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Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 6 – 7, 2021
20 juni – 21 augusti
Årg 20. Upplaga 18.900

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

Njut av sommaren

vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’s

Mysig matservering med god mat till
bra priser. Fullständiga rättigheter.
Kanoter - Cyklar - Trampbåtar
ﬁnns att hyra

Musik med trubadur b Ring och
oka bor
d!
Onsdagskvällar i juli

7/7, 14/7, 21/7 och 28/7, ca 1900 -2130
(För MATGÄSTER med bokat bord.)

Utökat
glasssortiment!
Kom och njut av en GLASS på terrassen
medan båtarna glider förbi och passa också
på att spela ett parti MINIGOLF.

Vår LUNCHMENY
finns varje vecka på vår hemsida
www.kaptenbille.se samt på Facebook.

070 - 467 11 03
info@kaptenbille.se

ÖPPET: Må - Lö 10 - 22 • Sö 10 - 21

www.kaptenbille.se

Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen 7, 617 92 Norsholm

Mystiska proﬁlen 12 • Bråkstakarna dunkar 36 • Second Hand & Loppisar 46 • Korsord 48

PRESENTBUTIK

Handgjorda cocosbollar
och Norrköpingsfläsk!
Visning av tillverkning (tider på hemsidan).

Glass, Café
Lättare lunchrätter!

Vi säljer
kalkfärg
igen!

Ovanpå ICA Supermarket
Vardagar 9-18 • Lördag 10 -16
Under sommarlovet även öppet Söndagar 11-16

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

ÅNS TÄNGA
Lantbruk & handelsträdgård

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården,
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur.

Öppet alla dagar 9:00-21:00
Vägbeskrivning
Från Linköping: Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell
mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

WWW.ÅNSTÄNGA.SE
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Välkommen till

Bjärby Saloon!
Bröllop • Fest • Konferens
Nu har vi öppnat igen för våra

Våffelsöndagar
varje söndag 14-18.

Det är trots allt svårslaget med en nygräddad våffla
med glass, bär och en kopp kaffe till. Hos oss hittar ni
våfflor i äkta Texas-stil, dvs. mycket av allt.

Utökade öppettider kommer framöver.
Håll koll på vår hemsida eller Facebook
för uppdaterad information.

Hos oss på Bjärby Saloon finner ni inte bara en
lokal till era event, utan också en upplevelse ni
sent kommer att glömma. När ni kliver innanför
dörrarna tar vi er med på en tidsresa tillbaka till
1800-talets amerikanska westernmiljö.
Saloonen är en välutrustad fest- och restauranglokal med fullständiga rättigheter.
Här finner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dartrum samt konferensrum. Vi erbjuder er som gäst
att hyra Saloonen till er födelsedagsfest, temafest,
möhippa, svensexa, konferens med jobbet eller
varför inte till er magiska bröllopsfest.

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701-483893

Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem
3

VÄLKOMNA IN TILL OSS
GOODIEBAG
PÅ COOP SKÄRBLACKA
Ett
stort
TILL
DETACK
150
Butiken med det snabba
kundvarvet och personlig service.

Vi önskar all
a en
SKÖN och H
ÄRLIG
SOMMAR!

Varmt välkomna in till oss hälsar
Anna med personal!

Eskilsvägen
4, Skärblacka
• Tel 010 - 4
747 45 90
Skärblacka,
Eskilsvägen
Öppet: Må - Fr 8 - 20 • Lö 9 - 20 • Sö 10 - 18

GE FLER EN SOMMAR VÄRD ATT MINNAS
SWISHA ”JAGVILLBIDRA” TILL 900 87 80

linkopingsstadsmission.se/kampanj
4

Välkommen till Norrbygård
som ligger 2 km utanför Grebo i vackert eklandskap.

I vår gårdsbutik säljer vi viltkött,
ekologiska glassbägare
och presenter/inredning m.m.
Se våra öppettider och vägbeskrivning
på www.norrbygård.se

Varmt välkomna! önskar Jenny & Jacob

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

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

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

• Minigrävare uthyres
för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor

Trevlig
sommar!

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54
ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg
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• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT
Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

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)

• 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

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
6

g

Vi förenklar din vardag,
• Veckostädning
i hus, hem och trädgård

V i öns ka r
alla kunder
e n s kön
S OM M AR !

• 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

Tel: 0120-12020, 013-130020,

www.stadfast.se
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LADDA BILEN HEMMA!

CHARGE AMPS HALO

LADDBOX
INSTALLERAD
OCH KLAR
inkl. kabel (exq 5g2.5) upp till 10 m från
elcentral samt personskyddsautomat.

19 800 kr inkl. moms
Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka
50 % så länge bidraget finns.

ta
Kontak
oss:
8

Vi utför alla slags
elinstallationer
till hem, företag
och industri.

SERVICE • JOUR
INSTALLATION
UNDERHÅLL

Östergötlands El Service AB
info@alljour.se • 0703 -16 00 20
Av elsäkerhetsverket godkända

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12
Semesterstängt v. 28, 29, 30

013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

en
ar alla
Vi önsksommar!
n
skö

Basservice 1595:-

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

inkl. 5 liter olja & filter.

BILVERKSTAD

DÄCKFÖRVARING

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Vi önskar alla
en skön
SOMMAR!
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

www.elinstallationer.net

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

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
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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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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

Vi servar de flesta bilmärken – med lång erfarenhet.
www.tottes.se

Vi har
öppet hela
sommaren!

Prisvärt
och
personligt!

I VÅR SERVICE INGÅR
ASSISTANSFÖRSÄKRING

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013 - 708 60
Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13
Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.
Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Stommen, Gistad
585 63 Linghem
11
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Det är inte särskilt många som har hört
vår Profil spela dragspel. Men när hon
var liten fick hon privatlektioner i dragspel.
Då fick hon också lära sig att sy. Det
har hon säkert haft stor nytta av.
Hon är konstnärligt begåvad. Hennes
klasskamrater har berättat att hon var
mycket duktig i teckning i skolan.
När hon förlovade sig, frågade journalisterna om hon hade någon speciell
hobby.
– Ibland målar jag små tavlor, svarade
hon.
– Gör du? Det visste jag inte, kommenterade hennes fästman överraskat.
Ännu har hon inte haft någon vernissage. Men en sådan skulle säkert dra stor
publik.
Det har skrivits mycket om hennes
barndom och ungdom. Vår Profil var
duktig i skolan. Både lärarna och kamraterna tyckte om henne.
– Hon var ett litet yrväder. Hennes
livsglädje smittade av sig på de andra
flickorna, minns Emmi Hilger som var
husmor för vår Profil på en internatskola.
– Hon var normalbegåvad. Hon var
också praktiskt lagd. Under sin pryo-tid
visade hon ett mycket gott handlag med
barn, säger rektorn på en annan skola
där vår Profil blev elev.
Efter studenten skaffade hon sig en ordentlig yrkesutbildning. Den tog fyra år.
12

Sedan började hon jobba.
Vår Profil hade ett mycket speciellt utseende. Hon var väldigt söt. Dessutom
var hon rar och trevlig. Det är klart att
killarna fick marmelad i knäna när de
såg en sådan skarping.
Man vet inte mycket om hennes tidigare romanser. Skvallerpressen har skrivit
en del om en framstående ishockeyspelare, som var god vän till en av hennes
bröder.
När hon var liten hade hon segling
som sin favoritsport. Sedan blev det ishockey för hela slanten. Kanske var det
intresset för en viss lirare som drog henne till matcherna.
Ishockeyspelaren var troligen bara
ett ungdomssvärmeri. Det kom att dröja några år innan vår Profil träffade den
rätte.
De möttes av en slump. Han hette
Hubertus. Vår Profil satt på en nattklubb
när han fick syn på henne. Han frågade om han fick bjuda på en drink. Hon
tackade ja.
Det blev en förtrollad afton på nattklubben "Bar Kinki". Hubertus hade
länge letat efter en kvinna att gifta sig
med. Nu kände han på sig att hans sökande äntligen var över.
– Det sa bara klick, har han berättat
efteråt.
Hubertus reste hem. Men vår Profil
var ständigt i hans tankar. De ringde och

skrev till varandra. Vilken drömtjej.
Hon var enkel och naturlig. Vid den
här tiden bodde hon i en liten 1:a på
30 kvm. Hon körde omkring i en nedsliten folkvagn. På fritiden trivdes hon bäst
i sin urtvättade jeanskostym, som hon dekorerat med tygblommor.
Hubertus hade gott om stålar. Han
hade två läckra sommarställen. Kunde
hon inte komma och hälsa på honom?
Vår Profil tackade ja till inbjudan. Hon
tyckte att Hubertus verkade gullig. Han
behövde verkligen en kvinna vid sin sida.
Problemet var bara att han var så ruskigt känd. Tidningarna hängde efter
honom dag och natt. Snart fick pressen
nys om att det var något på gång. Alla
undrade vem han träffat. En del tidningar trodde att hon var rumänsk prinsessa.
Nu fick vår Profil bekymmer. En armé
av journalister började belägra hennes
bostad. Hennes föräldrar fick svårt att
röra sig på stan. Tidningarna började
gräva i hennes förflutna. Men de hittade
inga skandaler. Ingen hade något ont att
säga om henne.
Efter några år förstod alla att det drog
ihop sig till förlovning. Tidpunkten hölls
hemlig in i det sista. Men nyheten läckte
naturligtvis ändå ut i förtid.
Den avslöjades av en liten flicka i en
sandlåda i Bryssel. Hon var dotter till en
av vår Profils bröder.
Mamma och pappa ska åka till Stockholm i morgon. Men det får inte jag tala
om för någon, berättade hon för sina lekkamrater.
Förlovningen ägde rum den 12 mars
1976. Hubertus och vår Profil fick 1 000
telegram och 9 kg brev.
Drygt tre månader senare gifte de sig.
Hubertus bodde i en stor byggnad med

600 rum. Vår Profil hade varit där en
gång som turist när hon var 14 år.
Då kom hon inte in. Slottet var stängt
för reparation. Nu var det öppet. Hon
togs emot med stora famnen och är
fortfarande mycket populär i sitt nya
hemland.
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 10 augusti vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter.
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer.
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil
hittar du på sidan 47.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

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.
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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önskar er alla en
skön sommar

REA

Start
Måndag 28/6 kl. 1000
Öppet i sommar:
Vardag 10 -18 • Lunchstängt v. 28 - 33 kl. 13 - 14
Lördag 10 -15 (v. 26 - 34, kl. 10 - 14)
OBS! LÖRDAG i vecka 27, 28, 29, 30 STÄNGT

d

bu

Om
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BJ´s mode

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

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
Vi önskar
alla en
skön sommar!

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.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!
15

Närodlat och klimatcertifierat!

EGENODLADE BLOMMOR
TOMATER OCH GURKOR
VÅR EGEN SALTGURKA
PERENNER, BÄRBUSKAR
OCH FRUKTTRÄD
Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik 070 - 717 50 22 • Övrigt 070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se • www.askebytradgard.se
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TRÄFLIS, JORD, GRUS & SAND,
PLATTOR & MARKSTEN
Ring – eller beställ via byggdelar.se
Hämta själv i lösvikt på släpkärra
eller få hemkört i storsäck.

013 - 533 90
Bankekind 585 93 Linköping

www.hogloftet.se
hoglofthus@gmail.com

ÖPPETTIDER
Mån - Fre 7 - 18
Lör 9 - 12
Stängt midsommar
To - Må 24 - 28/6

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

VI

HJÄLPER DIG MED:

 Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Stubborttagning
 Borttransport av ris
 Arbeten med 25-meters teleskoplastare
 Nu med RUT-avdrag
(Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

En skön sommar
önskar Daniel Gustafsson

D. A Mark och Träd AB

Ny värmepump?
kontakta oss för:

• Installation
• Service
• Inköp
Stefan Bergström
0763 - 12 85 10

stefan@ostgotaenergiteknik.se
www.ostgotaenergiteknik.se

www.dakonsult.se
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Urnor till
vårplanteringar

Sten för
alla miljöer
1 kbm Storsäckar
kan levereras
med
0-18 Samkross
Stenmjöl
8-16 Kross
Leklådesand
Gårdsgrus
Planteringsjord

Rustik

Nordic Wall

BB-15

Trädgårdsskulpturer

Offerdalsskiffer

Mahrs
Cementgjuteri

Fantasia antik
Fantasi
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City Stormix

013-16 31 31
www.mahrscement.se
Nyckelgatan 8
(Hackefors) Linköping

Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

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

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB
SÄBY GÅRD - LINKÖPING

www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Välkommen till Ekenäs slott i sommar!
29 och 30 juni
kl 17.00

Bakom kulisserna
Vad finns bakom våra stängda dörrar?
Se delar av slottet som normalt inte visas.
Visning med fika.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

6, 14, 22, 27 juli Mörkt & Mystiskt
kl 16.30
Guidning genom slottets spökhistorier och
sägner från trakten.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

7, 15, 20 juli
kl 16.30

Skattjakt på slottet
Hjälp husfru Hilda hitta slottets skatt. Lämplig för
barn 5-9 år, men även vuxna får följa med.
Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

8, 16, 21, 28 juli Greve Gustafs Gåta NYHET!
kl 16.30
Familjeklurigheter på slottet.
Leta dig fram till slottets skatt.
Lämplig för sällskap om 3-5 personer, från 9 år.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

13 juli kl 19.00 Sommarkonsert med familjen Graf och vänner
En konsert med somriga förtecken – visa, musikal,
och somriga körstycken.
Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.
29 juli kl 18.30 Seans med Vendela Cederholm
Vi har återigen glädjen att välkomna
mediet Vendela Cederholm.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

4 och 7 aug
kl 16.30

Mörkt & Mystiskt
Guidning genom slottets spökhistorier och
sägner från trakten.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

10 aug kl 17.00 Bakom kulisserna
Vad finns bakom våra stängda
dörrar? Se delar av slottet som
normalt inte visas. Visning med fika.

Biljetter förköps via vår hemsida, begränsat antal platser.

www.ekenasslott.se
1 okt - 5 nov Spökvandring på Ekenäs slott

Biljetter släpps i slutet av augusti.

11 - 14 nov

Julmarknad på Ekenäs slott.

26 juni - 8 augusti
Öppet midsommardagen samt därefter
tisdag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 10.30, 12.00, 13.30
och 15.00 (på svenska). Begränsat antal platser per
visning. För garanterad plats på visning, vänligen köp
biljetter innan ert besök via vår hemsida.

9 - 31 augusti
Öppet torsdag - söndag. Caféet öppet 11.30 -16.30.
Slottet visas kl 10.30, 12.00, 13.30
och 15.00 (på svenska). Begränsat antal platser per
visning. För garanterad plats på visning, vänligen köp
biljetter innan ert besök via vår hemsida.

Reservation för ändringar!
Kolla alltid vår hemsida för senaste information.
För biljetter och allmän information kring olika visningar
och evenemang vänligen se www.ekenasslott.se
För ytterligare information, kontakta slottsfogde
Maria Reuterhagen via slottsfogde@ekenasslott.se
eller ring 0736 - 50 24 20 (ej SMS).

Åkerbobladets SENSOMMARNUMMER
kommer ut den 22 augusti.
Välkommen med din annons.
Passa på att boka i god tid och senast den 10 augusti.
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WAOW production presenterar

EN SOMMARREVY
PÅ FÄRGARGÅRDEN

Biljetter bokas på Tickster.se
eller på tel 0766-04 22 06

Trevlig sommar
önskar vi på

Bladins
Alla våra nya och gamla kunder
önskas en
bra skördesäsong!

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

Vi transporterar
och sprider
Mb: 070-535 90 08 • 070-888 25 80

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se
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Sommaröppet

till sista september

Måndag - Fredag 10 - 18

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design
och Roliga inredningsdetaljer
samt Trädgård och sånt och Loppis.

Lördag 10 - 13

NYTT FÖR I ÅR:

Nya Tanneforsvägen 45, Linköping

Utökad Retro- & Vintage-avdelning.

(lunchstängt 13 - 14)



www.dromlikahem.se

Öppet lördagar och söndagar 11-16
EXTRAÖPPET
torsdag – fredag 11-16
under juli och augusti.
Bakluckeloppis:

Lördagsträffen

Söndagarna 4/7, 1/8 och 5/9 mellan 10-15.


Välkommen till Nostalgikvarnen på
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga
Björsäter med dess omgivningar.
För mer info ring:
0705 - 10 90 03 • 0761- 48 22 77
www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

0120 -124 40

Öppettider
torsdagar 14 - 18
lördagar 10 - 13
VÄLKOMNA
Second Hand Gåvan
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg
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Öppettider:

önskar alla en

trevlig och
glädjefylld
SOMMAR!
Vi fortsätter
våra träffar förstås

men under sommaren
hänvisas till
Correns annonssidor.
Helene & Doren Andersson
0769-413394

ÄR DU PENSIONÄR
och intresserad av att
skaffa nya kompisar?

Tag chansen när PRO Östergötland och Himmelsby Spa
& Konferens erbjuder ett PENSIONÄRSKOLLO
i september. Två heldagar fullspäckade med allt som ett
spa erbjuder plus övernattning med helpension samt
föreläsningar och kultur. Kostnadsfritt!
Det finns 40 platser och det kommer att finnas möjlighet
att köpa till olika behandlingar till rabatterat pris.
Detta pensionärskollo är finansierat av Socialstyrelsen,
inget krav på medlemskap i PRO.
Välj mellan 7-8 eller 8-9 september ock skriv e-post till
info@ostergotland.pro.se eller skicka ett brev till
PRO Östergötland, Västra vägen 32, 582 28 Linköping så har
du chansen att få delta. För att kunna erhålla en plats behöver du berätta om dig själv och din livssituation i brevet.
Vi prioriterar de som känner sig ensamma och isolerade
p.g.a. pandemin. Ditt svar vill vi gärna ha senast 7 augusti.
Alla brev besvaras mellan 10 - 13 augusti. Gemensam transport mellan Linköping och Mantorp ordnas vid behov.
Samtliga deltagare åtar sig att delta i samtliga aktiviteter
under hela vistelsen.

Välkommen att ansöka om din plats, ta chansen!

VI GÖR DET TILLSAMMANS!

... för dig som önskar personlig hjälp

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år
utan hemtjänst
- eller som har en funktionsvariation men inte boendestöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
med omnejd.

Vi kan till exempel:
 göra matlådor
 skapa struktur i din vardag
 städa hemmet
 göra ärenden
 fixa i din trädgård
 egna förslag utifrån DITT behov

Nu speciellt i coronatider kan jag erbjuda flexibla tjänster utöver
det vanliga – allt för att få dig och dina nära och kära att må
bra. Självklart använder jag munskydd, handskar m.m. utifrån
era önskemål och behov.

www.alltidnara.nu

AlltidNära • Pia Ekstrand • Norrbergavägen 58, 589 61 Sturefors
pia.ekstrand@alltidnara.nu • Telefon: 0709-816974
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SKÄRBLACKA
FOLKETS HUS

Bakluckeloppis
Tisdagar 14 till 18.
Servering av kaﬀe,
korv och våﬄor.

Ring för info
0707- 90 84 97
Inger

BAKLUCKELOPPIS
BLACKA

Tel: 0707 - 90 84 97
Mail: kontakt@blackafh.se • www.blackafh.se

Loppis

I TRÄFFPUNKTEN BJÖRSÄTER
Gamla Åtvidabergsvägen 21

Fyra söndagar under juli/aug
11, 18 och 25 juli
samt 1 augusti

mellan kl 11 – 16.

Vi plockar fram nya saker till varje tillfälle.
Loppisarna kommer att vara inomhus så FHM:s
aktuella regler om maximalt antal personer
kommer att tillämpas.

Välkomna!

Arrangör: Träffpunkten Björsäter

Hjärtligt välkommen till
slussfiken i Norsholm!
Nu finns det inte mindre än två slusscaféer att välja
på, ett inne i Norsholm och ett vid Brådtom sluss.
Båda håller öppet alla dagar från maj fram t.o.m.
Östgötadagarna första helgen i september.

Här kan du som är fikasugen eller småhungrig slå
dig ned vid ett av trädgårdsborden och avnjuta
en god kopp kaffe med bulle, matig smörgås eller
lättare lunch precis intill vackra Göta Kanal.
Här kan du dessutom köpa god lokaltillverkad glass
från Sänkdalen, svalkande dricka, vår egen senap
och teblandning samt lokalt hantverk.
Önskas något annat så slå en pling och förbeställ.

Norsholms slusscafé

1 maj - 20 juni: Tisdagar 11 - 19:30
Övriga dagar 11 - 16
21 juni - 8 aug: 11 - 18
9 aug - 5 sep: 11 - 15

Brådtom slusscafé
1 maj - 20 juni: 11 - 16
21 juni - 8 aug: 11 - 18
9 aug - 5 sep: 11 - 15

SOMMARAKTIVITETER

Korv & Hoj varje tisdag 16.30-19.30 i Norsholm.
Grill & Quiz onsdagar efter midsommar,

kl. 18-20 i Norsholm. Grillbuffé & Quiz med
Lotta Källström. Förbeställ via sms 0723-317100.

Allsång vid Brådtom torsdagar 8, 15 och 22 juli

kl. 18.00. Grillen tänds kl. 17.00.
Välkomna på en familjär allsång där Marcus och
Clara Fyrberg leder er genom sångerna.
Gratis inträde.

För ytterligare information se
www.bradtomsluss.se samt Facebook.

Norsholms Slusscafé
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Brådtom Sluss

Norsholmsvägen 22,
Norsholm

Följ skyltar mot Västerby
i Norsholm

0723 - 31 71 00

076 - 019 63 00

FIRA GUDSTJÄNST
I SOMMAR

Sommargudstjänst
Varje söndag,
18.00 Askeby kyrka

Som vi har längtat efter att få mötas i gudstjänst. Sjunga sommarpsalmer och glädjas
tillsammans - i kyrkorummet, eller i det fria.
Sommarmässa i det fria

Du hittar alla gudstjänster på hemsidan:
svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster-och-kalender

Varje söndag,
10.00 Rystads kyrka

BOKA PLATS TILL
SOMMARMUSIK!
Njut av härlig klassisk musik eller gunga med
till jazziga toner från en blåsensemle. I sommar
finns någonting för alla. Kika på vår hemsida och glöm inte boka din plats!
Du hittar öppettider på hemsidan:
svenskakyrkan.se/akerbo/sommarmusik

ÖPPET I SOMMAR!
Det finns många anledningar att besöka en
kyrka. Kanske av nyfikenhet - vad har den här
byggnaden att berätta? Eller för svalkans skull
- under en riktigt varm sommardag.
Du hittar öppettider på hemsidan:
svenskakyrkan.se/akerbo/sommaroppna-kyrkor

Ring till oss
013-23 66 50
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Hejdå Herr Ekorre
En ljuvlig försommarmorgon sitter jag på uteplatsen med
fågelsång i träden omkring mig och ska just ta den där
himmelskt goda första klunken kaffe när jag hör fyra spröda
röster stämma upp en psalm bakom knuten. Det är mina barn
som sjunger, och psalmen är ”Stilla natt, heliga natt”.
Det kom liksom lite oväntat. Man säger ju
att prästens barn är värst, och mina ungar
är inget undantag. Oftast är det pangade
rutor och sönderkörda cyklar och sådant,
men nu hör jag alltså fyra änglalika stämmor
som tar i för full kraft och sjunger om
julnattens mirakel då Gud blev människa på
den kända, tyska, gamla melodin. Jag sätter
ner kaffekoppen och går runt knuten.
Där står de alla fyra, med allvarliga miner,
uppradade kring en liten jordhög. Bakom
jordhögen står ett litet kors som de har
bundit ihop med tejp, och på korset sitter
en skylt: ”Här vilar Herr Ekorre, evigt sörjd
och snakad”.
Det är en begravning som pågår, får jag veta.
Min äldste son har agerat dödgrävare och
fått ner det lilla benranglet och de tussar av
päls som återstod i jorden. Man har enats
om en psalm som alla kan. Nu agerar min
dotter präst och mässar med högtidlig röst
några rader ur Harry Potter som får gälla
för kyrkans förbön.
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Jag blir väldigt full i skratt, men får en
barsk blick av min yngste son som gråter
teatraliskt och håller ett känslofullt tal om
hur han kommer ”snaka” vår ekorre som
bodde i eken vid vårt hus. Det är yngste
sonen som förfärdigat gravvården över herr
Ekorre, förstår man. Efteråt blir det gravöl,
som består av Piggelin och Mariekex. Intet
öga torrt vid minnesstunden.
Jag fick för ett ögonblick stiga in i barnens
magiskt skimrande värld. Där varje liv är
heligt, och varje ekorre sörjd och ”snakad”.
Det påminde mig om att hela livet är heligt,
och varje liv ett mirakel. Att tiden stannade
upp en smula, och lät mig glänta på dörren
till barndomen igen för att minnas hur livet
kändes då, det gjorde mig gott. Jag såg
barnens vördnad inför den hädangångne
ekorren, och önskade att de ska få behålla
den vördnaden inför livets stora mysterier:
döden, men också kärleken, glädjen, sången,
andaktsfullheten, och inte minst allt som
sker i naturen omkring oss.

Ring till oss
013-23 66 50

Tiden har saktat ner avsevärt för oss under
coronapandemin. För många har det inneburit sorg och förlust, kris och oro. Men för
många andra har det inneburit en välbehövlig
nedtrappning, en återkomst till det lilla.
Ibland har ensamheten varit outhärdlig.
Men min övertygelse är att var och en av
oss är lika älskad och omhuldad som herr
Ekorre, som var så djupt sörjd och ”snakad”
av mina fyra barn, men inte hade en aning
om det. Jag tror att var och en av oss är så
älskad och omhuldad av Gud.
Med önskan om en god sommar
Jennifer Lantz Herstek,
präst i Åkerbo församling

Du som vill ha information om våra verksamheter
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar.
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
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Passa på att bok

ditt kostn

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis 13 -16 samt Ons 14-18
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Dags att trimma?
Vi har t.ex.
130
Dags attTrimmer
trimma?
HÄCKSAXAR

HYR

Trimmer 130

NUtrimma?
4.990:Dags att
trädgårdsNU 4.990:maskiner
NU 4.990:hos oss!
(Ord 5.690:-)

Trimmer 130

(Ord 5.690:-)

(Ord 5.690:-)

JORDFRÄSAR
STOLPDRIVARE
LÖVBLÅS
KLIPPARE

Viking
m.m. tillgängliga
KLIPPARE
MB2RT
för uthyrning.
KLIPPARE
Viking
Viking
NU
3.990:MB2RT
MB2RT
(ord 5.690.-)

er alla
en skön
SOMMAR!

NU VERKSTAD
3.990:EGEN

NU 3.990:Trimmer
FS38
5.690.-)
5.690.-)
I vår verkstad gör vi lite(ord(ord
av
det
mesta. Vi servar och reparerar bl.a.
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38 Motorsågar, Trimmers, Bilar, Båtmotorer, Släpkärror m.m.
Gräsklippare,

NU 1.790:1.790:(ord 2.090:-)
NUNU
1.790:(ord
2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31
(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

Gäller tom 2016-08-31
Lövblåsare
• Trimmer
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer•• Röjsågar
Röjsågar
• Gräsklippare
Däckförsäljning
• Bilreparationer
• Lövblås • Trimmer • Röjsågar
Även
uthyrning
av
trädgårsmaskiner
mm mm
Lövblåsare
• Gräsklippare
Trimmer
• Röjsågar
• Gräsklippare
• Uthyrning
av trädgårdsmaskiner m.m.
Även uthyrning
av trädgårsmaskiner
Även
uthyrning
av trädgårsmaskiner
mm
Öppet
mån-fre
08.00-17.00,
lör 10.00-13.00
Öppet:
Måndag
- Fredag
8 -17
Uknavägen 15, Falerum,
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

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

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Uknavägen
15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92
17 66 • info@falerummotorservice.se
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se
Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

UNDER DIN SEMESTER
erbjuder vi även hjälp med
att t.ex. ta in post, vattna
blommor, vara kattvakt m.m.

Telefontid: Må - Fr 8 -16,
(Må - Fr 12-13 v. 27-30)
(Maila eller SMS:a helst)

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Trevlig
sommar!

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
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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

30

Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

EN ÖPPEN FOLKKYRKA, TILLGÄNGLIG FÖR ALLA,
där centern och socialdemokraterna går till kyrkoval
i Åkerbo med gemensam viljeinriktning.

Nomineringsgrupp Centerpartiet i Åkerbo församling
vill bl.a. arbeta för:
• En levande kyrka som ﬁnns med oss hela livet med ett rikt gudstjänstliv,
mycket musik och med verksamhet för alla åldrar.
• Att våra kyrkor hålls öppna och är tillgängliga för alla.
En mötesplats för kyrkans olika verksamheter.
• En ny församlingsgård i Linghem, en mötesplats för alla åldrar.
• Att församlingen bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt genom
användning av t.ex. solceller, bergvärme, fairtrade och svenska råvaror.
• Församlingens olika resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Gör Din röst hörd i
Kyrkovalet den 19 september

En del av Praktikertjänst

Somriga, trevliga
barfota dagar
önskar vi er
Semesterstängt
v. 29 - 30

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

Skärblacka
Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Trevlig sommar
önskar

önskar

Gunnar och Calle Hemmingsson

Björn Honkanen
0706 - 58 81 44

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
Vi tar en paus över
sommaren!
Nästa Åkerboblad
kommer ut 22 augusti

Välkommen att boka
din annons
senast tisdag
den 10 augusti!

Vi önskar alla en skön
och härlig sommar!
Ingrid och Nils-Erik

Gör en utflykt till

PARANT

DAMBOUTIQUE
SOMMARERBJUDANDE!
Handla ur vårt ordinarie sortiment
för 1500:- eller mer så bjuder vi på
EN FIN TOPP ELLER BLUS!
(Gäller juni - augusti)

la
rean heen
Vi fyller påso
mmar !

Vi bjuder
på kaffe med
hembakat!

Öppet: Tisdag, Onsdag och Torsdag 12.00-18.00
Övriga tider kan bokas för egentid i butiken.
Nyponstigen 15, V. Husby • 011- 704 77 / 070 - 369 18 65
Parant finns intill väg 210 mot Söderköping.

www.parantmode.se
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NDR

BOKFÖRING &
REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

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

Strands
Hårvård
Dam och Herr
Trevlig sommar

önskas alla kunder. Välkomna!
Tel. 0703 - 473 122 Birgitta

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm

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

Trevlig sommar
Trevlig sommar
och semester
önskar

önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 0122 - 300 04 • 0706 - 892 372

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
Nils-Erik 070 - 607 30 15 • David 070-570 00 02

www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30
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smått & gott
Björsäters seniorer
Sällskapsspel på Ängen.

Loppis i Falerum 3 juli och 31 juli
Nu öppnar vi våra hus för loppis igen.
Antikt, kuriosa, möbler, verktyg m.m.
Kaffeservering. Dackevägen 7, kl 9 - 15

Fredag 2 juli kl. 14.

Önskas hyra
Skötsam pensionär söker bostad i Linköping
med omnejd. Buss/tågförbindelse önskvärt.
0738-34 37 52

LOKSELAR

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

PRO Åkerbo

Nu drar vi igång månadsmötena!
Onsdag 11 augusti kl. 14.00.
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”!
Vi följer FHM:s rekommendationer.
Alla välkomna!

Auktion Träffpunkten
Vi på Träffpunkten Björsäter hoppas kunna genomföra
en auktion i höst. Reservera redan nu
lördagen den 25 september för detta!

Vad är lycka?
Som volontär på "Vi ses" Språkcafé i Linköping, Röda korset, fick jag nyligen äran att
prata med en ungersk tjej. Hon berättade
om sin familj och jag frågade henne om de
var fattiga. Hon sken upp och sa:
– Nej, fattiga nej. Vi har ingenting men vi
har varandra, kärlek och glädje.
Vad lägger vi i Sverige in i begreppet
Lycka?
Är du lycklig?
Helene Anderson 0769-413394

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
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Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast den
10 augusti. (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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Kurs i linberedning

Det häcklades

och bråkstakarna dunkade
Platsen och kursdagen kunde inte varit skönare.
Föreningen Naturalum anordnar många intressanta kurser. En av dessa handlade om
linberedning. Intresset för lin är på väg tillbaka och här fick deltagarna lära sig hur man
bereder linet innan det är dags att spinna.

Linet fanns förr från gårdsnivå till större skala och användes för textilier med
mera. Sedan kom bomullen till Sverige
och konkurrerade ut linet. Det har ändå
alltid funnits med någonstans. Linnedukar, linnehanddukar, linnelakan och så
vidare känner väl alla till.
Även om lin fortsatt att odlats i Sverige
har det inte på många år funnits något
linberedningsverk dit man kan skicka
det. Oavsett om det är gjort i Sverige så
är materialet importerat. Det som odlas
här används till olja.
Föreningen Naturalum anordnar många
intressanta kurser i den andan. Nu stod
en kurs i linberedning på tur. De sex
kursdeltagarna kom från olika platser
i Östergötland hit till Gåselöt utanför
Linghem.
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Det låter lite brett med linberedning.
Vad gör ni mer exakt idag?
– Vi går igenom hela processen efter
att linet är odlat och rötat, berättar kursledaren Lotta Rehn. Det här linet odlades
förra året.
Kan du förklara det där med rötning?
– Linstrået har som ett skyddande hölje, det har som en bark, en ved omkring
sig. Innanför ligger fibrerna vi är ute efter och då lägger vi det på backen så att
rötsvampar och sådant får jobba och bryta sönder den där veden så vi kommer åt
den.
Det görs genom att man bråkar linet i
en bråka med en bråkstake. Ja, det låter
kul, men den delen av bråkan heter faktiskt så. Rester av veden tas bort vid den
följande skäktningen. Slutligen kommer

Kursledaren Lotta Rehn med en så kallad
lindocka, tvinnad färdigberedd lin.
ett moment som heter häckla. Man ”kammar” linet i häcklor av olika grovlek.
Efter häcklingen liknar linet ett välborstat fylligt hår. Som oinvigd kan man inte
annat än häpna över förvandlingen från
stela torra strån till detta hårlika under
som är redo att spinnas till tråd.
– Det är såhär man gör i industrin också fast naturligtvis med maskiner och det
här är ju hantverksmässigt, sammanfattar
Lotta Rehn. Nästa söndag ska vi spinna.
Nu är det bara att förbereda materialet.
För att bereda lin behöver man speciella redskap och det är inget man hittar
i affären. Det är väldigt svårt att få tag
i redskap och då är det gamla som blivit kvar. Som väl är har man tillgång till
en egen redskapsmakarmäster, vid namn
Björn Karlsson.
– Det är jag och min bror som äger
gården här, berättar han. Min fru Anette
är också med här.
När Katia Klockevi flyttade hit och ville
odla lite lin så nappade Björn. Nu har
han också gjort redskapen.
– Jag har aldrig hållit på med det här
förut. Linet har man bara sett på gärdena

Bråkning i en bråka. Den rörliga övre
delen kallas bråkstake.

Som oinvigd kan man inte annat än
häpna över förvandlingen från sådana här
stela torra strån till vackert hårlikt material,
redo att spinnas till tråd.

Man ”kammar” linet i sådana här häcklor
av olika grovlek.
forts. på nästa sida
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förut. Sedan har man ju hört talas om
linlakan, linnedukar och sådant.
Linet står för hållbarhet i flera meningar. Miljömässigt är det föredömligt. Som
hållbart i vardagen står sig linnet mycket väl.
– Jag använder idag handdukar som
är arvegods som min farmor och hennes
familj odlade och vävde, berättar Lotta
Rehn. De använder jag fortfarande idag
till vardags och de är fina.
En nyckelperson för linberedningen. Björn
Karlsson äger gården tillsammans med sin
bror, har upplåtit mark för linodling och
dessutom är det han som tillverkat redskapen.

Kursdeltagaren Idun Klockevi är ingen nybörjare med lin. Nu vill hon ta nästa steg,
att väva så naturligt som möjligt, som de gör
i bergen i Peru.

Stationen för skäktning.
Den vackra skäktkniven står lutad nedtill.
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Katia Klockevi visar sina chica shorts och
linne.
– De här är av handdukar från 30-talet.
Där kom återbruk in också. Det finns
mycket mer gott att säga om linet.
Ett par kommentarer från deltagarna:
– Jag är imponerad över hur man kom
på det här, att komma på hur man kan
använda linet på det här sättet.
– Jag känner vördnad inför det här
hantverket.
Sedan är ju blommande linfält ett underbart vackert inslag i landskapet.
Text och bild: Bo Bäckman

Inuti det stela strået finns det man söker.

NATURALUM
ger ytterligare tre kurser om lin.
13 juni kl. 10-17
”Spinna lin med slända”
22 augusti kl. 10-17
”Rycka lin”
5 september kl. 10-17
”Frörepa lin”
För vidare information och/eller
anmälan naturalum.se eller sensus.se

i samarbete med
Katia Klockevi i sina shorts och linne som är
gjorda av linnehanddukar från 1930-talet.
Snyggt återbruk!

NÅGRA KORTA FAKTA OM LIN
• Linet har varit en livsnödvändighet i
Norden i mer än tusen år. Misslyckades
man med linet blev det inga skjortor,
inga sängkläder, inga underkjolar.

• Lin är jordnära och har en lugnande
eﬀekt, så det är hälsosamt att bära linkläder närmast kroppen och att sova i
linlakan.

• Lin är en naturlig, slitstark och hållbar
textilfiber.

• Strålningsförebyggande: den moderna människans liv kan inte separeras
från datorer och mobiltelefoner. Strålningsföroreningar är ett oundvikligt
problem för moderna människor.
Japansk forskning visar att linne kan
skydda mot strålning.

• Textilier av lin blir bara vackrare med
tiden.
MILJÖVÄNLIGT:
• För att tillverka 1 kvm bomull förbrukas det mellan 30-100 liter vatten. För
1 kvm linnetyg krävs ca 1 liter vatten. För att odla lin krävs minimalt
med gödning.

• Linne kan absorbera fukt lika med
20 % av egen vikt. Samtidigt kan det
snabbt frigöra den absorberade fukten. Klädd i lin håller du dig torr.
Källa: Katia Klockevi
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Mari skapar drömlika hem

Drömlika Hem har flyttat till ny lokal i Tannefors och har utökat sortimentet med kläder..
För snart tre år sedan öppnade Mari Påhlsson heminredningsbutiken Drömlika Hem i
Tannefors. Att ha en egen butik var en tanke som legat och grott länge och inspirerad av en
kollega gjorde hon slag i saken. Nu har hon bytt till en ny lokal i samma stadsdel och har
dessutom utökat sortimentet med damkläder.

Det var för snart tre år sedan, på Tanneforsdagen i september 2018, som
Drömlika Hem slog upp portarna på Nya
Tanneforsvägen 70. Mari hade länge haft
ett intresse för heminredning och kände
att det var dags att göra något nytt. Det
började som ett slags hobbyprojekt men
har med tiden vuxit och framöver är förhoppningen att kunna driva butiken som
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en heltidssyssla. Fortfarande har Mari
kvar sitt deltidsjobb som administratör
inom kommunen och det var där som
tanken på en egen heminredningsbutik tog form för några år sedan. Det som
verkligen fick henne att göra slag i saken
var när en kollega som hade en hobbyverksamhet berättade att hon skulle åka
till Formex, som är en stor branschmässa

									 Mari Påhlsson
inom inredningsdesign. Precis som
många andra hade även Mari funderat på hur det skulle vara att ha en egen
verksamhet av något slag, och plötsligt
kändes läget rätt.
Flyttat till ny lokal
– Det verkade kul att åka till Formex
och jag tänkte: kan hon så kan jag, säger
Mari och berättar att hon började leta
efter en lokal och kolla upp leverantörer. Hon visste att det var heminredning
hon ville syssla med och snart hade hon
sin egen butik och höll öppet torsdag
till söndag. Hon jobbade fortfarande
måndag till onsdag på kommunen och
flexade och tog ut semester för att jobba
i butiken.
Under våren har Drömlika Hem dock
flyttat till en ny lokal på Nya Tanneforsvägen. Numera huserar man på nummer
45 mittemot ICA, där Tannefors Manufaktur legat fram till januari i år.
– Delvis flyttade jag för att jag ville ha lite större lokal och sen hade jag
även haft kontakt med Louise som hade
Tannefors Manufaktur. När jag hörde att
hon och Erik skulle gå i pension så sa jag
att jag var intresserad. För då hade jag
tanken att jag kanske skulle utöka mitt
sortiment med lite kläder.
Mode för mogna kvinnor
Mari tog över ett litet lager från Tannefors Manufaktur och kommer att behålla
utvalda delar av sortimentet, så att stamkunderna fortfarande känner igen sig lite
grann när de kommer in i den nya butiken.

– Jag har mode för den mogna kvinnan. Målgruppen är äldre damer. Just nu
har jag bara damkläder men jag kommer
nog ta hem lite herrplagg till Fars dag
och jul, så att det finns ett litet utbud.
Det är inget jag kommer satsa på just nu,
men det beror på efterfrågan. Märker
jag att det finns kunder som vill ha det så
kan jag ta hem.
Och hittills tycks kunderna gilla Maris
sortiment. När hon öppnade den nya butiken 1 juni beskriver hon mottagandet
som en succé.
– De gamla kunderna upplevde att det
var helt annorlunda mot innan och det
är det ju. Jag har bara fått positiv feedback hittills.
Tannefors det självklara valet
Och det märks att kunderna gillar Drömlika Hem. Under intervjun svänger en
kund förbi med bilen och frågar genom
sidorutan hur länge butiken håller öppet
idag. Och just grejen att man enkelt kan
svänga förbi med bilen är en av anledningarna till att Drömlika Hem föredrar
att ligga i Tannefors.
– Folk har frågat om jag inte ska flytta in i stan med butiken men det är inget
som lockar mig. Tannefors är en stad i
staden och det behövs lite mer liv och rörelse i den här stadsdelen. Jag trivs här
och det är lättillgängligt för kunden. Det
finns parkeringar på gatan, och det är lätt
att komma in och handla, säger Mari och
berättar att många som klipper sig hos
frisörsalongen bredvid även brukar passa
på att komma in i butiken samtidigt.
forts. på nästa sida
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Intresset för heminredning har Mari haft länge och för tre år sedan gjorde hon slag i saken
och startade sin egen butik.
Bor i Bankekind
För Maris egen del är Tannefors dessutom på rätt sida stan eftersom hon och
maken bor i Bankekind.
– Vi byggde nytt hus för fem år sedan.
Vi bodde i Vidingsjö innan och tittade på
hus där men hittade inget. De som fanns
var ofta gamla och måste renoveras så då
tyckte vi att det var bättre att bygga nytt
ute i Bankekind istället. Det är på landet
men nära stan, det tar bara tio minuter in
så det är ett perfekt läge.
Maris intresse för inredning har alltid
funnits där, hon tycker om att göra lite
trevligt hemma. Det egna hemmet beskriver hon som ganska stilrent även om hon
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inte riktigt hunnit tagit tag i det så som
hon önskar.
Från dukar till ljuslyktor
Tittar man på hyllorna i butiken så hittar man bland annat ljus, förkläden,
kökshanddukar, kuddar, ljuslyktor och
hemdekoration. Stilen kan huvudsakligen
beskrivas som lite rustik med jordnära färger. Utöver det har hon som sagt
en del kläder för mogna kvinnor och till
hösten kommer galgarna fyllas på ytterligare. Planen är att ha ungefär hälften av
varje inom heminredning och kläder.
– Jag har rätt utbud för rätt kund. Jag
har lite av allt. Här kan man handla både

									Mari Påhlsson
till hemmet och till sig själv. Jag satsar på
kvalitetskläder och en del vågar knappt
gå in för att det ser så exklusivt ut, men
jag har fått höra att jag ligger väldigt bra
till prismässigt. En kund sa: hur kan det
vara så billigt?
Roligt att vara företagare
Det roligaste med jobbet är att serva kunder, tycker Mari som fortfarande har
administrationsjobbet kvar som en ekonomisk säkerhet. Hon trivs dock med att
vara egen företagare och de tre senaste
åren har varit lärorika.
– Man har ju lärt sig väldigt mycket om
branschen och hur det är att vara egen
företagare. Man får ta reda på mycket,
men det är ju samtidigt kul. Jag har lärt
mig om lagar och regler, hur man bokför
och såna saker.
Och hon räknar med att jobba hela
sommaren. Butiken kommer att hålla öppet och någon egen ledighet har hon
inte planerat in.
– Nej, det har man inte som företagare. Jo, på söndagarna. Och så har det ju
varit nu i några år så för mig är det inget
konstigt, jag har alltid jobbat mycket.
– Jag tycker om att vara hemma. Grilla, spela kubb på gräsmattan och bara
vara hemma och mysa, det uppskattar
jag. Mannen har byggt en lite större odlingslåda som vi kan pyssla med. Det blir
tomat, gurka, sallad och vindruvor. Det
är lite nytt för oss så det vill vi testa på. 

Mari Påhlsson bor i Bankekind och har
butik i Tannefors. Att ta klivet till företagare
har varit roligt och lärorikt.

FAKTA Mari Påhlsson
Bor: Bankekind
Ålder: 49
Gör: Har butiken Drömlika Hem och
jobbar som administratör i kommunen
Familj: Man och tre utflugna barn
Bästa musik: 80-tal
Bästa filmer: Fantasy och science
fiction
Bästa tv: Inget speciellt, jag tittar på
det som står på
Godaste mat: Grillat
Godaste dryck: Vatten
Drömresa: Har ingen. Är inte så sugen
på att åka iväg.
Om jag vann en miljon: Då skulle jag
dela med mig till barnen
Favoritfärg: Svart
Bästa årstid: Höst

Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 22.)

Önskar mig mest just nu: Att pandemin tar slut så vi kan återgå till det
normala
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KULTUR & NÖJE		

Nytt program med Mede

BILD: DANIEL STIGEFELT

Petra Mede får ett nytt humorprogram
på TV4; Min historiske pojkvän – ett historiskt underhållningsprogram med
kärleken i fokus där Petra Mede ger sig
ut på en tidsresa för att hitta den rätte.

Här blandas humor, historia och relationer. I varje avsnitt hamnar hon i en ny tid
– och en ny relation.
– Det känns roligt att få ett eget program! säger Petra Mede. Jag ska dejta i tv,
även om det är fiktivt är det ju spännande.
Just nu är vi mitt uppe i inspelningarna
och det jag kan säga hittills är att vi fortfarande kan ha samma kärleksproblem som
för hundratals år sedan.
Övriga medverkande är Gustaf Hammarsten, William Spetz, Simon J Berger,
Jonatan Unge, Olof Wretling och Jonas
Malmsjö.
Min historiske pojkvän har premiär i slutet
av september.
FREDRIK POLBACK

Lotta intar Liseberg

BILD: PETER KNUTSSON/TV4

Precis som vanligt står Lotta Engberg på Stora Scenen på Liseberg i sommar. I år är Lotta på Liseberg
fullspäckat med gästartister som Lena Philipsson,
Dotter, Oscar Zia, Sonja Aldén, E-Type, Py Bäckman,
Magnus Carlsson, Sven-Ingvars, Loa Falkman, Shirley
Clamp, Molly Hammar, Kikki Danielsson, Eric Saade,
Loreen, Petter, Clara Klingenström, Myra Granberg,
Hanna Ferm, Tess Merkel och Helen Sjöholm.
Det blir åtta direktsända program på TV4 och
TV4 Play med en förlängd premiär den 20 juni.
– I år får vi njuta av underbar musik från både nya,
spännande artister och folkkära favoriter, säger Lotta
Engberg. En perfekt mix med andra ord. Alla vi som
jobbar med Lotta på Liseberg längtar enormt mycket
efter att få möta vår publik igen.
FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Key lime pie är en somrig dessert som passar
utmärkt till söta jordgubbar i midsommar.

Key lime pie
6-8 bitar
Ugn 200 grader

Botten
200 g digestivekex
2 msk farinsocker eller
ljust muscovadosocker
100 gram smält smör
Fyllning
6 äggulor
1 burk sötad kondenserad
mjölk 400 gram
1 msk limeskal, finrivet
1 dl limesaft, ca 3 frukter
Mixa kexen med socker och smör till en
smulig massa.
Tryck ut smulorna i en bakplåtsklädd
rund form med löstagbar botten.
Grädda botten mitt i ugnen ca 8 minuter, låt svalna.
Sänk ugnen till 175 grader.
Vispa äggulorna i en skål tills de börjar
tjockna.
Tillsätt den kondenserade mjölken och
vispa vidare tills smeten åter är något
tjock.

Blanda ner limesaft och skal.
Häll smeten i formen. Grädda pajen
mitt i ugnen i 13-15 minuter.
Låt svalna, ställ den sedan i frysen
ca 3 timmar.
Ta fram pajen ca 20 minuter innan
servering.
Servera pajen med vispad grädde och
färska jordgubbar.
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FALERUM

Heddans Hus i Falerum
Retro - Loppis - Återbruk
Hannäsvägen mot Valdemarsvik
Ring för öppettider! Liiz 073- 648 52 56.

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.

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. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.
Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby)
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18,
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl. 9 -15 fr.o.m.
den 10/6 och tillsvidare. För info och
ev. förbokning ring 070-546 01 75 eller
070-2 94 99 49.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors.
Ti & To 14-18, Fr 11-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se

FORNÅSA

Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

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.

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

GISTAD

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

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 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.
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Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.

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

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

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

Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten
(Idrottsparken). Sö 12-15.
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69,
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Skärblacka Folkets Hus
Bakluckeloppis Ti 14 -18.
Tel. 0707 - 90 84 97

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

SÖDERKÖPING

NORSHOLM

Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 8/5 - 25/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

SKÄNNINGE

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

SKÄRBLACKA

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

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

TALLBODA

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

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

VÅNGA

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

ÅTVIDABERG

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

Vånga Loppis. Öppet alla dagar
under maj t.o.m. september.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km, skyltat.
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
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Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här? Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20
eller info@akerbo.nu FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och
vägbeskrivning. Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en
annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen
– alltså inte "endagsloppisar".

Lösning till
Mystiska Profilen, maj

Lösning till majkrysset
BLIR TIDSKRIFT
NÅGOT
ORIMLIGT

Profilen var: Nyamko Sabuni.
Föddes den 31 mars 1969 i Bujumbura i
Burundi. Svensk politiker. Tillhör liberalerna.
Satt i riksdagen 2002 – 2006 och var minister
i olika departement 2006 – 2013.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Gudrun Ekström, Linköping.
Vinsten kommer med posten.
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Bild: Dreamstime. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2021

Dags för ett nytt Åkerbokryss att klura på under sommaren. 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 10 augusti 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 majkrysset var ”En godbit i bokfloden" och "Nöjesläsning". Lösning se sidan 47.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Inga Granberg, Linköping, 2:a pris – Karin Wennerqvist,
Linköping samt 3:e pris – Gunilla Dufwenberg, Motala.
Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.900 ex.

Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,
och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Grebo: Pizzeria Grebo
Corona-läge kan
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
utdelningen till
vissa aﬀärer och
Hjulsbro: ICA Flamman
tidningsställ i
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
denna förteckning
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
vara inställd.
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda Korset Second Hand,
Gospelshopen, Antikhandlar'n, Hemköp Storgatan,
Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod, Jogestorps Trädgård
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
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 10/8
Tis 7/9
Tis 5/10
Tis 2/11
Tis 30/11

Utdeln.dag
Sön 22/8
Sön 19/9
Sön 17/10
Sön 14/11
Sön 12/12

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se
Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20, 073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.
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YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*

36

månader
räntefritt

Fönster för
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Våra medarbetare har
tagit traditionen och tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar
idag ett fönster av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på
plats hos dig av Morups egna skickliga hantverkare i Östergötland.
Besök gärna vår utställning på
Roxviksgatan 8D i Linköping.
Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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SERVICE | ENGAGEMANG | KVALITÉ
SERVICE | ENGAGEMANG | KVALITÉ
SERVICE | ENGAGEMANG | KVALITÉ

BYGGMASKINER – LIFTAR – STÄLLNINGAR – BODAR/CONTAINER
UTBILDNINGAR
MASKINFÖRARTJÄNSTER
BYGGMASKINER
– LIFTAR ––STÄLLNINGAR
– BODAR/CONTAINER
UTBILDNINGAR
Styrkan– MASKINFÖRARTJÄNSTER
sitter i viljan!

Styrkan sitter i viljan!

Torvingegatan 18,–582
78 Linköping,
013-31 99 94 | www.tholmarks.se
BYGGMASKINER
LIFTAR
– STÄLLNINGAR
– BODAR/CONTAINER
UTBILDNINGAR
– MASKINFÖRARTJÄNSTER
Torvingegatan
18, 582 78 Linköping,
013-31 99 94 | www.tholmarks.se

Styrkan sitter i viljan!
Torvingegatan 18, 582 78 Linköping, 013-31 99 94 | www.tholmarks.se
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Vi på Capella önskar alla en härlig sommar!

Våra kontor håller öppet som vanligt hela sommaren.

Åtvidaberg

0122-100 94

Finspång

011-12 03 34
011-18 01 70

Norrköping

0121-102 01

Söderköping

info@capellaab.se

Linköping

0120-101 15

www.capellaab.se
013-12 02 17
013-12 20 59
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