på gästerna. 
Då kan vi ta dit husvagnen, vara på plats 
och göra alltifrån en grundläggande fest-
makeup till en lätt touch-up och sedan 
fotografera, säger Anette.

– Det känns jätteroligt att starta ”Fin 
på foto”. Detta är något som vi vill jobba 
med mer och mer, och det är roligt att 
kunna göra det tillsammans, säger Anna.

– Vi är supertaggade, säger Anette. 

Text & foto (där inget annat anges):  
Tobias Pettersson

 FOTO: CELESTIAL ART 

 FOTO: CELESTIAL ART 
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Den 5 maj fyller Lasse Åberg 80.  
Detta firar Sveriges Television med tv-
programmet En ängslig gosses memoarer 
– de första 80 åren. I två timslånga av-
snitt sammanfattas hans händelserika 
liv som skådespelare, författare, musi-
ker och konstnär. Nyinspelade möten 
och samtal blandas med glimtar ur 
Lasse Åbergs digra verksamhet inom 
film, tv, musik och konst.

– Det har varit intressant och även 
känslosamt att få sitt liv rekonstruerat 
från barndom till nutid, säger Lasse 
Åberg. Jag har ju varit en kreativ ka-
meleont så programmen blev därav 
ganska spretiga, men förhoppningsvis 
underhållande.

Förutom jubilaren själv medver-
kar bland andra gitarristen Janne 
Schaffer, serietecknaren Jan Lööf och 
regissören Lasse Hallström.

FREDRIK POLBACK

BILD:  ALL WE NEED IS LIVE

Lasse Åberg fyller 80
KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE
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Artisten, låtskrivaren och tv-per-
sonligheten Peg Parnevik har fått ett 
eget radioprogram på lördagskvällar-
na; P3 med Peg Parnevik. En peppig, 
personlig och inspirerande mix av fa-
voritlåtar från bägge sidor av Atlanten 
utlovas.

– Jag är så glad och taggad på att 
få spela musik i P3 varje lördag, sä-
ger Peg Parnevik. Känns ändå stort att 
få en plattform som bara handlar om 
musik och artisteri – vem jag inspire-
ras av, vad jag lyssnar på just nu och 
vad som släpps varje vecka. Jag kom-
mer spela allt möjligt men ändå ha 
någon sorts fokus på kvinnliga röster 
och power anthems.

P3 med Peg Parnevik kommer att 
innehålla ny såväl som gammal mu-
sik. Pop blandas med r’n’b, hiphop, 
indie, rock, punk och country. 

FREDRIK POLBACK

Scenkonst Öst – med de konstnärliga 
verksamheterna Norrköpings Symfoni-
orkester och Östgötateatern med ung 
scen/öst – ställer in all publik verksam-
het under våren. Detta för att minska 
spridningen av covid-19 i samhället.

– Vi har ett samhällsansvar och värnar 
om hälsan hos vår publik och personal, 
säger vd Pia Kronqvist på Scenkonst Öst.

Nu arbetar man i stället med en plan 
för att ställa om verksamheten.

–  Vi håller på att ställa om vår kom-
munikation med publiken för att bli 
mer digitala och ser nya möjligheter att 
utvecklas, säger Cilla Holmqvist, mark-
nads- och kommunikationschef för 
Scenkonst Öst.

Publik med biljetter till vårens kon-
serter, föreställningar och evenemang 
kommer att kontaktas och kompenseras.

FREDRIK POLBACK

Peg 
i P3

Östgöta-
teatern 

ställer in

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE

BILD: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO 

BILD: MATS BÄCKER 
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Kanske inte det nyttigaste brödet, men mina barn älskade  
att äta dessa tekakor till frukost.

Tekakor 16 stycken 
Ugn 230 - 250 grader

2,5 dl (fiber) havregryn
5 dl mjölk
50 gram jäst
100 gram smält smör
2 tsk salt
2 msk ljus sirap
Ca 8-9 dl vetemjöl 
(vetemjöl special)

Blötlägg havregryn i mjölk, helst några 
timmar.

Häll i det smälta smöret, smula ner  
jästen.

Tillsätt salt och sirap, arbeta in mjölet.

Låt jäsa till dubbel storlek.

Ta upp degen på bakbordet, dela degen 
i 16 delar.

Forma bitarna till bollar, kavla ut  
bollarna, gärna med en kruskavel.

Låt jäsa på plåt ca 30 minuter.

Grädda ca 5-8 minuter.

Låt kallna under duk.

MAT & DRYCK

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

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
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 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

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

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.

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

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

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

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

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

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

NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 2/5 - 26/9.
För mer info: 076-18 80 015.

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Profilen var: Christina Schollin. Föddes i 
Stockholm den 26 december 1937. Svensk skåde-
spelerska. Känd från teater och film. Är gift med 
skådespelaren Hans Wahlgren och således 
”anmoder” till den inom svensk nöjesvärld kända 
släkten Wahlgren.     
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare 
som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Maj Andersson, Vreta kloster.
Vinsten skickas med posten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas 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". 
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   Lösning till januarikryssetLösning till 
Mystiska Profilen, januari

OBS att vissa loppisar kan 
ha ändrade öppettider, eller 
stängt, p.g.a. Corona-läget.
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Så var det dags för ett nytt 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 28 april vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i januarikrysset var ”Egen näringsgren" och "Matnyttig mesallians".  
Lösning se sidan 47.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Gudrun Palm, Linköping, 2:a pris – Agneta Hägg, Linghem  
samt 3:e pris – Caroline Kelly, Ljungsbro. Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2020

Åkerbokrysset - april 2020

Bild: ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
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.

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.000 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
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: 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 Stads-
mission 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

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av 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- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2020 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

5 Tis 28/4 Sön 10/5

6-7 Tis 2/6 Sön 14/6

8 Tis 11/8 Sön 23/8

9 Tis 8/9 Sön 20/9

10 Tis 6/10 Sön 18/10

11 Tis 3/11 Sön 15/11

12 Tis 1/12 Sön 13/12

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa affärer och 
tidningsställ i  denna förteckning vara inställd. 
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

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.

Besök gärna vår stora utställning på Roxviksgatan 8D i Linköping.
Tisdag och torsdag 12-18 och lördag 10-14.

Ibland kan 
kondens vara bra.

VÄLJ KONDENSSKYDDAT!VÄLJ KONDENSSKYDDAT!

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*

48
månader
räntefritt

Men inte på fönster. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – 
ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma 
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyd-
dat glas är standard i alla våra fönster. 
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Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To    0 8.00  -  17.00
Fred   08.00 - 16.00

MED HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND   www.linder.se

Sportsman 445 MAX
inkl. 7" GPS med
Yamaha 25 hk. 
20 200 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 132 600 kr.
Ord. pris 155 900 kr. 
23 300 kr rabatt!

Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 189 900 kr.
Ord. pris 217 500 kr. 
27 600 kr rabatt!

Sportsman 445 CATCH
- en renodlad sport� skebåt.
inkl. 7” GPS med Yamaha 30 hk.
Köp din Sportsman 445 Catch 
och få 8 200 kr rabatt samt 
dessutom en Abu Garcia värde-
check på 5 000 kr!

Arkip 460
inkl. 9” GPS med 
Yamaha 40 hk
24 700 kr rabatt!

Kampanjpris  129 600 kr
Ord pris 149 800  

Kampanjpris  185 800 kr
Ord pris 210 500  

Kampanjpris  160 700 kr
Ord pris 168 900

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN                MED MOTORER FRÅN

Behöver du hjälp med
REDOVISNING & 
EKONOMIFRÅGOR
för ditt bolag?

Välkommen till
Ubbetorp Ekonomikonsult AB

• Bokföring  
• Bokslut
• Deklarationer 
• Rådgivning
   med mera ...

Jag sköter allt inom 
ekonomi för små och 
medelstora företag.

Kontakta 
Johanna Norén

så berättar jag mer!
070 - 619 21 00

ekonomi@ubbetorp.sewww.ubbetorp.se

Ubbetorp
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

700 kronor
....................
Värdecheck 
Vita arkivet. 

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER


