
Nr 5 – 2015
24 maj –  13 juni
Årg 14. Upplaga 18.400

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
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

Månadens profi l 33 • Spralliga kor 39 • Kultur & Nöje 44 • Recept 45 • Korsord 48

MONTERAT & KLART
NYA FÖNSTER

Boka kostnadsfritt 
hembesök

- ring 013-465 54 55 
eller gå in på 

www.morups.se

*Gäller vid köp av minst sju fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida
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 YTTERDÖRR 

PÅ KÖPET! 

VÄRDE CA 13.000 kr

*

PASSA PÅ!

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • www.kambrinks.se

BYT TYG
på dina gamla

markiser!
Kambrinks
Markiser & Persienner AB

 Åtvidaberg 0120 - 101 68  www.kambrinks.se

Markiser • Persienner • Rullgardiner 
Plisségardiner • Lamellgardiner

Välkommen att boka tid för en visning i vårt showroom på Sparregatan 3 i Linköping!
Drop in måndagar och onsdagar kl. 16 - 18.

Kostnadsfritt
hembesök!
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LOKALER
UTHYRES
Ljusa lokaler för lättare produktion och lager 
med kontor vid Himna Centrum. Ett flertal 
storlekar, bl.a. 75 kvm, 220 kvm och 440 kvm.

Besök www.dvf.se för mer information.

DVF Förvaltnings AB, Box 1068, 581 10 Linköping
Tel: 013-21 96 50 / 070-60 60 300, Mail: info@dvf.se

Ingen slår oss på altanbygge!
Köp hem materialet så bygger vi din altan på två dagar.

Boka din 
SNICKARE eller MÅLARE

före semestern!

www.traochmiljo.se
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD • stefan@traochmiljo.se • 0708 - 27 34 88

ALTANER • TAKARBETEN • MÅLERI • MÅLARTVÄTT

NYHET: 
Certifi erad taktvätt 30:-/kvm + moms

Vi kemtvättar ditt tak med Grön-Fri Proffs för ca 2.000 – 2.500 kr
efter ROT-avdrag (gäller normalvilla/normaltak).
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BODY BOOST
Helkropps-scrub där vi e� er behandling smörjer 
in dig i brun-utan-sol eller med en återfuktande 
och lystergivande bodylotion. Lätt pedikyr. 
Vi avslutar med en � n makeup i sommarens 
färger eller med nyheten spray tan.  
1 tim 30 min.  NU 1.195:-  (värde 1.795:-).

SOMMARHETA
ÖGON OCH LÄPPAR
Permanent ögonfransböjning med färgning av 
fransar och bryn + lip-scrub och beautybalm. 
1 tim 30 min.  NU 995:-  (värde 1.395:-).

VACKRA BEN OCH FÖTTER
Vaxning halva ben och bikini. SPA-pedikyr. 
1 tim 30 min.  NU 995:-  (värde 1.495:-).

SOMMARFRÄSCH
Lätt ansiktsbehandling med färgning av 
fransar och bryn. Lätt pedikyr. Vi avslutar med 
en makeup i sommarens härliga färger eller med 
nyheten spray tan. 1 tim 45 min.  
NU 1.295:-  (värde 1.995:-).

SOMMARFIN
Klassisk ansiktsbehandling med färgning av 
fransar och bryn. Välj mellan klassisk manikyr 
eller minx. Vi avslutar med en � n makeup 
i sommarens färger eller med nyheten spray tan. 
2 tim 30 min.  NU 1.595:-  (värde 2.295:-).

SOMMARLYX
Ansiktsbehandling lyx. Lätt manikyr. 
SPA-pedikyr. Vi avslutar med en makeup i 
sommarens färger eller med nyheten spray tan.
3 tim 30 min.  NU 2.195:-  (värde 2.995:-).

Sommarmeny

Öppettider:  
Må ,Ti, Fr  9 - 18   
On  -  To  9  -19  

Lö  9  - 15

nettans nettanslinkoping

Senaste nyheten
Spray tan på plats. Vi applicerar brun-utan-sol 
med en ny fantastiskt � n teknik med borste på 
ansikte, hals och dekolletage. Det blir direkt en 
gyllenbrun � n färg som under 6 timmar gradvis 
stiger och blir en fantastiskt � n sommarfräsch hud!

Nytt för i år - välj makeup eller spray tan.
I de behandlingar där vi erbjuder en avslutande 
makeup kan du nu själv välja om du vill ha makeup 
eller vår nyhet spray tan till ansikte, hals och 
dekolletage

www.nettans.se
Onlinebokning!

013 -16 38 02
Nygatan 37 B, Linköping
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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.

Hannäs Möbel och 
och Prylmarknad

23 km söder om Åtvidaberg vid 
Hannäs kyrka.
Öppet nästa gång 
lördag 30 maj, kl. 10-16. 

Därefter sista lördagen  
i månaden t.o.m. november.
(Augusti stängt.)

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43 
070 -295 65 96

500 kvm 
prylar, böcker och möbler

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

Kom och ta en fi ka under tiden dina 
knivar eller redskap slipas. Även liten LOPPIS. 

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00
(Stängt onsdag 3 juni)

Övriga tider när vi är hemma. Vi tar även kort.

Ring innan: 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

ÅKES Knivslip
SLIPAR: 

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/gräsklipparknivar 

Även försäljning av knivarÄven försäljning av knivar

Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping. 
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

Välkomna!

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
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BUTIK • UTSTÄLLNING 
VÄVERI • KAFFESTUGA

www.bjorkevavstuga.se

Björke gård Skärblacka
Väg 215 mellan Finspång och Skärblacka

Telefon: 0122-200 02

Öppet: Vardagar 9.00-17.30
 Lördagar 9.00-13.00

Inspirerande  
utflyktsmål!

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

Bildgalleriet - www.lanthem.se

-- GÅRDSBUTIKEN --
Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Hos Lanthem  
hittar ni

Klassiska tyger: 
1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:
Onsd - Fred 12-18 
Lörd - Sönd 11- 15 

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

Vägbeskrivning: Gamla E:4an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka.

Lilla Orangeriet
erbjuder

Mårbacka-
pelargoner
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• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

Kontakta 
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif 0705 - 46 13 53

Levereras från 
närbelägen bergtäkt

www.elevhemmet.se 

0709 - 722 887

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 160:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Många uppskattar oss – vi har nu över 300 uppdrag per månad.

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, 
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

   Grundat 2006
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För ytterligare information  RING 0120 - 102 10

Åtvidabergs Vulk AB  sedan 1928
Prästängsvägen 9, 597 30 Åtvidaberg

Vi har utrustning och utbildad personal för att laga 
skadade DÄCK 

till och med dimension 33.25 - 35
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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

MORS DAG 31/5
Fira

Vår-

rensning
utvalda

plagg
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Låskolvsgatan 2, 589 41 Linköping
Telefon: 013 -15 54 75

Välkomna!
hälsar Sofia, Kristina och Sarah

Öppettider:
Mån, Tis, Ons, Fre 9-18 • Tors 15-21

En av Sveriges största matta� ärer

För att ta del av nyheter
och erbjudanden!

Altan/Balkongmattor, Gång/Trasmattor, Plast/Garnmattor, 
Flatvävda mattor, Entrémattor, Gummerade mattor, Handgjorda 
mattor, Röllakan, Wilton, Rya, Badrumsmattor och Textila golv. 

Vard 10 - 18 • Lörd 10 - 15 • Sönd 11- 15 
Regelgatan 1, Hackefors, Linköping 

013 - 15 41 35 • www.mattjatten.com

15%rabatt på hela sortimentet!(Gäller ej reavaror och altan/balkongmattor)Ta med annonsenGäller t.o.m. 15/6  2015

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

Vi kan även erbjuda:
• Gräsklippning Vi klipper även med åkbar gräsklippare. 

• Mossrivning  • Grästrimning

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

Hushållsnära 
tjänster m.m.

Vi söker lokalvårdare!

PRIS: 
Från 175 kr/tim efter skatteavdrag

(350:- inkl. moms)

Referenser finnes.

Nu har vi 
ska� at ett FADDERBARN!
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Prinsessa salongPrinsessa salong

50 kr rabatt
på alla klippningar!

013 - 790 31
0708 - 34 53 01

FRI PARKERING

Öppettider: 
Må - Ti, To - Fr 10 - 18 • On 11 - 19 

Tulpanvägen 3, LINGHEM 

Följ oss på facebook
www.facebook.com/PrinsessaSalong

Gäller t.om. 30 juni 2015. Kan ej kombineras med andra rabatter.

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 10.00 - 12.00

TELEFON:  
Mikael Andersson  0709 -10 56 00 
MAIL: mikael_229@hotmail.com

www.linghemgym1.se

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

Allt inom tAk!

013-14 40 14

070-535 99 74 (Björn)
070-535 99 75 (Robert)
013-14 40 14

Ring oss - det lönar sig!

Besöksadr: Tornbyvägen 3 
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se
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Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristo� er 013 - 149 490

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

Skydda ditt hus för åskan i sommar!
Vi har åsk/överspänningsskydd 

till både el, telefon och tv-anläggning!

Simon

Carl Urban Niklas Robert Håkan Madeléne

Stefan Örjan Magnus

Kristoff er

INDUSTRIRÄTTER ®

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.
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www.stadfast.se

TrädgårdssköTsel
• Gräsklippning

• Häckklippning

• Trimning

• Kantgrävning

• Trädbeskärning

• Vedhantering

• Ogräsrensning

• Röjsågsarbete

Fr. 170:-/tim
efter skatteavdrag

INDUSTRIGATAN 3B, 597 53 ÅTVIDABERG • TEL: 0120-120 20, 013-13 00 20 

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Fogfria golv  
Klinkergolv • Trägolv

VI KAN GOLV

Kjells byggservice • 070 - 625 40 33

Ring för offert!

NOSTALGIMIX

MEST NOSTALGI 
I LINKÖPING

VI HAR FLYTTAT OCH UTÖKAT 
NU HAR VI MER AV ALLT

G:a Tanneforsv 17, (VID FRISKIS & SVETTIS)
Hemsida nostalgimix.se

MÖBLER, ANTIKT, 50-60-70-TAL, RETRO, 
KURIOSA, LOPPIS, CYKLAR, VINTAGE M.M.
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WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Tomatbod
  med försäljning av ekologiska tomater

Gårdsförsäljningen öppen alla dagar 09.00 - 21.00

Köttlådor
  med ekologiskt nötkött

Naturbeteskött från gårdens KRAV-certifi erade djur

Vägbeskrivning
Från Linköping:  Väg 35 mot Åtvidaberg, vid Vårdsbergs rondell 

mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27

VED
Brasved • Pannved

BESTÄLL ER VED 
FÖR KOMMANDE VINTER 

REDAN NU!
Bra priser och betalningsvillkor vid 

tidiga beställningar.
Längder och träslag enligt 

överenskommelse.

Daniel 070 -  623 49 85 

Åtvidaberg

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

www.dakonsult.se

SPECIALITET  

STUBBORTTAGNING! 

Jag utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin

Daniel Gustafsson
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DÄCK-

FÖRVARING FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,

ca 1 km söder om Bankekind.

Betala ett däck i månaden 
med COM4TIRES-kortet.

Räntefritt och utan 
uppläggningsavgift!

Betala ett däck i månaden

ÖPPETTIDER
Må - To 8 - 18 

Fr 8 - 12

www.traochmiljo.se
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD • stefan@traochmiljo.se • 0708 - 27 34 88

Bygg din
Solcellsanläggning NU
Passa på medan ROT-avdraget

fortfarande är 50 %
Du har taket. Vi bygger den nyckelfärdiga anläggningen! 

GISTAD 
SOLSTATION

Grus & Cement AB 
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

BERNTS BLOMMOR
Johannelunds Centrum

Linköping

Tel. 013 -14 35 78
Mån - Fre 9 -18 • Lör 9 -12

Extraöppet:  
Mors Dag, sönd 31/5, kl. 9  - 12 

Kjells Mur- & Byggservice

• Murar  • Kaklar
• Snickrar  
• Gjuter 

070 - 625 40 33
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Morsdagsmeny 2  rätter
Vi bjuder på ka� e.

220:-

Njut av sommaren 
            vid Göta kanal i Norsholm!

www.kaptenbille.se
info@kaptenbille.se

Tel  011 - 545 50

Kapten Bille’s
Mysig matservering med 

God mat till bra priser.
Boka bord till MORS DAG! 

Sluss Café
• Stort glass-sortiment:  
   SIA-glass
• Frasiga Vå�  or
• Hembakat

Kapten Bille’s
fr.o.m. 1:a juni

Öppet alla dagar 10 - 22
(Köket stänger kl. 21.00)

Sluss Café
Öppet: Tors 16 - 20

fr.o.m. 7 juni  öppet alla dagar.
Extraöppet: Mors Dag.

Vid regnigt väder hänvisar vi gästerna till Kapten Billé s

Motorcykelträffar 
torsdagar
Vi grillar från 17.00.

Kanoter•Bastufl otte

Åkerbobladets SOMMARNUMMER  
med utökad upplaga kommer ut den 14 juni. 

Passa på att boka din annons senast den 2 juni.
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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   -  18.00
Fred   08.00 - 17.00
Lörd   Stängt

ORIGINAL
STARTSPÄRR
Med ett knapp-
tryck låser du

motorn.

DAGS ATT BYTA TILL 
EN NY MODERN MOTOR! STARTSPÄRRSTARTSPÄRRSTARTSPÄRRSTARTSPÄRR

Med ett knapp-Med ett knapp-

• Byt din gamla motor till en ny miljövänlig 4-taktare

• Kampanjpris på alla motorer från 30 till 130 hk!

Allt detta ingår:
• Moderna NMEA 2000 instrument
• Reglage  • Propeller
• Startspärr original
• Montering

Med Yamaha får du även:
• Kraftfulla prestanda • Erkänd driftsäkerhet
• Miljövänlig 4-taktsmotor • Högt andrahandsvärde

• F30B 49.500:- Ord: 55.900:-  • F70A 84.900:- Ord: 93.500:-  • F130A 119.900:- Ord: 131.900:-

Gäller privatpersoner och motorer från 30 hk - 130 hk till 31/7 2015 vid byte av motor. Montering upp till 6 timmar ingår.

Spa-pedikyr
inkl. permanent färg fötter

695:-  (ord. 970:-)

Gäller t.o.m. 30/6 2015

Är dina fötter
redo för sandalerna?

Drottningtorget 2, Linköping
013 -13 10 25 • www.halsoagenten.se

Vi erbjuder följande tjänster:

* Rensning: Avlopp.
* Byte: Blandare (kök, tvättställ).
* Byte: Insats (kök, tvättställ).
* Byte: Strömbrytare, vägguttag.
* Byte: Material vid läckande toalett.
* Bygger staket och altan.
* Med mera.

Vi arbetar med ROT- och RUT-avdrag. Arvids Alltjänst 
innehar F-skattsedel. Har ni frågor om tjänsterna vi utför, 
hör gärna av er till oss.

Lars Johansson 
0703 - 02 86 86 • arvidsalltjanst@live.se
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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   -  18.00
Fred   08.00 - 17.00
Lörd   Stängt

15%15%15%
rabattrabattrabattrabattrabattrabattrabattrabattrabatt
på 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HKpå 2.5-25HK

Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram Erbjudandet gäller fram 
till den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e junitill den 30:e juni

Sommarkampanj

Vi säljer
TRÄDGÅRDSMÖBLER

från Hillerstorp

Konstrottingmöbler
grupper, solstolar m.m.

Välkommen att besöka vår utställning av 
trädgårdsmöbler.

Öppettider möbelförsäljning
3 april - 4 juli 2015: Fre 15 -18  •  Lör 10 -13

(Övr. tid efter överenskommelse. Ring 0120 - 400 83 alt. 070 - 207 76 96)

Lanthandeln har öppet:
Mån - Ons  9 -18
Tor - Fre    9 -19
Lör    8 -13
Sön      11 -13

Titta in på vår hemsida
www.sjobergalanthandel.se för mer info.

S:t Lars
Massage & Friskvård

Mångårig erfarenhet med

Klassisk massage

mot smärta

Boka på nätet
www.sanktlarsmassage.se

Ange koden ÅB15-05  
när du bokar så får du  
50 kr rabatt på din behandling
Gäller tom 28 juni 2015,  
en gång per person

Välkommen!
Kersti och Helena
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Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet : Må-Fr 10 -18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt

Ewa Wallgren
Leg. optiker Bra parkering!

Till Mor
    och alla andra
• ett par solglasögon
    eller 
• nya glasögon
Gäller kompletta glasögon t.o.m. 12 juni 2015.

10 %
rabatt

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29

Selar säljes
Körklara till ardenner 
och NSV-häst.
Kostar  
högst 3.500:-

0120 - 611 33

Jernbergs Bilservice 

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Service & reparationer • Oljebehandling
Öppet:  Må - To   •  Fredag stängt

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 
i Majelden, Linköping 

(ingång från innergården)

013-10 59 90 
info@hundkattshopen.se

www.hundkattshopen.se

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 14 juni.

Boka annons senast tisdag den 2/6. 
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BURNOUT  30.5–6.9
– bilder från Power Meet

VERNISSAGE 30 MAJ KL 12
Invigare: Anders Tengner

Livemusik med John Wildcat och vildkatterna
Fotografen Kjell-Åke Jansson medverkar

GUIDAD VISNING AV SLOTTET KL 13 OCH 14
Slottsbutiken är fylld med utvalda, vackra varor för hem och trädgård.

Ät gott på Värdshuset eller ta en fika i sommarcafét Smedjan.

Löfstad Slott
Löfstad slott:        Utmed E4:an mellan Norrköping och Linköping
avfart 117, Kimstad, Löfstad Slott. 011-33 50 67, www.lofstad.nu

ÖPPETTIDER:  Må - Fr 10 - 18 • Helg 10-14
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 •  www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

GRUS & SAND
Säljes i storsäck eller lösvikt
Hämta själv eller få levererat med H-frakt
Vi levererar alla på marknaden be� ntliga grussorter.

GRUS
450 krper säck

Vi säljer även BYGGVAROR!

DEKORGRUS
SJÖSINGEL
Svart-vit 16-30
och 30-60 mm.

Hämta i lösvikt 
på släpkärra eller 
i storsäck.
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013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se 

Gilla oss på
ÖPPET: 

Må - Fr  9  - 17
Boka via

www.wbuss.se

ULLARED  9 tim på plats
24/9, 22/10, 24/10, 31/10,  
26/11, 5/12 ................................................. 300 kr

ULLARED  6,5 tim på plats
27/6, 14/7, 8/9, 13/10, 27/10,  
10/11, 28/11 ..............................................  280 kr

MORAEUS MED MERA 
SVT-INSPELNING I ORSA 7-8/6 
Inkl. resa, entré, hotell, middag ..............   1.950 kr

LISEBERG  varje ons och lör 13/6-15/8 
samt 15/5, 22/8, 29/8. Inkl. entré ............... 360 kr

Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.  
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands. 
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.  
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor!  Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti! 

DALHALLA –  Malena Ernman och  
Tommy Körberg 10-11/7.   
Inkl. resa, biljett, del i dubbelrum på  
bra hotell, 2-rätters middag ..................... 2.450 kr

BERLIN  4 dagar  27-30/8 
Inkl. resa, bra centralt hotell del i dubbelrum, 
guidning ................................................... 3.595 kr 
Spreewald-utflykt mot tillägg 

BRUKSVALLARNA  6 -12/9  
Utflykts- och vandringsresa i Funäsdalen, 
inkl. halv pension ..................................... 6.150 kr

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA   
18/10, 25/10, 15/11  
Inkl. fm kaffe, egen tid i Sthlm 
och föreställning, bra platser ....................  1.390 kr

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

Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19
Vi gör även hembesök.

• Medicinsk fotvård  60 min 450:- 

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping
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.Säsongspremiär 6 och 7 juni därefter 
trafik lör- och söndag från 27/6 till 9/8 

Trafik även vid Östgötadagarna 
 5 och 6 september  

Avgång varje timme mellan kl 11 och 15. 
Servering av smörgåsar, kaffebröd, våfflor 

och glass 
 

Risten - Lakviks Järnväg 
0120-60064          www.rlj.se         073-2910124 

Säsongpremiär 6 och 7 juni. 
Därefter trafik lördag och söndag  

från 27/6 till 9/8.
Trafik även vid Östgötadagarna 5 och 6 september.

Avgång varje timme mellan kl. 11 och 15.

Servering av smörgåsar, kaffebröd, våfflor och glass.

OBEROENDE ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR FOREVER LIVING PRODUCTS
Söker nya medarbetare och kunder för mina 
produkter av ekologiskt odlad Aloe Vera.

LILLEMOR OLSÉN
o_lillemor@hotmail.com  • Tel. 0705 - 92 34 67
www.myaloevera.se/460000645675Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

013 – 13  74  80 • www.berntine.se

Fria ändringar • Fri Parkering

Lång-
klänning
i chiff ong 790:-
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i Landeryds Hembygdspark

Fira Nationaldagen

med
drillflickor

Barnprogram
lilla scenen

Barnprogram
lilla scenen

I parken hittar du två kaffeserveringar,
glassförsäljning och grillad korv,

föreningens loppis och lottförsäljning.
Handla hos hantverkarna,

Åk häst och vagn (kl. 12 - 15)
Husen med museer är öppna, visning

och start av  veterantraktorer.
Kom och trivs i hembygdsparken.

Blygsam entré 20:-
(som också är en lott).

Gratis parkering.

VÄLKOMNA

11.00 Öppnande

11.05 Åtvidabergs Musikkår

12.05Överums Dansare

12.15 SjörövarFrida

12.45 Inmarsch med fana, Barnkör

13.00 Tal av AndreasArdenfors (kd)

13.15 Körskolan S:t Hans Barnkör

14.00 Folkungagillet

14.15 SjörövarFrida

15.00 Mats Paulsson

Nationaldagsfirande

Tuna Kungsgård – lördagen den 6 / 6 2015
Kom och var med på vårt traditionella firande på Tuna. 

Samling från 13.30

PROGRAM: 
14.00 Inmarsch med fanan. Välkomsthälsning. Nationalsången. 
Tal av riksdagsledamot Johan Löfstrand, uppvuxen i Rystad.  

Musikinslag och allsång. 

Tipspromenad samt ponnyridning för barnen. Ta med eget fika.
Bildspel från föreningens 5-åriga verksamhet kommer att visas.

Tillfälle ges för visning av Tuna Kungsgårds byggnader.
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11.00  Friluftsgudstjänst
11.45 - 12.25  Konsert av 
           SAAB Musikkår
14.00  Teater ”Presenten”
           Författare & regissör Jan-Åke Andersson

HEMBYGDSDAG I FILLINGE TINGSHUS
Söndagen den 14 juni kl. 11 - 16

Dragspelsmusik • Kaffe med dopp • Lotterier
Välkomna önskar Bankekinds Hembygdsförening

i  samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

Åkes Knivslip slipar knivar, saxar m.m.
Tag med verktyg för slipning.

• Hantverk • Försäljning av bröd
• Blommor från Askeby Trädgård
• Med mera ...

BORKHULTS FESTPLATS 2015

Borkhults Festplats är en genuin dansbana med anor. Vi dansar under tak och har kaffe- och 
korvförsäljning, chokladhjul och lotterier. Det finns närliggande övernattningsmöjligheter i  
Borkhult och Yxnerum. Titta in på vår hemsida https://sites.google.com/site/borkhultsff/home  
På Facebook hittar ni oss under Borkhults Festplats.

5 juni         The Tigers, 60-talsrock
Vi utser bästa 60-talsdress och tävlar i limbo och twist.
Kl. 20 - 01. Entré 120 kr.

8 augusti   Casanovas
Kl. 20 - 01. Entré 180 kr.
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VÄLKOMMEN PÅ VÅRENS AKTIVITETER!
 Fälttävlan 30-31/5  Häst/ponny.
 Pay and ”all” 7/6, dvs. hoppning, dressyr, fälttävlan och körning.

     Vi finns vid Brunnsås Ringstorp.
     Läs mer på www.arks.se eller gilla oss på facebook.
     Vill du vara funktionär? Ring Kerstin på 0705 - 21 22 60.

Vi firar Sveriges nationaldag
Välkommen 

till hembygdsgården Tallbacken 
6:e juni 2015 kl. 15

Vi börjar med samling vid flaggstången där  
vi får lyssna till Susanna och Bent  

med barnen Fridolf och Ludvig  
samt tal av Hans Palmlöf.

* * *
Kaffeservering och lotterier

* * *
För underhållning från scenen svarar duon 
STAY CLOSE med temat Elvis Presley.

Välkommen till Tallbacken
Askeby Hembygdsförening
Styrelsen          www.askebyhembygdsforening.se

LOPPIS
i Gistad Klubbstuga

lördag 30 maj 10.00-15.00

40-tal bord med gammalt och nytt.
Aktiviteter som ponnyridning och ansiktsmålning 

kommer att finnas på plats. Kaffe- och korvförsäljning. 
Skyltat från infarten till Gistad. 

Välkomna!

SKÄRBLACKA

PROGRAM
Maj
27 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge   Kenneth Hertz
28 torsd 14.00   Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus

Juni
  3 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge   Bex ork.
10 onsd 18.00   Dans Löfstad Loge   Jiges ork.
17 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge   Samzons ork.
21 sönd 17.00-20.00 Midsommardans Löfstad Loge  Palmqvist ork.
24 onsd 17.00-20.00 Dans Löfstad Loge   Tonika ork.
26 fred 18.00   Sommarfest i Mariehult

Se även: www.pro.se/skarblacka

NATIONALDAGSBÖN
Kapellet Vårdsberg  6 juni kl 10

VÄLKOMNA! Arr. Frikyrkorna i Åkerbo 
i samarbete med Sverigebönen
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Maj
25 månd 19.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Martin Ekängen, 
     B. Fredriksson, Ch. Törnberg, U. Hjertman
27 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
28 torsd 19.00 Församlingsmöte och bön i Salem Rystad
30 lörd 16.00 Gemenskapskväll i Kapellet Vårdsberg, � ka
31 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
     sång av Camilla och Michael Lahall, � ka

Juni
  3 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
  4 torsd 19.00 Bön i Salem Rystad
  6 lörd 10.00 Gemensam Nationaldagsbön i Kapellet Vårdsberg,
     Gullvi, Lisen, � ka
  7 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, Gunnar Våleman,
     nattvard, � ka
   14.00 Andakt på Möjetorp Linköping
10 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
11 torsd 19.00 Bön i Salem Rystad

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070  - 242 50 21 (pastorsexp.) 

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

PROGRAM 2015
Juni

  6 lörd  Nationaldagen � ras i Skärkind. 
   Samling vid Skärkinds kyrka kl. 14.00. 
13 lörd Blomster- och fågelskådevandring i Ljusfors naturreservat
   med Tommy Tyrberg. Samling vid Hembygdsgården kl. 10.00.
   Ta med � ka.

Juli
31 fred  Sommarresa till Karlsborg med omnejd.
   Anmälan senast 18/7 till Gunborg Larsson, tel. 011-33 50 05.

September
  5 lörd  Kimstaddagen � ras med start kl. 13.00. 
   Vi serverar ka� e och vå�  or. Tipspromenad, musik m.m. 
   Öppet hus i Hembygdsgården och Skolmuseet.
   Vi söker försäljare av hantverk!  
   Ring Per Andersson 011-  57 117.

Oktober
14 onsd  Vi besöker Mjölby hembygdsgård. 
   Samling för samåkning vid Hembygdsgården kl. 13.00.

November
11 onsd  Möte i Församlingshemmet kl. 19.00. 
   Trädgårdstekniker Henrik Morin berättar. 
   Ka� eservering. Bingo.

Hemsida: www.hembygd.se/ostergotland/kimstad

Kimstad-Norsholms
Hembygdsförening

Välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRMARKNAD!
50% rabatt 

Lotterier • Utemarknad 
Brödbord  • Gratis fika

30 maj – Extra marknadsöppet 10  - 15

VÄLKOMNA!

ÖRTOMTA HEMBYGDSFÖRENING
HÄLSAR VÄLKOMNA TILL 

SOMMARENS AKTIVITETER
Alla på Stensätter utom Midsommarafton

  2 juni 18.00  Arbetskväll 
  6 juni  14.00 Nationaldagsfirande
19 juni  14.00 Midsommarfirande på Brunnsås 
 OBS! Ny tid!

20 juni 11.00 Gudstjänst/Svenska kyrkan 
  (hembygdsföreningen svarar för servering)

15 juli 14.00 Hemvändardag med café
  4 aug 18.00 Arbetskväll
  8 aug 13.00 - Öppet Hus 
 16.00

15 aug 18.00 Kräftskiva (plats ej bestämd)
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Thuja 
Brabant

39 :-/st

Höjd 80 - 100 cm

vid avhämtning.

Gör din beställning på

www.thujaimporten.se
0709 - 32 60 06
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Ekologiskt 
toalettsystem
utan el och vatten. 
Fungerar i alla 
klimat.
5 års garanti .

Paketerbjudande med eko plast spolfolie 8300 kr (8800 kr)
Paketerbjudande med plast spolfolie 7900 kr (8300 kr)

Rörmontage Harry Malm AB
Tel: 013-121509, 0708-879640, E-mail: gmail@rormontage.se
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smått & gott

Honung från Gistad
Ola Hulth 070 - 344 18 53

PRO ÅKERBO
har sitt månadsmöte fredag 29 maj kl. 13.30 

Plats: Linghemskyrkan.
Rolle o Göran underhåller med musikfrågetävlan.

Välkomna! 
Ordföranden.

Björsäters seniorer
Marianne Riddebäck 

berättar om sitt liv.
Träffpunkten 29 maj kl. 14.

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Superpresentkort, 
Fritidsresor. Även kort datum. Ring 073  -  501 45 63

Sommarstuga uthyres  
över sommaren!

Sommarstuga uthyres 2,5 mil utanför Linköping (Grebo). 
Stugan har två rum med pentry, veranda och utedass. 

Stugan har en härlig naturtomt med möjlighet till odling. 
Vid intresse ring 070 -736 06 64.

LOPPIS ASKEBY
vid gympasalen, se skyltar

Ponnyridning, fika och korvförsäljning
Lördag 30 maj kl. 10.00  -14.00

Vill du sälja ring Helena
Tel. 0707 - 14 27 17 

VÅNGA BYGDEGÅRD  
”KLIPPAN”

Lokal uthyres ca 25 kvm.
Trinettkök, toalett, stor parkering.  

Perfekt för lilla firman/företaget. Hyra 3000:-/månad.
För mer info kontakta Lars 0705 - 73 02 18.

Kanaldag
Lördag 30 maj 2015, kl. 11.00 - 16.00

Plats: Båthamnen Berg Vreta Kloster 
Försäljning av hantverkarnas alster,  

korv, ost, lotterier m.m. 
Sångunderhållning. 

Gratis entré.
Välkomna!  Konsthantverkarna i Vreta kloster

Privata radannonser i Åkerbobladet
Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv an-
nonsrubrik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka 
till Åkerbobladet. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellan-
slag, per rad. Uppge också  ditt namn, adress och tel.nr.  
E-mail: info@akerbo.nu. 
Adress: Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 eller  
plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)

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

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  60:-  
3 rader    75:-
4 rader    90:-
5 rader     105:-
6 rader     120:-
7 rader    135:-
8 rader    150:-
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ÖPPETTIDER:  Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 14 
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.

PLANERA DIN TRÄDGÅRD 
Plattor och vatten i kombination med växter gör din trädgård estetiskt vacker och levande.

PLATTOR OCH MARKSTEN
Fiberduk
15 kr/m2

Kantsten
Grå 32:-/st

Antracit
37 kr/st

DAMMPRODUKTER

Stegsten granit grafi t

Granit 30 x 30 x 3 cm

Slipp ogräs mellan plattorna. 
Satsa på ogräshämmande 
fogsand. Grafi t eller ljus.

199:-/st

499:-/m2

Vattensten Torso i skiffer. Fond Niagara.
Pumpar, dukar, gjutna dammar.

  Kompassros 
 i granit

Plattor och vatten i kombination med växter gör din trädgård estetiskt vacker och levande.

Slipp ogräs mellan plattorna. FOGSAND20 kg 169:-

Utförsäljning av
SMIDE, 

FOTOGENLAMPOR 
& LJUS

50 % rabatt
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Kan inte låta bli att inleda med ett Linde-
man-citat:

– Är det inte svårt att köra två taxibilar 
samtidigt?

– Nej, jag har ju min bror till hjälp.

Min bonusbror bjöd sina kläder på en resa 
förleden.

Vi hade en rätt usel anledning att åka till 
Skåne, begravningar är för det mesta inga 
uppsluppna tillställningar och då vi är ut-
placerade på olika ställen i Sverige åstun-
dade tågresor. 

Mikael som är bosatt i Stockholm tog 
med sin omsorgsfullt packade resväska till 
kontoret och där hade han redan en väska 
med ombyte till träningen.

Tiden för avfärd närmade sig och han 
tog sig till stationen och stående på per-
rongen upptäcker han till sin fasa att väs-
kan han har med sig är den med gympa-
kläder (det heter säkert inte så nu för tiden, 
utan exercise-outfit eller nåt) så påhittig 
som han är ringde han taxi och bad dem 
hämta den andra väskan.

Till det fasta priset av 380 kronor skrider 
så taxiföraren till verket och hämtar väskan 
men hinner inte fram i tid då detta olyck-
ligtvis är den gången på året då tåget avgår 
på utsatt tid.

Jaja, kläderna fick en liten resa och Mi-
kael gick på begravning i elastisk dräkt av 
brottartyp vilket orsakade en och annan 
höjning av ögonbryn.

OK, detta var väl överdrivet och inte helt 
sanningsenligt, men jag åberopar konstnär-
lig frihet.

Ett kåseri av Skånske Arne
Det var taxin, det var brodern och det var finkläderna.

Kommer ni förresten ihåg när det skulle 
åkas taxi från förfesten till dansstället?

Det var rena Bröderna Marx att få alla 
att gå ut samtidigt till den väntande bilen 
med tickande taxameter. Fick nån på sig 
skorna kom hon på att kissa, det borde gö-
ras och, av med skorna och in igen. Ajdå, 
groggen är inte uppdrucken, och där för-
svann en till in igen och ut i hallen kom 
den som var dragnast. Han lyckas med 
möda kränga på en sko för att sedan somna 
med huvudet i en vinterfodrad sko av syn-
tetläder. 

Efter kalabaliken kom vi då fram till 
dansstället kvart i tolv och beklagade oss att 
de stänger redan ett.

Hade man riktig tur, det hände kan-
ske en gång på hundra så var tillbakaresan 
trevligare för då satt man aningen påstru-
ken och hånglade i taxin.

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård

Kostnadsfri offert!!!

Beställ tillsammans! 

Två dräneringar 20% på jobbet.

Thormans ger er ett mycket 
prisvärt erbjudande med 
hög kvalitet och 10 års garanti

20%

    Tel. 013-465 99 60                     info@thormans.se
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock

Åke-Bo, som vi har följt under några år, föråt sig 
ju på påskgodis för ett par månader sedan och 
kvicknade inte till. Ett stort tack till Janne Karlsson 
för den tid han skapade Åke-Bo för Åkerbobladet.  
I detta nummer presenterar vi nu en ny serie:

Edison Lees skarpa hjärna handlar om Edi-
son Lee, ett avvikande tioårigt geni som till-
sammans med sina föräldrar, sin farfar och sin 
talande försöksråtta, kommenterar aktuella 
politiska, ekonomiska och sociala företeelser.

”Jag skapade den här strippen medvetet 
med lite som passar alla. Läsarna kanske inte 
alltid håller med Edison i hans speciella syn 
på saker och ting, men jag hoppas att han i 
alla fall får dem att tänka en stund och skrat-
ta”, säger Hambrock, Edison Lees skapare.

Ny serie i Åkerbobladet

M
Å
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A
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www.svenskapache.se
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Tanken var att Thomas Göransson skulle 
bli byggnadssnickare som sin pappa men 
ödet ville annorlunda. Nu odlar han istäl-
let grönsaker och blommor i egna företaget 
Nya Askeby Trädgård AB.

Thomas växte upp i Norrköping, i stads-
delen Eneby som gränsar mot de bördiga 
jordarna kring Bråvalla och Svärtinge. 

– Det fanns många trädgårdsföretag där 
omkring, jag hjälpte till i grannens växthus 
redan som liten och sommarjobbade på en 
jordgubbsodling.

Thomas följde också tidigt med sin pap-
pa och lärde sig snickra.

– Jag gick på gymnasiet mest för att få 
ett betyg och kunna läsa vidare, själva hant-
verket lärde jag mig av pappa.

Men ingenting blev som det var tänkt. 
Under Thomas gymnasieår blev fadern sjuk 
i cancer och hans liv gick inte att rädda. 

– På den tiden kunde inte läkarna lika 
mycket om cancer. De trodde att han hade 
tarmvred. Idag hade han kanske klarat sig.

Tidiga gubbar
Trots den tunga sorgen och alla omkull-
kastade planer lyckades Thomas få jobb i 
byggsvängen efter gymnasiet.

– Det var under det blomstrande åttiota-
let. Branschen skrek efter folk. Sedan kom 
krisen i början på nittiotalet. Då blev jag 
uppsagd.

Thomas hade kvar lite kontakter i träd-
gårdsnäringen och startade jordgubbsod-
ling i liten skala, på mark som han hyrde 
från en kompis. Sedan bosatte sig Thomas i 
närheten och expanderade verksamheten.

– Vi ville driva upp tidiga jordgubbar och 

behövde växthus, så då byggde vi det. Vi 
gjorde allting själva.

Satsningen gick hyfsat och deras jord-
gubbar började säljas runt om i Norrkö-
ping.

– Vi hade torgstånd utanför butiker och 
sålde bären direkt till kunderna, minns 
Thomas.

Lång säsong 
Efter ett antal år blev det dags att gå vidare 
och när de 8 000 kvadratmetrarna växthus 
i Askeby blev till salu slog Thomas till.

– Vi försökte med jordgubbar här ock-
så, till en början, men systemet vi tänkt ut 
fungerade inte riktigt bra med bären.  

Månadens profil: Thomas Göransson

Blomsterkung och grönsaksproducent

En tomatplanta kan bli nio meter lång 
innan säsongen är slut i november. 
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      Månadens profil:          Thomas Göransson

Då var det kärvt ett tag men nu går vi runt 
på tomater, gurka och utplanteringsväxter.

Förutom Thomas själv har företaget två 
fast anställda och fyra säsonganställda.

– Fast det är ju en lång säsong, skrattar 
Thomas, vi sätter de första fröna i vecka ett 
och skördar det sista i november. Och sedan 
ska växthusen tömmas och städas …

Energi och insekter
Utöver det vardagliga arbetet med sådd, 
skörd och vård av de känsliga plantorna har 
Thomas också miljöanpassat anläggningen 
i olika steg.

– Vi investerade i ett nytt värmesystem 
för några år sedan. Nu klarar vi oss långt på 
jordvärme och en vedpanna. Den lilla olje-
pannan är bara en sista utväg om det nyper 
till och blir riktigt kallt.

Thomas använder inga kemiska bekämp-
ningsmedel utan låter olika insektsarter be-

kämpa varandra i en känslig balans.
– Det pågår ett litet krig inne i växthusen 

hela dagarna, skrockar Thomas nöjt och be-
rättar om när han skickade ut all personal 
för att samla nyckelpigor under ett ovanligt 
besvärligt bladlusangrepp.

Det fungerade alldeles utmärkt men det 
var ett undantag. Det vanliga är att vi köper 
in de insekter som behövs.

Thomas tomatproduktion är miljöcerti-
fierad inom Svenskt Sigill och han menar 
att det enda som skiljer hans odlingar från 
de ekologiska är att han använder konst-
gödning.

Väderberoende bransch
En del grönsaker och plantor säljs i den 
egna butiken i utkanten av Askeby men det 
mesta som produceras i de fem samman-
byggda växthusen säljs till butiker och res-
tauranger genom grossisten Moek  

Sommarblommorna växer så det knakar i Thomas växthus.
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      Månadens profil:          Thomas Göransson

FAKTA
Namn: Thomas Göransson
Ålder: 46
Bor: villa i Askeby
Familj: sambo, två döttrar, en bonus-son 
och två jakthundar
Intressen: jakt och fiske
Dold talang: matlagning
Favoritplats i Åkerbo: Ekenäs slott
Hemsida: askebytradgård.se

Text och bild: Titti Knutsson 
(Se även annons på sidan 50.)

(Mellansvenska Odlares Ekonomiska Fören-
ing) där Thomas också är delägare. 

Trots alla år av hårt arbete är lönsamhet 
fortfarande ingen självklarhet för företaget.

– Vi är beroende av vädret. En mild, so-
lig vinter med lite snö som reflekterar upp 
mycket ljus är perfekt.

En gråmulen vinter som den senaste för-
senar växtsäsongen och för mycket snö ho-
tar att krossa växthusen.

– En vinter för några år sedan var det så 
mycket snö att flera växthus hos andra od-
lare rasade ihop helt och hållet. Vi hade tur 
som bara fick ett antal glasrutor spräckta. 
Vi hade ändå reparationskostnader på ett 
par hundra tusen. Det är en utsatt bransch 
på det sättet. 

Jakt som avkoppling
Sommarhalvåret bjuder på många långa ar-
betsdagar men framåt hösten kan Thomas 
då och då smita ifrån för att ägna sig åt jak-

ten, som är hans stora fritidsintresse.
– Jag har tyvärr inte fått plats i något 

jaktlag häromkring än men jagar med mitt 
gamla gäng i Norrköping och har, mycket 
tack vare mina duktiga jakthundar, blivit 
erbjuden en permanent plats i ett jaktlag 
nere i Målilla.

Att åka ner dit på fredag kväll och stan-
na över helgen är Thomas sätt att komma 
ifrån vardagen och koppla av.

– I höstas ställde min unga hund sin för-
sta älg, berättar han stolt. Det var en fjor-
tontaggare som jag sköt. Trofén är inte 
uppe på väggen än, men det kommer …

Askeby Trädgård provar gärna nyheter som  
de här små "dippgurkorna".

Humlorna i växthusen hör till  
Thomas flitigaste medarbetare.
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Drivor av kulörta plagg ligger upplag-
da på långa bord i Åkerbogården. Längs 
ena väggen ringlar en kö fram till kassan 
vid ingången. Den som vill ekipera sig 
får inte vara storvuxen för här säljs bara 
barnkläder. Mest är det unga mammor 
som botaniserar bland de små plaggen 
men en och annan pappa syns också till. 
I köket står upphovskvinnan till markna-
den. Hon heter Anne Landin och klistrar 
prislappar i en pärm. 

– Jag säljer åt kunder. Det är folk från 
bygden och den här gången har cirka åt-
tio personer lämnat in bidrag.

Hon berättar att kunderna bestämmer 
priset. De märker upp och sorterar klä-
derna i storleksordning. När marknaden 
är slut kommer de tillbaka för att hämta 
det som inte blev sålt. Ibland händer det 

att kunderna inte vill ha tillbaka sina klä-
der.

– Då skänker jag kläderna till Eriks-
hjälpen, säger Anne Landin.

Till sin hjälp har hon en ”informell” 
styrelse. Några sitter i kassan och det ad-
ministrativa arbetet delar hon med Kris-
tin Jakobsson. För att täcka kostnaderna i 
samband med lokalhyra och annonsering 
tar Anne Landin och hennes medarbeta-
re provision på försäljningen.

Flytt från Törnevalla till Linghem
Barnklädesmarknaden ordnades tidigare 
i Törnevalla församlingshem.

– När de slutade där tog jag över 
marknaden och flyttade den till 
Åkerbogården för att det finns bättre 
kommunikationer till Linghem, säger 

Barnkläder bytte ägare

I stora salen var borden överfulla med barnkläder som väntade på nya ägare.
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Anne Landin.
Hon säger också att lokalen lättare kan 

ställas i ordning eftersom den är omöb-
lerad. Anne Landin ordnar barnklädes-
marknaden för tredje gången. I höst är 
det dags för nästa marknad och hon ser 
redan fram mot denna.

– Det är min hobby, säger hon och 
klistrar in några fler lappar i kundpär-
men.

Text och bild: Fredrik Häger

Monika Hallberg, som sedan en tid har 
låtit Åkerbobladets läsare ta del av sina 
recept, deltog i ”Sveriges mästerkock” 
2014. Varje avsnitt var rafflande med 
utröstning av en deltagare varje vecka. 
Hon blev mest känd för att laga välsma-
kande husmanskost och är numera känd 
som ”Hela Sveriges matmamma”.

Monika slutade på en hedrande fjär-
deplats i programmet ”Sveriges mäster-
kock”.

Nu har hon alltså givit ut en kokbok 
med sina favoriter. Här är kokboken för 
dig som gillar att laga god traditionell 
mat utan att det ska svida i plånboken. 
Det är också kokboken för dig som vill 
pröva på något nytt.

Monika har en stor talang hur man 
piffar till de mest enkla rätterna med en 
extra krydda, finess och skönhet. 

Monika Hallberg  
från Sveriges Mästerkock - UTE MED KOKBOK!

Boken Monika Hela Sveriges Matmamma kan du 
f.n. köpa i Linköping: hos Amatrix, Ekholmen 
och Det lilla kökets delikatesser på Storgatan. 
Dessutom i Mjölby Bokhandel. Boken kan även 
beställas på Vulkanmedia, Adlibris, Bokus och 
hos alla bokhandlare.

Anne Landin och Kristin Jakobsson hade 
förvandlat Åkerbogårdens kök till ett kontor 
under marknadstimmarna.
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Några traktorer står uppställda på gruspla-
nen nedanför kyrkogården i Lillkyrka. Ett 
gäng herrar diskuterar maskinerna. Inne i la-
dugården hänger en fotoutställning om Lill-
kyrka socken. Vid ena väggen finns en samling 
redskap. Barbro Rehn visar besökarna runt. 

Hon är aktiv i Lillkyrkas byalag som har ställt 
samman utställningen.

– Vi har ordnat Lillkyrkadagen i fem år. 
Vanligtvis brukar vi ha en andakt i samband 
med arrangemanget. Men i år renoveras kyr-
kan invändigt och är därför stängd, säger hon.

Sveriges längsta loppis
Maj månad är fullspäckad med aktiviteter. En 
av dessa pågår nedanför brofästet i Norsholm. 
Där står flera bord med loppisprylar uppställ-
da och besökarna strosar runt området för att 
fynda. Loppmarknaden är en del av arrange-
manget ”Sveriges längsta loppis” och finns på 
tolv platser längs Göta Kanal.  

Bland marknadsbesökarna syns också flera cy-
klister. De leder sina tvåhjulingar nedför back-
en från kanalbron, tittar på loppmarknaden 
och fortsätter till Kapten Bille´s där de tar en 
paus i träningspasset. Att Vätternrundan när-
mar sig går inte att ta miste på så här års.

Lillkyrkadagen gav tillfälle att diskutera maskiner och prata om bygden.

Loppmarknadsbesökare och träningscyklister samsades i Norsholm.

Text och bild: Fredrik Häger

Traktorer, loppmarknader och cyklar
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En spänd förväntan blandar sig med de 
grå molnen som hänger över Öjeby gård. 
Klockan närmar sig halv tolv och snart skall 
gårdens kor släppas ut på grönbete efter 
en lång vinter inomhus. Stängslet runt ha-
gen är kantad med nyfikna besökare. Snart 
kommer de första korna skuttandes och pu-
bliken jublar av förtjusning. Fler kor följer 
i spåren och tillsammans springer de runt 
hagen för att upptäcka allt spännande som 
finns utomhus. Några buffar lekfullt på 
varandra och andra hukar sig för att gnida 
huvudet mot marken. Efter en stund upp-
täcker korna att de är iakttagna och skuttar 
fram mot publiken vid stängslet. De blir fli-
tigt fotograferade och barnen hoppar ikapp 
med dem. 

Så småningom lägger sig ivern och besö-
karna rör sig mot gårdens övriga attrak-
tioner. Några stannar till för att klappa de 
blyga kalvarna. Andra vill se på maskinerna 
som står uppställda på gårdsplanen. Inne i 
ladugården finns det en hoppborg som är 
gjord på ”bondens vis” med halmbalar att 
klättra över. Intill kan de som vill ta tramp-
traktorkörkort genom att manövrera sig 
fram över en hinderbana. En skrinda går i 
skytteltrafik genom ladugården där korna 
tillbringar vintern. På en kulle i närheten 
har det bildats en kö till ponnyridningen. 
När hungern sätter in finns det en grillser-
vering där besökarna kan köpa ekologiska 
hamburgare och korv med kött från gården. 
Eller så kan de dricka mjölk och smaka på 
kanelbullar.

Text och bild: Fredrik Häger

Folkfest på Öjeby gård

Spralliga kor och gulliga kalvar
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För ett år sedan tog Camilla Gumér An-
dersson det stora beslutet att övergå från 
att vara anställd till att bli egen företagare. 
Detta i samband med att hon såg en annons 
om att Skärblacka Café och Hembageri var 
ute till försäljning.

– Jag var färskvaruchef under många år 
hos Ica här i Skärblacka. Tiden var mogen 
för att göra något annat och jag såg det här 
som ett ypperligt tillfälle att fånga, berättar 
Camilla.

Efter att ha kontaktat Mats Forsberg som 
under många år drivit det hemtrevliga cafét 
blev det en orolig väntan för Camilla. Hon 
var inte den enda spekulanten som visade 
intresse för att ta över där Mats slutade.

– Visst kretsade mina tankar om jag gjor-
de rätt eller inte men kemin mellan Mats 
och mig stämde och den 1 maj blev det jag 
som fick knåda degar och spritsa bakelser.  
I början gjorde jag praktik och fick lära mig 
hur allt fungerade vilket kändes tryggt ef-
tersom Mats hade all den kunskap som jag 
behövde. Jag var endast en hemmabagare 

och visste inte hur det gick till att sätta de-
gar nattetid, dessutom är jag utbildad kock 
så det här blev lite annorlunda, säger Ca-
milla med ett skratt.

Intresset för bakning har dock funnits hos 
Camilla. Generationer kvinnor före henne 
har alltid bakat, dessutom var hennes farfar 
bagare med eget bageri hemma i Finland.

De bullar, kakor, bakelser och matbröd 
som Camilla bakar är recept som hon ärvde 
av Mats, men i vissa bakverk och recept har 
hon själv blandat i lite egna idéer.

– Jag vill gärna försöka att variera men 
ha de här gammeldags och traditionella 
bakverken. Mycket av det matbröd jag ba-
kar är på surdeg och det är samma surdeg 
som Mats en gång för många år sedan star-
tade upp. Den vårdar vi ömt och kärleks-
fullt. Matar den med vetemjöl och vatten 
varje dag så den håller sig vid liv.

Nu står sommaren för dörren och Camilla 
med sin personal hoppas på en riktigt solig 

Skärblacka Café och Hembageri

När Camilla övertog Skärblacka Café och Hembageri målade hon om för 
att få en varm interiör med gammaldags cafékänsla.
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och fin period. Utanför caféet finns en här-
lig trädgård där gästerna kan välja att sitta 
i sol eller skugga efter behag medan de av-
njuter sitt fika.

För den hungrige erbjuds en lättare 
lunch som antingen äts på plats och ställe 
eller tas med för att inmundigas nere vid 
vattnet på andra sidan gatan eller på någon 
annan lämplig och vacker plats i Skärblacka 
med omnejd. Smörgåstårtor och exotisk 
planka är stående beställningar och görs 
när det är dags för kalas eller andra famil-
jehögtider.

Camilla har fått en något annorlunda 
beställning från en kund som inte är så för-
tjust i tårta.

– Hon ville ha en jättestor punschrulle, 
eller dammsugare som den kallas för. Den 
skulle väga närmare två kilo och jag tycker 
det är så roligt när det kommer lite udda 
beställningar. Hos oss är inget omöjligt så 
att få till en gigantisk punschrulle är inga 
problem, garanterar hemmabagaren som 
blivit proffsbagare.

En nyhet som Camilla införde direkt efter 
övertagandet var kaffemaskinen.

– Det var ett måste att få in något nytt på 
kaffesidan. Det finns så oändligt många sätt 

att få till ett gott kaffe med olika smaker. 
Nu ska vi även börja med chailatte som är 
ett sött te med skummad mjölk. Än så länge 
har vi ingen utbildad barista men någon av 
oss ska åka på kurs för att lära sig kaffets 
smakrika värld.

Camilla har aldrig ångrat att hon blev 
bagerska även om hon måste stiga upp 
klockan två varje natt för att ta hand om de 
färdigjästa degarna.

– Vårt stora och trogna kundunderlag 
hjälper till att jag ska orka men visst önskar 
jag att jag hade en bagare vid min sida som 
kunde avlasta mig erkänner hon. Jag har 
tagit kontakt med Arbetsförmedlingen ef-
tersom jag söker en bagarkollega men har 
vissa krav. Han eller hon ska helst vara ut-
bildad bagare för att kunna tillföra oss an-
dra lite mer kunskap och komma med nya 
idéer. Dessutom vill jag att den jag anställer 
ska vara från Skärblacka eller i alla fall bo i 
närheten. Tycker det är viktigt att hålla på 
den solidaritet och känsla som finns här i 
vårt samhälle säger Camilla med bestämd-
het i rösten.

Inga bullar är för svåra för 
Camilla att baka. Hemligheten 
ligger i receptet och i degen har 
hon blandat i lite nya ingredien-
ser för att förhöja både smak och 
utseende.

Text och bild: Carina Larsson
(Se även annons på sidan 23.)
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Sköna semesterveckor med sommar, sol 
och avkoppling väntar runt hörnet. Men 
när stressen minskar och man kopplar av 
är det inte ovanligt semestersjukdomarna 
slår till.
Låt inte turistmage, förkylning och blåska-
tarr förstöra ledigheten. 

Ta först hand om din mage – sedan 
kommer allt annat. Så lyder ett indiskt 
talesätt som även beskriver de senaste 
årens forskningsframsteg kring maghäl-
sans betydelse. I dag uppskattar flera 
forskare att 75 procent av kroppens im-
munförsvar ligger i mage och tarm.

– Därför kan man förebygga en rad 
olika sjukdomar genom att äta probioti-
ka, nyttiga tarmbakterier.

Ta turistdiarré som exempel: Enkelt 
förklarat sitter det olika typer av recep-
torer i magen som fäster med olika typer 
av probiotika. Om receptorerna är lediga 
kan magsjukebakterier fästa där och göra 
kroppen sjuk.

– Därför är det bra att ladda upp med 
probiotika ett par veckor innan semes-
tern, säger Olle Haglund, medicine dok-
tor och författare till boken Probiotika 
– den okända faktorn för fysisk och psykisk 
hälsa.

Vår sammansättning av magbakterier 
fastställs redan när vi föds och ammar. 
Men dålig kosthållning och antibiotika 
kan försämra tarmhälsan. En svag upp-
sättning av probiotiska bakterier ger ett 
nedsatt försvar mot inflammationer och 
infektioner, vilket gör att vi till exempel 
lättare blir förkylda.

Probiotika räddar semestermagen

– Det finns en uppsjö av olika mag-
bakterier och ännu vet man inte helt 
och fullt vad de olika bakterierna har för 
funktion i kroppen. Därför rekommen-
derar jag att man äter ett preparat som 
innehåller flera olika bakteriestammar 
för att stärka immunförsvaret, säger Olle 
Haglund.

Om man har problem med återkom-
mande blåskatarr och urinvägsinfektio-
ner kan det vara värt att testa probiotika 
i kombination med osötad tranbärsjuice. 
Amerikansk forskning visar att tranbär 
har mycket god effekt mot urinvägsinfek-
tioner. Troligen är våra svenska lingon 
och blåbär lika bra.

Ladda upp med probiotika inför semestern, 
säger Olle Haglund, medicine doktor.

FOTO: Privat
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Här delas Åkerbobladet ut
Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelnings-
område som breder ut sig mellan Linköping, 
Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området 
består av ren landsbygd, byar, små och medelsto-
ra tätorter samt stadsbebyggelse och industriom-
råden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som Sture-
fors, Hjulsbro, Hackefors, Tallboda och Ekängen. 
I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skär-
blacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och fö-
retag tidningen i brevlådan. Viss utdelning sker 
även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och 
Yxnerum. Dessutom finns tidningen tillgänglig i 
ställ placerade i affärer inom området samt i cen-
trala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

Frukt och grönt med mycket färg som 
broccoli, aubergine och jordgubbar inne-
håller mycket antioxidanter som skyd-
dar cellerna mot skadliga ämnen. Andra 
förebyggande faktorer för god semester-
hälsa är att motionera, äta omega 3-fetter 
och försöka stressa av i tid.

Om man åker utomlands ska man som 
vanligt vara extra försiktig.

– Sunt förnuft räcker långt. Var försik-
tig med mat och vatten utomlands och 
använd handsprit, säger Olle Haglund.

* Probiotika är bakteriekulturer som 
   påverkar tarmfloran på ett positivt 
   sätt.
* Receptorer är delar av cellerna som 
    fångar upp olika ämnen.

KARIN JANSON

FÖREBYGG SEMESTERHÄLSAN

* Ät probiotika ett par veckor innan  
   semestern. 
* Ta också ett tillskott av omega 3-kaps- 
   lar, som kan förebygga inflammationer 
  i kroppen. 
* Ät grönsaker och frukter med färg!  
   De innehåller mycket nyttiga antiox- 
   idanter. 
* Tranbärsjuice, lingon och blåbär kan 
    förebygga blåskatarr och urinvägsin- 
  fektion. 
* Motionera regelbundet och försök 
  stressa av innan semestern.
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Snart är det jul igen Bo Kaspers till Linköping

Ett år går fort och i artistvärlden är fram-
förhållningen god. Redan nu är det klart 
att sångerskan Malena Ernman åker på jul-
turné i vinter. Den 28 november är det pre-
miär för I decembertid, som konserten kallas 
och totalt ska 16 svenska städer avverkas, 
däribland Linköping den 1 december då 
sångerskan kommer till Konsert & Kon-
gress. 

Årets gästartist är Lasse Berghagen. 
Dessutom medverkar Mats Bergström, Jan-
ne Bengtson och Svenska Stråkensemblen. 
Bred underhållning, vacker musik, över-
raskningar och skratt utlovas.

– Julkonserterna har ju blivit vår tids 
folkparksturnéer och jag kan inte nog be-
skriva hur stor betydelse de här konserter-
na har för mig, säger Malena Ernman. Vi 
är tio klassiska musiker som regelbundet får 
turnera tillsammans och möta publiken i 
hela Sverige. Det finns inget roligare!  
Och i år har jag sällskap av en av Sveriges 
största och mest folkliga artister. Det är fan-
tastiskt inspirerande

FREDRIK POLBACK

Bo Kaspers Orkester har jobbat med nya 
plattan i två år. Nyligen släpptes smakpro-
vet Sommaren och i oktober kommer albu-
met, det elfte i ordningen. Skivan är inspe-
lad i klassiska Atlantisstudion där artister 
som ABBA, Elvis Costello och Monica Zet-
terlund huserat. Den här gången har Bo 
Kaspers Orkester gått tillbaka till sina jaz-
ziga rötter och återskapat känslan och när-
varon från sina konserter. Som de själva 
säger: ”Nu är det dags att låta Bo Kaspers 
vara Bo Kaspers, för att travestera tv-serien 
Vita Huset.”

I höst bär det av på turné och fredagen 
den 20 november kommer de till Linkö-
ping Konsert & Kongress. Bandet består av 
Bo Sundström på sång och gitarr, Michael 
Malmgren på bas, Fredrik Dahl på trum-
mor och Mats Schubert på klaviatur. 

I över 20 år har de blandat pop, soul, 
jazz och visor i låtar som Hon är så söt, Låt 
mig komma in, Amerika, Vi kommer aldrig att 
dö och I samma bil. Efter Bo Sundströms 
medverkan i TV4-programmet Så mycket 
bättre, där artister som Lill Lindfors, Ebbot 
och Agnes tolkade deras låtar, är Bo Kas-
pers Orkester alltså återigen aktuella med 
nytt material.

FREDRIK POLBACK

BILD: ELISABETH FRANG BILD: JÖRGEN HILDERBRANDT

KULTUR & NÖJE
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Köttbullar med tomatsås och pasta
Pasta
Koka pastan enligt an-
visningarna på förpack-
ningen.

Köttbullar
500 gram blandfärs 
1 gul lök
½ dl havregryn eller strö-
bröd
1 dl mjölk
1 ägg
ca 1½ tsk salt
1 krm peppar
(rivet citronskal)

Blanda havregryn/ströbröd 
med mjölken i en bunke 
och låt svälla ca 10 min. 
Skala och finhacka löken, 
stek den mjuk i lite smör. 
Låt svalna.

Blanda ner lök, ägg, kött-
färs och kryddor i bunken. 
Rulla köttbullar och stek 
dem i smör på medelstark 
värme.

Tomatsås
1 gul lök
1-2 vitlöksklyftor
2 stjälkar blekselleri
(1 dl vitt vin)
1 burk krossade tomater 
(bra kvalitet)
1 msk tomatpuré
Ca 1 msk honung
Olja
Salt
Peppar

Skala och hacka lök och 
vitlök, strimla bleksellerin.
Fräs grönsakerna i olja 
utan att det tar färg. 

Rör i tomatpuré, låt den 
fräsa med en stund.
(Häll på vitt vin) låt redu-
cera.
Häll i tomatkrosset och låt 
allt koka på svag värme 
20-25 minuter utan lock. 
Rör om och späd eventu-
ellt med lite vatten.
Mixa eventuellt såsen. Låt 
den på nytt koka upp och 
smaka av med salt, peppar 
och honung.
Blanda ner tomatsåsen i 
den kokta pastan.

Servera pastan med kött-
bullar, ruccolasallad och 
riven parmesan.

MAT & DRYCK

Köttbullar då de är som godast – fina, runda och hemlagade. 
Serverade på italienskt vis med pasta och tomatsås.Monika 

Hallberg
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan Banke-
kind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Vard 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15
0141 - 70 150. 

HACKEFORS
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Molijns väg 15. Må -Fr 12 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-376 777

HANNÄS
Hannäs Möbel & Prylmarknad. 
Intill Hannäs kyrka söder om 
Åtvidaberg. Öppet kl. 10-16 sista 
lördagen i varje månad t.o.m. nov. 
(utom augusti.) Tel. 0120-148 03, 
0120-411 43, 070-295 65 96.

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17.  Stängt Lö - Må. 
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-17, Lö 11-15. 
Tel. 013-682 00 

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

NORRKÖPING
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80

NORSHOLM
Bondromantik. Slussvägen 1, 
(vid kanalbron). On 12-18, Lö 11-15. 
Tel. 0705 - 89  68 56.

RYCKLÖSA
Hjälpverks. Children without border  
Vänge Södergård. Lö-Sö 11-16. 
Tel. 0704-08 56 87. Från Linköping kör 
mot Linghem, innan Rycklösa till 
höger, skyltat Loppmarknad.

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

Skärblacka Folkets Hus
Öppet: 28/3, 25/4, 23/5 kl. 9 -14
Tel.  0707-90 84 97,
kontakt@blackafh.se

TALLBODA
Gerds Loppis och Second Hand. 
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16. 
Se skyltar. Tel. 013 -10 27 71.

VALDEMARSVIK
Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
"En jäkla massa skit – kanske antikt?"
Gula huset vid Café Kårtorp, intill 
E22:an infart Valdemarsvik. 
Öppet alla dagar. Tel. 073 - 815 74 61.

VRETA KLOSTER
Gullberg. Loppis & café. För barn i 
Estland. Väg 34 Linköping - Motala, 
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. Tel. 
013 - 39 40 23.
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km,
skyltat.

VÄRNA
Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

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 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må-To 9.00-16.00. 
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD
Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand. 
Ovanför gamla aff ären i Östra Ryd. 
Lö 10-15. 

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



47

25/5  Ekumenisk gudstjänst i S:t Martin,  
    Ekängen kl. 19.00. B. Fredriksson, Ch. Törnberg, 
    U. Hjertman.

30/5  Loppis i Askeby vid Gympasalen kl. 10-14.

    Vårmarknad Magasinet, Linghem kl.  10-15 

    Loppis i Gistad Klubbstuga, Gistad, kl. 10-15. 

    Hantverksdag & bakluckeloppis  
    vid Hagaberg, Vårdsberg, kl. 11-15. Växtfärgning,  
    Lin- & ullhantering, hantverk, underhållning, 
    Servering. Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

    Vernissage - Fotoutställningen "Burnout" 
    kl. 12.00 på Löfstad Slott. Guidad visning av  
    slottet kl. 13 och 14.

30-31/5  Fälttävlan häst/ponny vid Brunnsås, 
      Ringstorp. Arr. Åkerbo Rid- & Körsällskap.

5/6  The Tigers på Borkhults Festplats kl. 20-01.

6/6  Nationaldagsfirande  
    i arrangemang av hembygdsföreningarna.
    Landeryds Hembygdspark. Från kl. 11.00.
    Tuna Kungsgård, Rystad. Samling 13.30.
    Skärkind. Samling vid kyrkan kl. 14.00.
    Örtomta, Stensätter,  kl. 14.00.
    Askeby, Tallbacken, kl. 15.00.

6-7/6 Risten-Lakviks museijärnväg.  
    Säsongpremiär. Turer varje timme mellan 
    11 och 15. Därefter trafik lö-sö 27/6-9/8.

7/6  Pay and "all" hästhoppning, dressyr, 
    fälttävlan och körning vid Brunnsås, Ringstorp.  
    Arr. Åkerbo Rid- & Körsällskap.

13/6  Blomster- & fågelskådevandring  
    i Ljusfors naturreservat, Skärblacka.  
    Samling vid hembygdsgården i Kimstad kl. 10.00. 
    Arr. Kimstad-Norsholms hembygdsförening.

14/6  Hembygdsdag vid Fillinge Tingshus,  
    Bankekind, kl. 11-16.  Friluftsgudstjänst, Konsert,  
    Teater, Hantverk, Blommor m.m. 
    Arr. Bankekinds hembygdsförening.

    Öppet hus vid hembygdsgården Hagaberg, 
    Vårdsberg, kl. 14-17.  Våffelservering. 
    Arr. Vårdsbergs hembygdsförening.

30/5-6/9  Fotoutställning "Burnout" 
     på Löfstad Slott. Bilder från Power Meet.

Onsdagar Dans vid Löfstad loge kl. 17 - 20.  
    Arr. PRO Skärblacka.

Torsdagar Motorcykelträffar  
    vid Sluss Caféet, Norsholm. Grillning från 17.00.

Månadens tips  
i Åkerbo med omnejd
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För ytterligare information  –  se annonser  på annan plats i tidningen.

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand 
som du vill skall synas i förteckningen på 
sidan härintill?
Kontakta Åkerbobladet:
013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu 
FRITT INFÖRANDE i rutan när det  
gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider 
och vägbeskrivning.
Vi tar med loppisar som har öppet vid  
återkommande tillfällen – alltså inte  
"endagsloppisar".
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Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss. När korsordet är löst skickar du in bildtexterna,  
dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till  Åkerbobladet, Stationshuset,  
Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 2 juni 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 aprilkrysset var ”Framstår som fårskallar" och "Väcker uppseende". 
Lösning se sidan 47. Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Jan Folkesson, Linköping,  
2:a pris – Benny Schultz, Linköping samt 3:e pris – Henrik Dyhlén, Mantorp.  
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: korsord2015

Åkerbokrysset - maj 2015

Foto: Bee-Line.  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
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 

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 18.400 ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 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, Ring-
storp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 

Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i centrala Falerum, Sättuna, 
Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Cirka 3.500 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, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen, 
Fredriksborgs Ridsport, Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign, Gårdsbutiken Basunda gård
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda 
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine, 
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen, Majeldens Café
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,  
Linköpings Hundvård, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel & 
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Ljungsbro Café & Secondhand, 
Biblioteket
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,  
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Skärblacka Trä, 
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline 
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Valdemarsvik: Café Kårtorp, Morsans Loppis & Rickys Sjöbod
Vånga: Cattis Hårbod, Jogestorps Trädgård
Värna: Grindstugeloppis
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2015

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

6-7 Tis 2/6 Sön 14/6

8 Tis 4/8 Sön 16/8

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

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 NTM Distribution till boende i 
Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213  66  42.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB
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Gilla oss på facebook
www.facebook.com/askebytradgard

Askeby Trädgård AB

Härliga egenodlade
SOMMARBLOMMOR!

Egenodlade tomater och dippgurka 
samt vår egen saltgurka.

Perenner, bärbuskar & fruktträd.

Öppettider:  
Vardagar 10 - 18  •  Helger 10 - 14

 Pelargon
 1 st     29:-
 4 st  100:-

Kärleks-
pelargon

   1 st     39:-
   3 st  100:-

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.

Ampel-
växter

   1 st      45:-
   3 st   120:-

STORKÖPSRABATT!  Handla för 1000:- och få 10 % rabatt!
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Pizzeria Rhodos 

Tulpanvägen 3, Linghem • ÖPPET: Ti - To 11- 20, Fr 11- 21, Lö - Sö 13- 21, Må stängt

Välkommen in och ta del av våra erbjudanden!
Linghem

www.rhodoslinghem.se

013 - 791 87

Välkommen att boka bord  
och beställa 

Fläskfilé  
eller Grillspett

RABATTKUPONG
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vid köp av
1 familjepizza

Gäller t.o.m. 21 juni 2015 och endast vid avhämtning.
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Gäller t.o.m. 21 juni 2015 och endast vid avhämtning.

Köp 
2 kebabrullar  för 120:- (ord. 140:-)

2 kycklingrullar för 120:- (ord. 150:-)

2 falafelrullar    för 120:- (ord. 140:-)

Välj något av dessa alternativ: 

www.sublevel.se
vi hjälper dig med dj, ljud, ljus & musik till ert företagsevent eller bröllop

rimliga priser för små och stora tillställningar

kontakta oss redan idag för GRATIS prisförslag e-post info@sublevel.se kontor 013-12 10 77

DJ • LJUD • LJUS • BRÖLLOP
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Färre stora skador och 
ett riktigt fint resultat. 
Bra. Nu gnuggar våra 
ägare händerna.
2014 var ett bra år för Länsförsäkringar Östgöta. Det var färre stora skador än normalt, 
dessutom med lägre kostnader än vanligt. Totalt gjorde vi ett bra resultat. Då har vi möjlighet 
att göra en utbetalning till våra ägare. Inte som aktieutdelning, utan som återbäring på den 
premie du har betalat. Du som vår kund är ju också vår ägare. Det som är bra för dig är också 
bra för oss.
     Så är det när man drivs av gemensamma intressen.

LÄS MER OM ÅTERBÄRINGEN PÅ
lansforsakringar.se/ostgota/aterbaring


