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

Vi installerar
solceller

Lundgrens El är i första hand experter på elinstallationer. Vad kan vara ett mer
lysande exempel på en elinstallation, än en solcellsanläggning. Solenergi är förnybar och orsakar inga miljöfarliga utsläpp. Att välja en solcellsanläggning är att
satsa på en lättskött, klimatsmart energikälla med mycket lång livstid.
Lundgrens El vill leda en förnybar framtid och installation av miljövänliga solpaneler är ett av sätten vi bidrar på. Vi hjälper dig från idé till färdig anläggning. Har du
funderingar kring solenergi? Hör av dig till oss på Lundgrens El, vi gillar lysande
idéer! Självklart hjälper vi dig också med allt från traditionella elinstallationer till
installation av laddboxar för elfordon.
Linköping 013-27 01 27
Norrköping 011-19 06 00
Vikbolandet 0125-505 15
E-post
solceller@lundgrensel.se
Herrsäters Gård 30 • Lördagsträﬀ 36 • Kultur & Nöje 40 • Loppisar 42 • Korsord 44

Välkommen till

Bjärby Saloon!
Bröllop • Fest • Konferens
Saloonen står öppen för servering av
PAJ, GLASS och VÅFFLOR
varje söndag 14-18.
Dessutom har vi öppet varannan lördag (jämna veckor)
för mat och god dryck, ofta med liveframträdanden
av trubadurer och coverband.
Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information.

Öppet mellan 17-22

eller tills våra gäster går hem.

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
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Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Samma goda smak.
I ny förpackning!
LOKALT
FRÅN
ÅTVIDABERG

BUTIKEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 8-20

Lokalproducerade produkter

I vår visthusbod hittar Du alla gårdens produkter såsom ostkaka, ost, sylter och mjöl.
Här finns också annat gott och lokalproducerat från vår bygd.
Välkommen till ett levande familjejordbruk mitt i den östgötska myllan!

www.herrsater.se • Tel. 0738-17 80 62 • Adress: Herrsäter, 597 94 Åtvidaberg •

Kapten Bille’s
Café & Vandrarhem

herrsatersgard

Följ oss
på
Facebook

• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten • Fullständiga rättigheter
Besök gärna vår hemsida

GLASS & GOLFPAKET
MJUKGLASS eller
KULGLASS (2 kulor)
+ MINIGOLFRUNDA
(Gäller t.o.m. 13 sept.)

50:-

www.kaptenbille.se
STF Vandrarhem

så får du veta mera om oss
samt våra aktuella aktiviteter
och erbjudanden.

Vi serverar LUNCH kl. 11-14. Se menyn varje vecka på hemsidan.
Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

KÖKET ÖPPET

Tisdag - Lördag 10 - 20 • Söndag 10 -17
Måndagar stängt
(Reservation för ev. ändring av öppettider - se hemsidan.)

Tel. 011 - 545 50
www.kaptenbille.se
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Närodlat och klimatcertifierat!

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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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

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinnprodukter

Tovade
figurer

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.
Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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ATTEFALLSHUS eller FÖRRÅD
Vi tillverkar efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

JORD, GRUS & SAND
GRUS OCH DEKORGRUS, MAKADAM,
BÄRLAGER, TÄCKBARK, NATURSINGEL
I storsäck eller lösvikt.
Hämta själv eller få levererat med tipp och kranbil.

PLATTOR, MARKSTEN & DEKORSTEN
MURBLOCK
Tumlat 42 x 21 x 14

Grå släta tumlade block
lämpliga att bygga låga
murar med.

BETONGPLATTOR
Svart-vit DEKORSTEN

Höglo�et Företagcentrum AB

Bankekind
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ÖPPETTIDER: Må - Fr 7 - 18 • Lörd 9 - 12
585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

Dags att boka in höstens

GRÄV- ELLER BYGGPROJEKT
Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.
Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda
kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

Vi är även återförsäljare för
Marquis spabad och San Juan Glasfiberpooler.

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

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se
Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

Dags för höstrenovering
Stenläggning
Tak och fasad
Målning
Altan och uterum
Kök
Badrum
m.m.

Alltid ett oslagbart timpris!
www.fm-hantverkskompetens.se

0708 - 58 27 10

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

Vi transporterar
och sprider
TEL 011- 543 00
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LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

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 utför följande tjänster:
Kontrollansvarig
enligt PBL (KA)
Viutför
följande tjänster:
 Slutbesiktning

enligt PBL (KA)
Kontrollansvarig
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Slutbesiktning
 Kalkyl och kostnadsbedömningar
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Kalkyl
Ritningshjälp

och kostnadsbedömningar
Ritningshjälp

Välkommen att kontakta oss!

Tel:
070 - 37 55att
618kontakta
• E-post:oss!
info@rambow.se
Välkommen
Tel: 070—37 www.rambow.se
55 618
E-post: info@rambow.se
www.rambow.se

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

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

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

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

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Vill du skapa
ORDNING OCH REDA

Rensning och
betning
av utsäde utföres

i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig enligt dina
personliga önskemål och krav.
Vi tar även hand om dödsbon.
Välkommen att kontakta oss!
Tel: 073 - 09 16 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

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

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

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

Träd

Fram

SKOG & NATURVÅRD
bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

av unga träd

och buskar

• Nedtagning av oönskade träd
RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20
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Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Det finns ett tv-program som heter
”Mästarnas mästare”. Där tävlar olika
kända, svenska idrottare med varandra.
Muskler spänns. Koncentrationen skärps.
Alla försöker vinna. Det känns nästan
som om de tävlande tar det hela på blodigt allvar.
Konceptet är inte nytt. Det fanns redan
i början av 1950-talet. Då gjorde tidningen Expressen en kort film på samma
tema – ”Expressens stjärnkamp” – där sju
av den tidens främsta, svenska idrottsmän
fick tävla mot varandra i grenar som de
inte var vana vid.
Mora-Nisse var med, iklädd röd toppluva. Boxaren Ingemar Johansson, Ingo,
deltog. Det gjorde också simmaren Göran
”Rotborsten” Larsson.
Vidare deltog brottaren Bertil Andersson, fotbollsspelaren Calle Palmér och
stavhopparen Ragnar Lundberg.
Och så vår Profil. Han var bara 22 år
gammal, men hade ändå hunnit bli riksbekant genom sina stora framgångar
inom den sport som han tävlade i.
Det blev en tävling fylld av glam och
skoj. Första grenen – cykling 10 km –
vanns av Mora-Nisse. Sedan blev det
varpakastning. Därefter kanot, 1000 m,
på Brunnsviken norr om Stockholm, där
brottaren Bertil Andersson kapsejsade.
Den fjärde grenen var golf, som vår
Profil vann. Sist blev det pistolskytte på
Stora Skuggan.
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Slutsegrare blev Mora-Nisse som hissades av sina medtävlande. Ett enastående
gäng, som alla svenskar kände till och beundrade.
Vår Profil heter Harald. Han kommer
från Stockholm. Där växte han upp på
Södermalm, som förr i tiden var en mycket lugn och behaglig stadsdel.
Man kan utan tvekan påstå att Harald
gjorde en kometkarriär. På hösten 1949
blev han svensk mästare i sin tävlingsgren. Då var han fortfarande bara 19 år
gammal.
Sedan följde framgångarna slag i slag,
bland annat med medalj i VM fem år senare.
Det gjorde Harald oerhört populär.
Han hyllades på en mängd olika sätt.
Så blev han till exempel huvudperson i
en riktig, tecknad serie! Den gjordes av
tecknaren Göte Göransson mellan åren
1954 – 58.
Serien var en äventyrsserie i följetongsform. Den publicerades i diverse
barn- och serietidningar, samt gick också
en tid i Kamratposten.
Vidare fick han sjunga in en skiva. Det
blev en mycket speciell produktion som
bar titeln ”Här går det undan i svängarna”. Vår Profil sjöng, ackompanjerad av
Gnesta-Kalles orkester. Det blev väl kanske inte direkt som någon ABBA-låt. Men
det var stort för Harald att få göra en
egen skiva.

Förteckningen över vår Profils framgångar utgör en diger läsning. De flesta
kom i Sverige. Men han deltog också i
fem VM-finaler i England under åren
1953 – 59.
Harald höll igång som professionell
förare ända fram till i 50-årsåldern. Han
tävlade i en mycket speciell sport. Där
fanns det lag med konstiga namn, som
Indianerna, Dackarna och Getingarna.
Eftersom vår Profil var en bussig och
hjälpsam kille blev han god vän med
många andra aktiva tävlingsförare. När
han fyllde 80 år samlades många av dem
på en stor fest i Norrköping för att hylla
honom. Bland de särskilt inbjudna märktes namn som Sten ”Storken” Lundin,
Benga Jansson, ”Posa” Serenius och Ove
Fundin.
Vår Profil gjorde det han var bra på.
Han körde motorcykel. Och då handlade det inte bara om tävlingar. I unga år
gjorde han också en dramatisk färd genom Afrika.
Som äldre fortsatte han med långturer
av det här slaget. År 2006 gjorde han en
helt otrolig mc-färd från Söul i Sydkorea
till Stockholm. Han körde 1452 mil! Det
tog 49 dagar!
Harald var inte ensam. Han hade

Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!
Vb: Följ skyltar mot
Stora Bjärby från bron
vid Törnevalla kyrka.
Kör förbi mangårdsbyggnaden och
ytterligare 200 m
ner till ÄGGBODEN.

Äggen hos oss
är FÄRSKA.
Vill du ha färskare
– köp en höna!

sällskap av Ove Fundin och Posa Serenius. Färden gick genom Sibirien,
Mongoliet, Kazakstan, Ryssland och
Finland. De tog sig över bergspass på
2600 m höjd och forcerade ändlösa ökenområden i Centralasien.
I Mongoliet blev vår Profil svårt sjuk
i blodförgiftning. Men efter vård i huvudstaden Ulan Bator kvicknade han till
igen och kunde fortsätta färden, ända
fram till målet vid Grand Hotell i Stockholm.
Vår Profils tid som tävlingsförare ligger långt tillbaka. Men han är inte
glömd. Det kan till en del bero på hans
mycket speciella smeknamn, som för tankarna till samma djur som Rödluvan
mötte när hon var ute och gick i skogen.
Vem är han?

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 8 september vill vi ha ditt
svar. Bland rätta inkomna svar lottar vi ut en vinnare som
får två trisslotter. Vinnare och rätt svar publiceras i nästa
nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska
profil hittar du på sidan 43.

tarten:
Inför skols
Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg AB • 0709 - 37 00 36
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YOGA – hösten 2020
Start vecka 36

14 tillfällen
Enkel & effektiv yoga.
Bra för rygg, axlar, nacke och
mot stress & huvudvärk.
Små grupper, stora salar
och bra avstånd.

Måndag

Tisdag

FALERUM
Bykupan

ÅTVIDABERG
Hembygdsgården
15:30-16:15

Maria Svensson

yoganatur@outlook.com
0703 -165 499

Begränsat antal platser.
Friskvårdsbidraget gäller.
Ansluten till Wellnet, Actiway,
och BokaDirekt.

Torsdag

STOLSYOGA

Anmälan & info till:
Kundaliniyogalärare och
instruktör i Medicinsk yoga.

Onsdag

KVARNVIK VÄRNA-GREBO
Bygdegården
Bygdegården

FRISKYOGA

STOLSYOGA STOLSYOGA
17:00-17:45

17:00-17:45

FRISKYOGA

FRISKYOGA

FRISKYOGA

17:00-18:00

FRISKYOGA
18:30-19:45

18:30-19:45

18:30-19:45

18:30-19:45

PRISER:

FRISKYOGA 75 MIN: 2 000 kr / senior 1 900 kr
FRISKYOGA 60 MIN: 1 900 kr / senior 1 800 kr
STOLSYOGA 45 MIN: 1 500 kr / halvtermin 800 kr / drop-in 120 kr

www.yoganatur.se

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

100 % nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Vi hjälper till med det mesta

t.ex. byte av gardiner.
Fråga oss om det ni vill ha hjälp med!

Hushållsnära
tjänster m.m.
Referenser finnes.

Vi tar vårt ansvar inför våra kunder
med anledning av Corona-pandemin.
Just nu är vi friska och vi ser till att personal som eventuellt känner minsta symtom inte kommer att arbeta.

Marlene Andersson

Vi stödjer

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya
med ett

r

fadderbarn.

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

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

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

MONIKAS MATBOD
Levererar mat,
smörgåstårtor och smörrebröd
för olika evenemang.
Bröllop • Mingelfester
Begravningar
Personalfester • Personalmöten m.m.
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HELA SVERIGES MATMAMMA

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

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

Fotvård är något för alla ...

Vare sig du har besvär av hälsprickor, förhårdnader,
ömmande liktorn, svårklippta naglar, vårtor,
nageltrång, fot- eller nagelsvamp
eller bara en stund i en lugn och rofylld miljö.

Fotvård är välbefinnande
för hela kroppen i alla åldrar.
Varmt välkommen hälsar vi
dej till Ängshults fotterapi,
numera på:
Veteklintvägen 13 A
Skärblacka

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36

www.lottadriscoll.se

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Mängder av kläder inför höstens jakter från bland annat
DEERHUNTER och Pinewood.

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör
0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem
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VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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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

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

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

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
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FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING
Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m.
Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

Kjells Mur- & Byggservice

Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33

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

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
DÄCKHOTELL FÖR
VI TAR HAND OM DIN BIL

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18
Lörd 10 - 17

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

Öppettider:
Må-to 8-18
Fre 8-12
tfn: 013 - 510 60

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Basservice 1595:Vi är nu
NTF-certifierade
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inkl. 5 liter olja & filter.

DÄCKFÖRVARING

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

Renovera
och byt glas
- inte fönster

BEVARA
HUSETS
KARAKTÄR!

Vi gör om era kopplade
tvåglasfönster till
energieffektiva
treglasfönster

Före åtgärd

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

Kontakta oss idag för offert!

Glasfönster

(Trippelkonstruktion)

Efter åtgärd

Ring
011- 530 00
Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

www.nyab.nu

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

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

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
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Kontakt
besök redan idag.
nadsfria hem
Passa på att boka ditt kost

Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68

www.kambrinks.se

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping
Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18
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FRAMTIDENS
BOENDE

I natursköna Kvarnvik, vid sjön Önn cirka 2 mil väster om Valdemarsvik, planeras att bygga 6 stycken
parhus 2-3 rok samt 2 stycken fristående villor med byggstart hösten 2020. Alla med sjöutsikt.
Bostäderna kommer att upplåtas i en form av hyresrätter.
Initiativtagare till projektet är Conni Jonsson, född och uppvuxen i
Hällingsfall, som tillsammans med sin svåger Jörgen Nilsson, Tryserums
Bygg AB, kommer att driva och utföra projektet.
På området kommer det att finnas gemensamma lokaler med möjlighet
för övernattning för gäster, aktivitetsrum, växthus och tillgång till
brygga samt bastu.
Hela området kommer att drivas i en gemensamhetsförening, du har
därmed stora möjligheter att vara med och utforma din utomhusmiljö.
Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan för ett bekvämt,
enkelt och sjönära boende på vår hemsida.
Ta gärna del av all information som finns på hemsidan

www.kvarnviksstrand.se

Qarlbo Property AB

Tryserums Bygg AB

BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.
Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:

3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster
Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material
Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

www.nyab.nu
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Föreöppningshopping
Efterstängningshopping
Hemleverans
Ring så fixar vi
Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om
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BJ´s mode

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

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Säljer det mesta
för hemmet och samlaren

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Parants
damboutique
i Västra Husby

50a%
ssor
på m gg
av pla

Öppet:
tisd, torsd, fred 12 -18 • lörd 10 -13
eller efter överenskommelse.
Stängt 26/8 - 2/9.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
emma_g_sakero�ng

Välkommen till

Emma G:s Saker o Ting

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

HÖSTENS
NYHETER

är på gång!

Gör en utflykt en mil från
Norrköping. Beställ egen tid
eller välj öppettiderna.
Jag bjuder på kaffe med hembakad kaka. Prova kläder i liten
miljö. Det piggar upp medan
herrarna får sitta och fika i vår
lilla kaffehörna.

Öppet: Ti, On och To 12 - 18
Övriga dagar se vår hemsida.
Parant finns intill väg 210 mot Söderköping.
Från Norrköping Gamla Övägen ut.

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

www.parantmode.se

DANSA LINEDANCE!
Under hösten 2020 är vår verksamhet begränsad till
följd av Coronapandemin. Inga fredagsdanser och
inga kurser på nivå 1 och 2. På nivå 3 och 4/5 startar
kurserna i slutet av augusti.

Vår målsättning är att återgå till ordinarie
kursutbud i januari 2021.
Du kan anmäla dig till vårens kurser redan nu.
E-posta till linkopinglinedancers@hotmail.com

Vi dansar i Landerydgården, Hjulsbro!
www.linkopinglinedancers.se

•

0738 - 40 89 11
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Har du psoriasis?
Välkommen in på behandling.
DROP IN-anläggning sol, kam,
saltbad och bastu.
Vi finns på Fontänen, Västra v 32.
Öppet: mån, ons 13-18 • fre 12-17
Tel: 072-3303699
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Öppet t.o.m. 27 september
Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design
och Roliga inredningsdetaljer
samt Trädgård och sånt och Loppis.

Öppet under augusti

torsdag, fredag, lördag, söndag kl. 11-16

Septemberöppet
lördag & söndag kl. 11-16

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

Loppis
i Träffpunkten Björsäter
Gamla Åtvidabergsvägen 21

lördagen den 12 september
& lördagen den 10 oktober
mellan kl 10 – 15.
P.g.a. Covid-19 kommer det bara att få vistas
30 besökare samtidigt inne i lokalen.

Välkomna!
Arrangör: Träffpunkten Björsäter
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Digitala gudstjänster
Välkommen att fira gudstjänst i digital form varje söndag.
Lyssna till tänkvärda ord, vacker musik och rofyllda böner.
För att se gudstjänsterna behöver du en dator, platta eller
telefon med internetuppkoppling.
Se gudstjänsterna på:
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.se/svenskakyrkannorrkoping

Årsmöte 2020

Årsmöte
onsdag den 2 september kl. 19.00
i Fillinge Tingshus.
Om vädret tillåter sitter vi ute,
annars inne, på behörigt avstånd.

PROGRAM

Allan Ånell berättar om
50 år som förtroendevald.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner ska vara ordföranden tillhanda
senast den 25 augusti, eller presenteras på
årsmötet under övriga frågor.

Föreningen bjuder på kaffe.
Styrelsen hälsar alla välkomna!

Välkommen till

Lördagsträffens

Sensommarfest
Linghemskyrkans altan

den 29 augusti kl 14

Lasse & Göran underhåller.
Det blir Musik, Allsång,
Sverigeresan, Korv med bröd.
Pärontårta till kaffet.
Pris 50 kr.
Varmt välkomna!
Dessutom planerade träffar

12 och 26 september kl. 14

men då inne i Linghemskyrkan.
Pris 50 kr.
För mer info, ring mig gärna
Helene Andersson 0769-413394.
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vad händer i kyrkan?

Vi ses i chatten
Jourhavande präst är en samtalstjänst
som Svenska kyrkan erbjuder under
den tid på dygnet då många andra
verksamheter är stängda. Samtalet kan
ske via chatt, digitalt brev eller telefon både prästen och den som hör av sig är
anonym. Under våren och sommaren
har jouren haft extra mycket öppet.
En av de som fört samtal i chatten är
Stefan Alström, som arbetar i Åkerbo
församling.

Finns det några vanliga
samtalsämnen just i chatten?
Nej det kan vara lite vad som helst. Det är
mycket suicidfall och mycket oro eller psykisk
ohälsa. Det kan också var frågor kring tro.
Jag upplever, men vet inte eftersom allt är
anonymt, att det är många ungdomar som
hör av sig. Speciellt bland de som upplever
psykisk ohälsa. Många bär på en oro att
man inte är tillräcklig eller bra nog som
man är. Det är mycket press i skolan, bland
kompisar eller från föräldrar. Det finns
såklart en del oro nu under Coronapandemin, men oftast märker jag att om
man börjar gräva lite så finns det andra
orsaker till oron.

Det jobbigaste är de samtal där den andra
personen helt plötsligt bara försvinner eller
slutar svara. Då hjälper det att ha erfarenhet,
men ibland kan det vara väldigt svårt att
somna. Samtidigt så känner jag att det ger
mycket och är betydelsefullt för alla de
människor som hör av sig. Det händer ofta
att de säger ”tack nu har jag fått hjälp”. Vi
är runt 8 personer som sitter uppkopplade
över hela Sverige och det är mellan 60
och 100 samtal per kväll. Ändå är det inte
ovanligt att en chatt pågår runt 45
minuter. När samtalen är slut raderas de.

Hur tar du samtalet vidare när
någon hör av sig?
Jag försöker få dem att berätta och prata så
mycket som möjligt och avslutar alltid samtalet
med ett råd. Nästan ingen, eller väldigt få,
vet om att de kan kontakta sin församling
för samtal med präst eller diakon*. De vet
inte heller att man inte behöver vara troende
för att få det stödet, eller att det är gratis.
Det berättar jag ofta, för många har inte
råd att gå till psykiatrin, speciellt om man
är ung.

Stefan Alström
präst

Läs hela intervjun i
församlingsguiden!
Leta på issuu.com/linghem
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Intervjuad av Klara Grundström

Samtalsstöd
När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Här finns möjlighet till
samtal oavsett ålder och livssituation. Samtal med en präst eller en diakon i
Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner
är tron på Gud självklar, men du behöver inte vara troende eller medlem
i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting.

*Vill du prata med en präst eller diakon?
Ring 013-23 66 59 eller läs mer på
svenskakyrkan.se/akerbo/nagon-att-tala-med

Vad är inställt
och inte?
Genom att vara medlem
bidrar du till att vi kan
fortsätta att sprida
trygghet, stöd och glädje.

Vi hoppas kunna genomföra allt det
som vi planerat inför hösten, men vi
kan tyvärr inte lova att allt blir som vi
har tänkt oss. Det är därför viktigt att
du håller utkik efter förändringar:

besök svenskakyrkan.se/akerbo/
gudstjanster-och-kalender
eller ladda ner appen Kyrkguiden,
den finns där appar finns.
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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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Foder - Stall - Entreprenad
• Grovfoder för häst
Johan Franzén
Vårdsberg Hovetorp 1
585 92 Linköping
070-786 0112
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

• Entreprenad inom grävning
och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor
• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.
Underlag i fållor.

för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel
vid ditt stall

• Trädfällning samt slåtter

av busk och sly samt betesputsning

www.elinstallationer.net
Telefon:
Åtvidaberg 0120 - 149 49
Linköping 013 - 149 490

Huvudkontor
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12
597 53 Åtvidaberg

Åkerbobladets SEPTEMBERNUMMER
kommer ut den 20 september.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den 8 september.

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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smått & gott
Sturefors loppis

i magasinet efter Vist kyrka.
Söndag 23/8 och 6/9, kl. 11-16.
Bilder på fb och instagram.

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA
HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
söndagen 30 augusti kl. 14.00
utomhus vid Ljusfors Herrgård.

Ingen underhållning eller servering.
Medtag egen ”kaffekorg” samt ev. paraply.
Alla medlemmar välkomna!

Björsäters seniorer
Corona-spel

vid ”Midsommarstången”
fredag den 28 augusti kl. 14.

Kolonistuga / arbetarvagn
säljes mycket billigt. Måste flyttas. Delvis inbyggd.
070 - 8854347.

LOKSELAR

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

PUMPAR

SLIPAR:

Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

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

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Sliperiet i Gistad

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

är öppet enligt överenskommelse.
Corona-avstånd gäller.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

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

Privat samlare
köper Svenska Silvermynt
2-krona
1-krona
50 öre
25 öre
10 öre

före 1968
före 1968
före 1962
före 1962
före 1962

26:13:6:50
3:25
1:30

Ring Kenneth Åberg 0708 - 32 04 34
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Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se

070 - 298 10 30
Känn Dig VÄLKOMMEN!

Radannonser

Läs Åkerbobladet
i din surfplatta
eller smartphone!

för privatpersoner och föreningar
under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text.
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med
maximalt cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad.
Uppge också ditt namn, adress och tel.nr.
E-mail: info@akerbo.nu.
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem.
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning
Priser
Rubrik samt
skall vara Åkerbobladet till1 - 2 rader 75:handa senast på tisdagen i
3 rader				90:veckan före utgivningsveckan.
4 rader			  105:5 rader			  120:Dvs. för nästa nummer senast
6 rader			  135:den 8 september.
7 rader			 150:(Vi tar inte emot annonstext
8 rader			 165:per telefon.)
Liten bild + 150:-

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

29

			

Månadens profiler:							

Erik och Sara

har satt Herrsäters gård på matkartan
– prisbelönta lantbrukare satsar på gårdsbutik

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

Erik och Sara Carlsson har hand om produktförädlingen på Herrsäters gård.
Bland annat har de tagit fram en prisbelönt ostkaka.
Herrsäters gård i Värna är berömd för sin ostkaka som vann SM i mathantverk både 2016
och 2019. Den, och många andra produkter, finns att köpa i den välfyllda gårdsbutik som
Herrsäter öppnade i slutet av maj. Butiken har inte bara blivit populär bland kunderna
utan också en viktig inkomstkälla för gården.

Själva lantbruket är det egentligen föräldrarna som driver men när det skrivits
om Herrsäters gård i tidningarna är det
oftast barnen Erik och Sara som står i
30

fokus. Det är de som sköter om förädlingsdelen, bland annat den prisbelönta
ostkakan, som är den del av verksamheten som berör vanliga konsumenter mest.

							Erik och Sara Carlsson
Erik berättar om gården:
– Vi är en kungsgård som staten äger,
och egentligen är det våra föräldrar som
arrenderar av Statens fastighetsverk.
Och här har det varit mjölk som huvudproduktion även långt innan vi kom hit.
Historiskt sett har det väl varit mjölken
som varit den dominerande verksamheten här, och så är det nu också. Även om
vi har många sidogrenar så är mjölken
vårt hjärta.
– Och det är jordägarens ambition också att det ska vara så, säger Sara.
– Ja, de har ju satsat och byggt ladugård för det, så det finns både på pränt
och uttalat som önskemål. Vi har krav på
oss att bedriva mjölkproduktion, säger
Erik.
Nu börjar högsäsongen
Utöver mjölken är förädlingen ytterligare
ett ben att stå på. Gården har även en viss
köttproduktion som en följd av mjölkproduktionen, eftersom varannan kalv som
föds är en tjur. Tjurarna gör också en stor
insats för att hålla eklandskapet öppet.
Utöver detta utför gården även lite entreprenad. De arrenderar bara åkrar och
hagar och har ingen skog. Ska man vara
noga består verksamheten av två olika
bolag. Dels lantbruket som är föräldrarnas företag och sedan förädlingsbolaget
som sköts av Erik och Sara.
– Men de är beroende av varandra och
alla hjälps åt i företagen, säger Sara.
Och det är något som behövs, särskilt
vid specifika arbetstoppar. Mejeriet har
exempelvis en ganska intensiv marknadssäsong.

– Den brukar börja nu och hålla i sig
ända fram till jul, berättar Sara.
Läget sommaren 2020
Svenskarna, och kanske särskilt östgötarna, är engagerade i sina lantbrukare. Så
många undrar säkert hur situationen ser
ut för svenska bönder sommaren 2020.
– Jag tror att lantbruket mår ganska
bra, än så länge. Tittar man på det ekonomiskt är det väl inte någon toppennivå
men heller inte dåligt, utan det är ungefär här vi brukar befinna oss. Det skiljer
sig förstås över landet men vi upplever
att vi har fått god grässkörd och det är
ju positivt efter flera år av torka. Och det
bygger ju förutsättningar att kunna föda
de djur man har på ett bra sätt. Och jag
tror att det generellt i Sverige har varit
ett växtår, det finns mycket gräs och är
mycket hö i ladorna. Nu är inte vi någon
riktig spannmålsbygd men skörden ser
bra ut. Mjölkpriset är helt okej. Jag har
inte riktigt koll på fläsk och ägg och sånt
eftersom vi inte håller på med det, men
det verkar inte vara någon pågående kris
nånstans, säger Erik.
Coronakrisens påverkan
Detta speciella år har ytterligare en faktor
lagts till ekvationen, nämligen coronakrisen som väl ingen kan ha missat. Sara
förklarar dock att när det gäller mjölkproduktionen så har inte coronan haft
någon större påverkan. Erik tror att det
kan bero på att försäljningen styrts om,
och kanske kan det i slutändan komma ut
något positivt av pandemin.
– Jag tror att primärproduktionen
kommer gynnas på sikt av coronan.
forts. på nästa sida
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Månadens profiler:							

Redan innan hade det satts igång en del
politiska tankar om att det här med självförsörjningsgrad kanske inte är så tokigt
i alla fall. Bollen hade redan börjat rulla
men den fick en rejäl spark till av coronan. Folk började verkligen förstå hur
sårbart Sverige är och hur dåligt vi har
förvaltat matproduktionen, säger Erik.
Viltet är ett stort problem
Men det är inte bara coronan som utgör
ett stort hot för verksamheten. Det finns
många saker, från klimatförändringar till
utländsk konkurrens, som utgör faror för
svenska bönder. Vilka är de tre största
problemen för just Herrsäters gård?
– Viltet är det absolut största hotet. Vi
har varit väldigt drabbade av dovhjort
här under många år och den stammen
fortsätter att växa. Sen kom grisarna och
det blev inte ett dugg bättre, utan ytterligare en sorts skador. Och nu kommer
vargen. I början trodde man att vargen
skulle skrämma bort dovet men jag tror
inte det blir så utan jag trot att vargen
kommer att äta kor före hjort. Först får,
men vi har inga får på den här gården.
Men på tre sidor om oss finns det fårgårdar. Sen är viltet kanske inget problem i
Vadstena där man odlar spannmål, men
ur vårt perspektiv är det största problemet, säger Erik och fortsätter:
Krångliga regler
– Sen säger jag det här med regler. Det
kommer hela tiden nya regler och krångligare regler. Och det hänger ihop med
den internationella konkurrensen. När
varorna ska ut på en gemensam marknad
med olika regelbok så blir det inte lätt att
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konkurrera.
– Många förstår inte varför svenska
produkter är dyrare. Många tror att vi
har samma regler med det är långtifrån
så, lägger Sara till.
– Nummer tre hänger ihop lite med
viltet. Gårdarna är så himla dyra och det
är många människor med andra pengar
än lantbrukspengar som köper fastigheter och trissar upp priserna. En gård
som våran skulle aldrig gå att köpa för
vad lantbruket avkastar och då blir det
såna med andra intressen som köper ett
sånt här ställe, som kanske sätter jakten
främst. Man skulle kunna säga att det
är ett lönsamhetsproblem, och löste sig
ettan och tvåan så kanske inte tredje problemet skulle finnas, säger Erik.
Bättre arbetsmiljö
Men det finns sånt som går åt andra hållet också och blir bättre. Går man tillbaka
några decennier och jämför dåtidens
med dagens jordbruk så finns det en hel
del som har blivit klart bättre.
– Arbetsmiljön har förbättrats med
ljusår. Slitaget på de som arbetar fysiskt
har minskat avsevärt. Om vi tar 70-talet så kanske man gödslade ut allt med
skottkärra och skyffel, och tänker man
bara på det arbetet med 20-30 skottkärror om dagen så är ju allt automatiskt nu
för tiden. Allt förfinas ju. Maskinerna blir
större och korna mjölkar mer. Mycket har
blivit bättre, men jag tror tyvärr inte lönsamheten har blivit så mycket bättre. Man
har motat kostnader genom att bli effektivare. Korna mjölkar mer, men det är
väl ungefär samma mjölkpris i kronor nu
som då, säger Erik.

							Erik och Sara Carlsson

Erik och Sara brinner för gott mathantverk.
I sin gårdsbutik lyfter de fram många lokala producenter.
Inte en livsstil
Ofta finns det en romantiserad bild kring
lantbrukare, men Sara och Erik tycker att
det är viktigt att de ses som de företagare
de faktiskt är.
– Många säger att det här är en livsstil,
det tycker jag är det värsta skitsnack som
finns. Blir det inte resultat på sista raden så spelar det ingen roll. Vi gör ju inte
det här för att det är kul utan för att det
är vårat jobb. Jag tycker det är jätteroligt
att odla och se hur det växer och så, men
det kan ju inte gå med förlust. Det måste
finnas en rimlighet i det. Om en normal

person jobbar 40 timmar så kan det vara
okej om vi jobbar 80 timmar, men vi kan
inte jobba 120 timmar. Det måste vara en
vettig avkastning på insatsen, och hittills
har vi väl tyckt att det varit värt det eftersom vi inte har slutat, säger Erik.
Friheten är viktig
Jobbet som lantbrukare är inte riktigt
som andra jobb, och det är både det bästa och sämsta med yrket.
– Det är ju en frihet fast man är väldigt
bunden. Sen tycker jag mycket om att
hållas med djuren, det är en av de bästa
forts. på nästa sida
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Månadens profiler: Erik och Sara Carlsson
Det är en stor frihet att vara lantbrukare,
samtidigt som man är väldigt låst.
Och nånstans finns det en tjusning i det,
menar Erik och Sara.

sakerna med jobbet, säger Sara.
– Och det här med att vara ute. På
våren när det börjar att grönska och man
sätter staket. Det kan blåsa, men man
känner ändå att man utför ett arbete.
Det är en väldig frihetskänsla att vara
lantbrukare, men det är kanske också
den största nackdelen, att man inte kan
göra precis vad man vill utan man måste hålla sig hemma. Bara en sån sak som
om alla vi på gården skulle vilja åka till
Linköping en dag, så blir det svårt. Och
man måste hela tiden planera för att
man närsomhelst kan få ett telefonsamtal som gör att man måste släppa allt
man håller på med och bara åka, det kan
handla om att det till exempel är djur
utanför hagen. Det där kan vara lite jobbigt, säger Erik.
Vad hade ni gjort om ni inte blivit bönder?
– Sara skulle bli ingenjör och jag skulle
bli ekonom, men vi har inte läst färdigt
någon av oss, säger Erik.
– Ingenjör var nog inte riktigt min
grej. Jag hade nog hamnat nånstans med
djur ändå, tror jag, säger Sara. 
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MÅNADENS PROFILER
Namn: Erik och Sara Carlsson
Bor: Erik på Herrsäters gård,
Sara i Åtvidaberg
Ålder: Erik 30, Sara 28
Gör: Driver gården Herrsäter i Värna
Familj: Erik har fru och två barn, Sara
är singel
Godaste mat: Erik: korv, Sara: grillat
Godaste dryck: Mjölk för båda
Drömresa: Erik: Norrland, Sara: Europeiska städer, exempelvis Barcelona
Önskar sig mest just nu: Erik: bra
skördar, Sara: att coronan försvinner

Text & foto: Tobias Pettersson
Se även annons på sidan 3.

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

Vill du ta bort

TRÄD & STUBBAR?

Vi

En del av Praktikertjänst

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.)

D. A Mark och Träd AB

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.dakonsult.se

www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG
TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ
DINA TRYCKSAKER!

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

Deltagarna fick huvudbry när de svarade på tipsfrågor.
För en dag har sommaren återuppstått och
altangolvet utanför Linghemskyrkan steker
under fötterna. Efter en månad av höstliknande väder är solen överraskande varm.
Träden på gräsmattan bildar svalkande öar
där lördagsträffens deltagare sitter och väntar på att programmet skall börja. Helene
Andersson hälsar alla välkomna.

– Jag har gjort ett allsångshäfte med
tre sånger som vi börjar med, säger hon
och bläddrar fram den första sången.
Helene Andersson har ordnat lördagsträffarna i Linghemskyrkan sedan nyår.
Tidigare ordnade hon lördagsträffar i
Linghems grannskapshus. Helene Andersson vill medverka till att ensamma
människor får möjlighet att umgås med
varandra. När Coronapandemin bröt ut
i mars gjorde hon ett uppehåll med träffarna, men när sommaren kom kunde
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hon flytta verksamheten utomhus. Hon
betonar att det är viktigt att hålla avstånd
till varandra.
– Borden är placerade med två meters
mellanrum och vid varje bord får det sitta högst tre personer. När vi hämtar fika i
serveringen inomhus går endast två personer in åt gången. Vi har också flaskor
med handsprit.
Inställda spelningar
När det är dags att sjunga första sången
får Helene Andersson ackompanjemang
av Lasse Ström och Göran Olsson. De
har placerat ut sina instrument i skuggan
under lövverket.
– Vi har spelat på lördagsträffarna tre
gånger, säger Göran Olsson och rättar till
den brandgula gitarren som hänger över
axeln i en rosa rem.
Han berättar att de hade femtioåtta

Göran Olsson och Lasse Ström bjöd på musikunderhållning.
spelningar förra året, men att de i år
har varit tvungna att ställa in ett flertal
bokningar på grund av den pågående
Coronapandemin.
– Många av våra uppdrag är på äldreboenden. Vi spelar bland annat på
Kvarnbacken och på Valthornsgatan men
också för PRO i Åkerbogården.
Lasse Ström alternerar mellan att spela på klaviatur och på sitt röda dragspel.
Han drar sig till minnes en episod från
en av spelningarna på ett äldreboende.
– Det var en dam med rullator som
kom fram till mig och sade ”Gud signe er
pojkar att ni kommer till oss gamla och
spelar”. Då blir man varm i hjärtat, berättar han och lägger handen mot sitt
bröst.
Långväga gäster
När allsången är slut plockar Helene

Andersson fram tipsfrågorna. Hon får
hjälp att dela ut dem till borden där deltagarna sitter. Under tiden som de klurar
på svaren underhåller Lasse Ström och
Göran Olsson med musik. Efter en stund
är tipsfrågorna ifyllda och Helene Andersson läser upp svaren. Förstaplatsen
blir delad. Håkan Karlsson är en av vinnarna. Han kliver fram till altanen för
att hämta ett pris. Håkan Karlsson bor i
Skänninge och har rest till Linghem med
Inger Arvidsson för att vara med på lördagsträffen.
– Vi gillar dragspelsmusik, säger han.
Inger Arvidsson berättar att de såg en
annons om träffen i tidningen och att de
ville vara med.
– Håkan lyckades bra med tipstävlingen. Vi kommer nog tillbaka nästa gång,
säger hon.
forts. på nästa sida
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Helene Andersson
ledde aktiviteterna vid
Linghemskyrkan.

Vid bordet bredvid sitter Per Löfström
och Britt-Marie Viksten. De kommer från
Linköping och har varit med på alla lördagsträffar.
– I Linköping är allt stängt, till och
med idrottsevenemangen. Det finns inget
att göra, säger Per Löfström.
Britt-Marie Viksten berättar att de går
promenader i skogen och plockar blåbär
men att de vill få variation i aktiviteterna.

Under tiden går Per Löfström in till
cafeterian där serveringen har börjat.
Han kommer tillbaka med en kopp kaffe
och en tårtbit på tallriken.
– Det här är ett gott arrangemang
både när det gäller förtäringen och den
sociala delen, säger han och hivar in ett
stort lass tårta i munnen. 
Text och bild: Fredrik Häger
Se även annons på sidan 23.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
27/8		 Musikgudstjänst kl. 19.00 i Törnevalla kyrka.
				(För att säkrare få plats – boka via
				svenskakyrkan.se/akerbo eller ring 013-23 66 50.)
29/8		 Lördagsträff utomhus vid Linghemskyrkan,
				kl. 14. Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
12/9		 Loppis i Träffpunkten, Björsäter, kl. 10-15.
				Arr. Träffpunkten, Björsäter.

				Lördagsträff i Linghemskyrkan,
				kl. 14. Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
Maj - nov		 Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott
							kan bokas på tel. 0736-50 24 20.

Ekenäs slott t.o.m. 31/8.
							Caféet öppet lörd-sönd 11.30-16.30.
							Visning av slottet 10.30 (engelska),
							12.00, 13.30, 15.00 (svenska).
							För garanterad plats på visning köp
							biljetter i förväg via www.ekenasslott.se
							Reservation för ev. ändringar - se hemsidan
							för aktuell information.

Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby.
							Öppet efter överenskommelse,
							tel. 070-2099227.

För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.
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MAT & DRYCK
Så här i skördetider ska ni få världens enklaste
recept på inlagd gurka.
Gurkorna står sig minst ett år.

Monika
Hallberg

Ättiksgurka
2,5 kg gurkor
4 kkp* socker
½ kkp* salt
2 grader ättika** 24 %
½ påse gula senapsfrön
Dillkronor ca 10 stycken
*

1 kkp = ca 1,5 dl

**

Perstorp Ättika, 24 %
1 grad = 6 cl = 4 msk

Skölj och skiva gurkorna,
klipp ner dillkronorna.
Blanda gurkor och dillkronor med övriga
ingredienser i en stor skål eller hink
(gurkorna kommer att vätska av sig) och
låt stå svalt ett dygn. Rör om någon gång.
Häll upp gurkan med lagen på rena
burkar, förvaras svalt.
Gurkan smakar lika gott på en
leverpastejsmörgås som till söndagssteken.
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KULTUR & NÖJE																												

Östgötska gaphalsar 10 år

I år är det tio år sedan skivbolaget
Gaphals bildades i Linköping.
250 skivsläpp och otaliga livekonserter har man hunnit med på den tiden.
Hällas, MaidaVale, Priest, MCC, Asta
Kask, DLK, Henning, Slowgold, Night
och Märvel är bara några i den långa
raden av artister man arbetat med.
– Det som fick oss att starta skivbolag är samma sak som fått varje
musiker att vilja starta ett band. Man
har en dröm om att få lämna sin medelmåttiga småstad om än så för ett
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par timmar, säger Kaj Sivervik, som
startade skivbolaget tillsammans med
Patrik Lindecrantz.
Jubileet firas med en så kallad
kickstarter-kampanj, det vill säga gräsrotsfinansiering. Målet är ytterligare
tio år av självständigt kulturskapande –
och en egen vinylpress.
– En finansiellt ohållbar och fullständigt fantastisk idé, säger Kaj
Sivervik.
FREDRIK POLBACK

																												

KULTUR & NÖJE

LINKÖPINGS STADSFEST 2019

LasseMaja
blir tv-serie
I jul visar C More nya tv-serien
LasseMajas Detektivbyrå. Inspelningen
gjordes i sommar och i rollerna hittar vi Elis Nyström (Lasse), Ellen Sarri
Littorin (Maja) och Anders Jansson
(polismästaren).
Serien bygger på de omtyckta böckerna om LasseMajas Detektivbyrå,
skrivna av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. Varje avsnitt
baseras på en aldrig tidigare filmatiserad LasseMaja-bok, däribland
Brandkårsmysteriet, Skolmysteriet, Modemysteriet, Kyrkomysteriet, Sjukhusmysteriet
och Kärleksmysteriet.
– Det är en dröm att LasseMajas Detektivbyrå flyttar in till oss på C More!
säger kanalens Josefine Tengblad. I
snart 20 år har LasseMaja präglat flera generationer av barn och vuxna, och
såväl böckerna som julkalendern och
filmerna är att betrakta som nästintill
klassiker.
FREDRIK POLBACK

BILD: DISNEY/PIXAR

BILD: OSCAR LOVNÉR/ C MORE

Ny dvd från Pixar
Nu släpper Pixar den senaste i raden av
datoranimerade långfilmer: Framåt,
eller Onward i original. För regin står Dan
Scanlon.
Handlingen utspelar sig i en magisk
värld med alver, troll, sjöjungfrur och andra mystiska varelser. Dessvärre har den
magiska känslan gått förlorad och i stället för magi använder invånarna sig av
mobiltelefoner, maskiner och bilar. De
två bröderna Ian och Barley Lightfoot
bestämmer sig för att upptäcka om det
fortfarande finns någon magi i världen eller om den gått förlorad för alltid.
I vanlig ordning innehåller dvd:n både
svenskt och engelskt tal. De engelska rösterna görs av bland andra Tom Holland,
Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus och Octavia Spencer. Bland de svenska rösterna
märks Edvin Ryding, Nina Hjelmkvist,
Gladys del Pilar och Sanna Bråding.

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

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti-To 13-18, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.
Loppis i Vibjörnsparken Finspång
Preliminärt torsdagar 9-15.
Insläpp kl. 08.00. Hitta senaste info på
svenskalag.se/sonstorpsik eller ring
070-2 94 99 49 eller 070-546 01 75.

LINKÖPING

LJUNGSBRO

Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17,
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

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

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

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.

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

MALMSLÄTT

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

FORNÅSA

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

Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27,
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70.
Instagram: Geforlivet.norrkoping

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
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18.
Tel. 013-12 24 50.

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

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

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelstad
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

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

GISTAD

Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Öppet On 11-19. Stänger för säsongen
26 aug. Välkommen att ringa under
höst, vinter och vår och jag försöker
öppna. Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 300 m höger.
Tel. 0703-6769 80.

LINGHEM

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

NORSHOLM

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

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

REJMYRE

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

SKÄNNINGE

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

SKÄRBLACKA

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

SÖDERKÖPING

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

TALLBODA

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

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

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

VÅNGA

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

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.
(v. 25-35 Må-To 9-16.)
Tel. 0703-583 168.

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.

OBS att vissa loppisar kan
ha ändrade öppettider, eller
stängt, p.g.a. Corona-läget.

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

Lösning till
Mystiska Profilen, juni

Lösning till sommarkrysset
ÄR VÄL
JORDGUBBEN
STRIMLOR SOM
FYLLNING

Profilen var: Marit Paulsen. Föddes i Oslo
den 24 november 1939. Författare och välkänd
politiker. Var ursprungligen socialdemokrat
men bytte parti 1998. Då gick hon över till folkpartiet (i dag liberalerna).
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare
som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Cecilia Bremer, Linghem.
Vinsten skickas med posten.

FIXA
LÄNKVÄSEN

N

H
P Ä
S
N S
J
A
O N
A

MÖTEN BÖR MAN T BRU- SER LITE GAMLA
KAR SNETT STÖRANI MEDIEORD I
O SAFBRANHAND- N
PÅ
ORDNINTEN VÄNNEN
SCHEN
LING
GEN

S
G E
A
N
S
G E
R

RYMS EJ
I STUGA
ÖRNGOTT
SES
MED HÄ
DOFTA I
KÖKET

AV DESSA KASTAS ETT I
TAGET

LÅNG
LÄNGA

O
M
S
Ä
T
T
A

L S
A K
E
L
R Ö
Ö G
D D
DM I
KUBIK

ÄR EN
VIKTIG
TRÅD

SES MED
HATT
OCH
HUND

FANNS
DET BRUK
FÖR
DEN TAR
BARA
SMÅ MÅL
RITADE EN
FINGERKLIPPARE

STORT
SKEPP I
MYTOLOGIN

TRÅCKLATS
KOMMER
TREA
EKIPAG- ÄR INTE
DEN
ET FÖR
DEN SOM KYLIGE
FATTAR FÖR UPPDRAGSSÖKARE

S
C
H
Ä
S
E
N

RISALTERNATIV

H
I
R
S

PARMAN
LAUDATUR

A

S
T
R
Ä
C
K
L
Ä
S
N
I
N
G

M
O
R
A
S

BRUKAR CHIPS
EJ BONDE
JU
SÄTTA KAN
ROM
SIG PÅ

M
Ä
S
T
R
R A
I
F E
T O

LÅNG
SÄNKA

R
U
S
A

SPRUCKIT
CENTRALT
KNORRAT

T
I
L
L
T
U
G
G

M
U
R
R I
A D
E T T E
O A
N
E L F A
GALT

TIDIGAST
I BÖRJAN

KULORNA

TENOREN OMVÄND
SOM HAR VISTÖS
TAPPAT LETT VID
MEDLJUD BRÄDET

VAJA
OMVÄNT
BESTÄMMER LED

PLATSAR
BÅDE HELAN OCH
HALVAN I

G
L
A
S
C
O
N
T
A
I
N
E
R

43

Åkerbokrysset - augusti 2020
LIKNAR
GLASS
STORA
SEDELN

MIDDAGSDEFINITION

MANMÄN
HINDRAD

PROMILLERIK
ÄR
VISSA
MÄTARE
TILL FEMÖRING
MEGAPUSSAR

EFTER
DRAG
SNACKPAUSEN

DALMATIENSTAD
VI I ANNAN FORM
KAN HON LAGER
BÄRA
VID
VÄLSTRAND SMORD

VISAR
PRIS

GÖR
MAN
OFTA
SÖTT

TAR HUNGRIG
HAR UPPGRADETAV- RAD EFTERLA
FEST

NÅGOT
MINDRE
HOS
BÖLJA
HOPPFULL
JÄMTORT
SMYGJÄGARE

TÅL
SLAG
MASKSPEL
KASTAR
JÄTTE AV
RANG
ÖLAND

ANGER
FÖRFLUTET SKEENDE
MYCKET
SVAGT
MINIMITID UTAN
MEDLJUD

FEMTIO
I MÅNS
FÖLJE

TILLLÄGGSORD

TOPPFIGURER
LITEN
KRETS

EFTER
PRESSEN
NÄRA
NÄR
GALATIPENG
KORT
OMKRING

SKYDDSBEGREPP
HAR
PIPRAD
AUDIENSSLIPSAR
OMVANDLADE TILL
HJORTRON

EN FILMHARRY
KRÖKÄNDAR

BLEV
CLAY

HAR
VAGNPARK

IBLAND
OMKRING
EN
PINNE I
STENEN

Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

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

Dags igen för lite hjärngympa genom att lösa månadens Åkerbokryss. 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 8 september 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 sommarkrysset var ”Solskenshistoria" och "Sträckläsning". Lösning se sidan 43.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Inger Olson, Linköping, 2:a pris – Bo Erik Sonelin, Norrköping
samt 3:e pris – Leif Linderbäck, Linköping. Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga 18.500 ex.

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

Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför
tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
P.g.a. rådande
Grebo: Pizzeria Grebo
Corona-läge kan
utdelningen till
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
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, Vårdcentralen,
Folktandvården.
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, 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
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2020
Nr
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 8/9
Tis 6/10
Tis 3/11
Tis 1/12

Utdeln.dag
Sön 20/9
Sön 18/10
Sön 15/11
Sön 13/12

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – 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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Äger du oss?
Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till
konsumentföreningar och pensionärsorganisationer.
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara med och
påverka och ta del av förmåner.

MEDLEMSFÖRMÅNER

750 kronor
....................
Värdecheck för
medlemmar,
hos våra ägare.
Coop, PRO, Riksbyggen,
Kommunal m.fl.
(Se vår hemsida)

250 kronor
....................
Värdecheck
framtidsfullmakt/
testamente.

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

www.fonusost.se
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Informationsträffar om
familjejuridik.
....................
Hembesök för
både begravning
och juridik.

HELGKAMPANJ

Räntefri
delbetalning

Fönsterhelg
i Linköping 28-29 augusti

Varmt välkommen på fönsterhelg i vår utställning på Roxviksgatan 8D i
Linköping. Se hela vårt sortiment av inbrottsklassade och kondensskyddade fönster och träffa våra lokala projektledare som gärna svarar
på frågor om våra fönster och hur ett fönsterbyte går till.
Möt hösten med nya fönster och en festlig fönsterhelg med oss på Morups.
Fika och fina erbjudanden serveras fredag kl 10-18 och lördag kl 10-14.

Boka ett kostnadsfritt hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
Fönsterbyte. Som det borde vara.
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MASKINUTHYRNING MED
PERSONLIGT ENGAGEMANG!

Byggmaskiner, liftar, ställningar, bodar, bygghissar,
containrar samt personliga skyddsutrustningar.
Nu även med maskinförartjänster och utbildningar.

Torvingegatan 18, 582 78 Linköping, 013-31 99 94 | www.tholmarks.se
48

