Åkerbobladet
Ös tra Linkö p in g m ed omn ejd

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
Nr 1 – 2016
24 januari –  20 februari
Årg 15. Upplaga 18.500

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96 20 Fax: 013 - 21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

Börja nu ...
om du vill ha körkort i sommar!

Benny

Emma

Mats

Mia

Vi erbjuder: B-utbildning
Tungt släp (Utökad B samt BE)
Handledarutbildning
Mopedutbildning • Intensivutbildning
Även automat

Danijel

Tomas

Välkommen!

Vasavägen 13 • 013-12 75 02 • linkopingstrafikskola.se
Kåseri 16 • Månadens profil 24 • Recept 33 • Korsord 36

Leanlink

Leanlink äldreomsorg söker timvikarier
Vi söker timvikarier till alla våra verksamheter i Åkerbo. Dvs Tallboda,
Gistad, Askeby, Bankekind och Linghem. Vi söker både dig som vill
arbeta dag/kväll men även dig som vill arbeta natt.
Att arbeta som undersköterska inom Leanlink Äldreomsorg innebär bland annat
att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och
i nära kontakt med våra kunder. Det innebär även att arbeta för god samverkan
med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som undersköterska följer du de lagar och
riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
Kvalifikationer
Vi vill att du ska ha fyllt 18 år, vara utbildad undersköterska eller går omvårdnadsprogrammet. Vi söker även dig som har erfarenhet som undersköterska.
Vi söker dig som:
» tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt
» har lätt för att anpassa dig till olika/ändrade omständigheter och ser
helheten i verksamheten
» är öppen, tillmötesgående och har förmåga att bemöta kunders olikheter
» är noggrann och medveten om verksamhetens mål samt arbetar utifrån dem
» är lugn och stabil och har självinsikt
» kan och vill arbeta tillsammans med andra människor
» har en positiv attityd till arbetet och handlar i enlighet med fattade beslut
» har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
» har datorvana och vana av skriftlig dokumentation
» körkort är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kallar till intervju kontinuerligt så sök gärna redan idag! Vid eventuell intervju
vänligen ta med betyg, intyg samt utdrag från belastningsregistret (i oöppnat kuvert).
Maila ditt CV och personliga brev till Michael Max - HR-assistent:
michael.max@linkoping.se
Linköpings kommun

Leanlink

Äldreomsorg
leanlink.se
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FÖNSTER

MONTERAT OCH KLART!

Boka kostnadsfritt
hembesök!
- ring 013-465 54 55
eller gå in på
www.morups.se

* Gäller vid köp av minst 7 st fönster.

I februari öppnar vi i vår nya lokal
på Låsbomsgatan 21 i Hackefors

Bilverkstad, Rekond
och Däckförsäljning

ÖPPNINGSERBJUDANDE:
Handtvätt, Polering
och Vaxning 1295:(Lackförsegling med 12 mån hållbarhet
kan väljas till för 300:- extra)

Bilbärgning, Starthjälp och Låsöppning. Dygnet runt.
Hela landet 020 - 100 100. Lokalt 0730 - 515 515.

Bil och Bärgningstjänst Linköping AB
BBTAB.SE • 0730 - 515 515 • Låsbomsgatan 21, Linköping
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REAN
pågår

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

BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
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Inbjudan till möte

– Om planer för stadsnära lantligt
boende i område Vårdsberg
Med område Vårdsberg avses byarna Vårdsbergs kyrkby, Vimarka, Ginkelösa, Frälsegården,
Stensborg, Hovetorp, Ånestad, Lillgården, Vetterstad, Viskeryd, Degeryd och Örminge med omgivande landsbygd.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram
områdesbestämmelser för Vårdsberg. Syftet med områdesbestämmelserna är att skapa
möjligheter för byggandet av nya småhus och avsikten är att redovisa områden lämpliga
för byggande av smågrupper av småhus, där varje grupp ska omfatta 2-10 småhus.
För att informera om uppdraget och diskutera lägen på ny bebyggelse bjuder kommunen
in till en tidig medborgardialog.
Tid: Måndag den 25 januari 2016 kl. 18:30 Plats: Sockenstugan, Vårdsbergs Kyrkby
Hör gärna av dig till Linköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
013-20 64 00 om du har frågor

Linköpings kommun

linkoping.se

Byggkök.nu
Från luckbyte till kompletta köksrenoveringar.
Vi har lösningen för just ert kök.
Ring oss för kostnadsfri
offert/hembesök.
Besök gärna vår hemsida
för idéer och inspiration.
Vi har även
Gör det själv-paket!

www.byggkök.nu • 013 - 80101 • Kristofer Ottinger-Frick
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TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!
Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning
Takmålning - Papp- och Tegeltak - Utbyte av Eternittak
Försäljning - Taksäkerhet m.m.
BROKINDS
PLÅTSLAGERI
LINKÖPING

Kontakta oss, det lönar sig! Tfn: 013-39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu

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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Vi hjälper dig
med all städning,
från golv till tak,

Hushållsnära
tjänster m.m.

samt alla övriga
hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
PRIS:

Från 175 kr/tim efter skatteavdrag
(350:- inkl. moms)

Vi stödjer

SOS Barnbya
med ett

fadderbarn.

Referenser finnes.

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

Rensning och
betning

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

r

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

av utsäde utföres

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation.
Göran: 0708- 434 838
Gustav: 0733-722 539

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

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

Behöver du någon att prata med?
Då är du välkommen att höra av dig.
Det kan t.ex. handla om oro,
nedstämdhet, relationsproblem,
livskriser eller att du känner
att du vill komma
Mottagning: Hospitalstorget 2 B, 582 27
vidare i livet.
Webbsida

www.progressus-psykoterapi.se

E-post

ulla@progressus-psykoterapi.se

Linköping

Telefon
013 - 126 126
0738 - 124 126

Ulla
Mårdfors-Schwertner

Socionom,
leg. Psykoterapeut
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård
Beställ tillsammans!
Två dräneringar

20% på jobbet.

Kostnadsfri offert!!!

20%

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

Tel. 013-465 99 60
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info@thormans.se

SOLKRAFTENS ÅR

2016

Öppettider
Mån, tis, fre 7.00 -17.00
Ons, tors
7.00 -18.00
Lördag
9.00 -13.00

011- 588 32

www.skarblackatra.se
skarblackatra@gmail.com
Förrådsvägen 1, Skärblacka

Har du ett bra tak/yta
så är solceller
 bästa alternativet.
 billigare än någonsin förut.
 köp materialet,
eller nyckelfärdig anläggning.

Vi utför även andra takjobb.
NYHET: Hyr proffsställning av oss
(med eller utan transport/montering).
TRÄ & MILJÖ AB • GISTAD
stefan@traochmiljo.se
0708 - 27 34 88

www.traochmiljo.se

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Från 170:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.
Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping,
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits 10 år i branschen!
Grundat 2006

www.elevhemmet.se
0709 - 722 887
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ULLARED 9 tim på plats – Specialpris

ÅNNABODA STORSTENSHÖJDEN

23/2, 27/2 .................................................. 199 kr 31/1, 14/2, 23/2, 28/2, 13/3, 27/3 .......... 100 kr
Alpint - Liftkort tillkommer 240 kr vuxen,
ULLARED 9 tim på plats
7-15 år 210 kr, 0-6 år 50 kr.
26/4, 2/7, 13/8, 1/10, 29/10, 5/11,
Längd - Fritt förutom i kanonsnöspåret 70 kr.
24/11, 26/11, 29/11, 3/12, 8/12, 10/12 ..... 300 kr
SKIDRESA ITALIEN – v. 8 19 - 28/2 ..... 8.490 kr
JOKKMOKKS MARKNAD 3 - 8/2
Boende på suveräna
Besök även på Ishotellet i Jukkasjärvi
Sport Hotel Rosatti (11:e året i rad)
och Gammelstad i Luleå.
Inkl. halvpension på hotell.
I samarbete med Focus Travel .................. 6.475 kr Barnrabatt 3-7 år -2.800 kr, 8-12 år -1.800 kr

SKIDRESA ITALIEN – v. 14 1 - 10/4 ..... 7.950 kr
BJÖRN SKIFS – LITE NU LITE DÅ 16/3
inkl. liftkort
Inkl. middag och föreställning ................ 1.195 kr Boende på suveräna
SPARGRISARNA LORENSBERGSTEATERN
13/2, 12/3, 9/4

Resa, biljett, middag innan föreställningen
och räkmacka på vägen hem ................... 1.450 kr

ROMME ALPIN BORLÄNGE

Sport Hotel Rosatti (11:e året i rad)
Inkl. halvpension på hotell.
Barnrabatt 3-7 år -2.800 kr, 8-12 år -1.800 kr
INKL. LIFTKORT

HORNBORGASJÖN – TRANDANS 5/4

Inkl. fm-kaffe, guidning Naturum,
Varje lördag 2/1 till 2/4.
lunch och em-kaffe .................................... 650 kr
Extra turer 23/2 och 25/2.
Liftkort ingår ............................................. 540 kr HÅKAN HELLSTRÖM

– KONSERT ULLEVI 4/6 & 5/6

Bussresa för de med egen biljett ................. 300 kr
Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti!
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!

ÖPPET:
Må - Fr 9 - 17
Boka via
www.wbuss.se
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Gilla oss på

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se

Kapten Bille´s Café & Vandrarhem
Tfn: 011- 545 50

•

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.

www.kaptenbille.se
Månadens
special

Orientalisk biff 169:-

Vi öppna
r

onsdag 10

/2

Våffla med
varm dryck

49:-

Trubadur & MUSIK-QUIZ med ”Sigges garage”
Lör 27 feb. kl. 19.00
Köket är öppet:
On - To 10- 20 • Fr - Lö 10-21 • Sö 11-17
Månd och tisd stängt

Slussvägen, Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Lanthem
Klassisk & lantlig textil

-- GÅRDSBUTIKEN --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Besök vår hemsida: Bildgalleriet – www.lanthem.se

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.

Öppettider:

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar
Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.
Växter och ting efter säsong.

Telefon
0733 - 160 150

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar
Testamente
Arvskifte
Dödsboförvaltning

Sedvanliga juridiska frågor
Bengt Nilsson

070 - 870 59 29
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Jernbergs Bilservice
Service & reparationer
Öppet: Må - To

• Fredag stängt

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

ÖPPETTIDER
Må - To 8 - 18
Fr 8 - 12
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!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

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

DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

ÅKES Knivslip
SLIPAR:

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/gräsklipparknivar
Även försäljning av knivar

Onsdagar bjuder vi på fika medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS.

Välkomna!
Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

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

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

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

Från och med 3 februari
finns jag hos Hälsohuset
i Linköping.

Alla dina gamla ﬁlmer
till DVD
Vi på Filmfixarn.se kan rädda dina gamla
smalfilmer genom att föra över dem till DVD.
Vi kan hjälpa dig med att digitalisera:
• 16 mm • Dubbel-8 • Super-8
• Super-8 med ljud • VHS kameratagning
• Video 8 • DV • Diabilder • Minneskort
Filmerna hämtas och levereras.
Pris enligt överenskommelse.

Marie Appel
House Of Appel
Beauty & Health Care

Ons - fre 09.30 -18
Lördagsöppet 10 -15
Vissa vardagar till 19.00

ÖPPNINGSERBJUDANDE!

Jag erbjuder dig 20% rabatt på en valfri
kroppsbehandling under hela februari.
(Gäller ej klassisk/avslappningsmassage).

Varmt Välkommen!
Boka tid hos:

www.halsohusetlkpg.se

Har du några frågor
eller funderingar?

Platensgatan 3 Linköping
013-12 03 60

Ring 013 - 520 29 eller
070 - 29 86 896

Läs mer på

www.houseofappel.se

Filmfixarn.se

House of Appel

Nästa Åkerboblad kommer
ut den 21 februari.
Manusstopp den 9 februari.
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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ATTEFALLSHUS eller
FRIGGEBOD inför våren!
ATTEFALLSHUS 25 m2

med eller utan loft. Du väljer själv. Kanske en liten veranda eller bara
en takkupa.Variationerna är många.

Attefallshus Sirius

Attefallshus Castor

FRIGGEBODAR 15 m2

Friggebod
Fornax
Friggebod
Fornax

Friggebod Mira

HALKBEKÄMPNING

Effektsalt
Säck 25 kg

75 kr

För bästa effekt – salta innan snön kommer.

Sandningssand
i lösvikt

Gilla och tagga
oss på Facebook
och få rabatt!

ÖPPETTIDER JAN - MARS: Vard 10 - 16 eller enligt överenskommelse
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com
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Yoga och friskvård i Linghem vt 2016
Yoga i Åkerbogården
Kundaliniyoga är en terapeutisk yogaform
som kombinerar andning, rörelse, fokus,
mantran och meditation för att uppnå
balans i hela ditt system. I en lugn miljö på
ullmatta till mjuk musik utför vi ett yogapass som varierar i intensitet där du utgår
helt från dina egna förutsättningar.
Prova på 26 jan kl 18.30-19.45. Du kan även
prova på vid starttillfället den 2 feb.
Tisdagar v 5-20 18.30 -19.45
Start 2 feb
Investering: 1700kr för 15 tillfällen
Nyhet! Mamma-barnyoga ’Mum’n Me’
Vi stärker upp kroppen med övningar för
bäckenbotten och inre magmuskulatur efter
graviditet och förlossning i leken med de
små.Efteråt har vi fruktstund och fika.
Onsdagar jämna veckor 9.30-12.00
Start 27 jan
Investering: 1000 kr för 8 tillfällen

Simran yogahälsa erbjuder även yoga och
föreläsningar på jobbet, i form av lunchyoga, föreläsningar kring livsstil och hälsa.
Även HLR. Till konferens, temadagar m.m.
Privata sessioner
Yogaterapi med samtal, avslappnande
massage med varm örtolja för näring till
kroppen, specifika yogaövningar och
meditation för ökad mental, emotionell,
fysisk och själslig hälsa.
Massagebehandlingar 45 - 60 min
Finns också möjlighet att få massage i
hemmet. Rabatt vid grupper om minst
3 personer.
Rörelse- och stabilitetstester
Vi tränar ofta utan att ta hänsyn till underliggande obalanser i kroppen vilket för
med sig trötthet eller skador för kroppen.
En screening utförs för att hitta kroppens
svagheter, sned-och överbelastade muskler.

Fråga gärna din arbetsgivare om friskvårdsbidrag.
Anmälan, frågor och funderingar till info@simran.se, 0703-757577

Välkommen för att kunna prestera bättre, få mer energi, kreativitet
eller komma ur mental obalans, sjukskrivning eller ohälsa.
Simran yogahälsa
Ulrika Åslund är certifierad kundaliniyogalärare, av svenska branschrådet certifierad massör och personlig
tränare som med andningstekniker och kostmedvetenhet som grund till all hälsa verkar för möjlighet till en
sundare, skönare och friskare vardag.

BERNTS BLOMMOR
Johannelunds Centrum
Linköping

Tel. 013 -14 35 78

För dina ögons skull

Mån - Fre 9 -18 • Lör 9 -12

Ewa Wallgren

Specialitet:

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

Sorgbinderi • Fri leverans till kyrkor

Leg. optiker

Bra parkering!
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Ett kåseri av Skånske Arne

Objuden gäst

En gång i tiden låste man inte sin cykel
och inte heller sin ytterdörr. Min första
etta som jag bodde fyra år i låstes aldrig.
Det visste alla mina bekanta så ibland
kom jag hem efter helgen och såg att någon haft fest.
Ja, varför inte? Jag behövde inte lägenheten då jag exempelvis cyklade
24-timmarslopp på Ring Knutstorp.
En förmiddag låg jag i badkaret och
”lögade” mig, än idag är jag lyckligt lottad som har badkar i min nuvarande lägenhet, då det ringde på dörren.
Eftersom jag inte hade den minsta lust
att avbryta ”lögandet” ropade jag kom in
och tveksamt öppnades dörren.
– Jag tror inte att det är någon du väntar dig, sade kvinnan som försiktigt tagit
ett steg in i hallen.
Nej, Jehovas Vittnen hade jag inte väntat mig.
Har inga som helst problem med att
människor tror på olika saker och tillhör
olika religioner. Följande vers är ingen
som helst kritik mot Jehovas Vittnen eller
någon annan utan helt enkelt en dråplig
berättelse med ett korn av sanning. Att
jag kryddat den för att få fram avsedd
effekt må vara hänt.
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Objuden gäst
Jag har kranat upp ligger i mitt bad
slappnar av och känner mig rätt glad
men då är det nån som bankar på min dörr
Väntar inte besök, vem är det nu?
Kanske en söting, en blivande fru
rätt ovanligt men sånt har hänt förr
Men det var nåt om ett vakttorn
Nån som var elak och kanske hade horn
Tror man rätt är paradiset inom räckhåll
Det räckte inte att tro på rock'n'roll
Hon börja känna sig yr och var rätt blek
och luta sig mot dörren utav ek
till sist fick hon sätta sig på huk
Hon hade gått runt i vårt härad
men aldrig blivit så besvärad
för jag hade inte på mig nån handduk
Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

ÖPPET HUS
PÅ GYM1 I LINGHEM!

Jag, Evelina Hällbro, är fr.o.m. den
1/1 2016 ny ägare till Gym1.
Vill med

Hoppas vi ses bland vikterna på
Tulpanvägen 3, granne med Pizzeria
Rhodos, Jonnys spel och tobak och
Prinsessa Salong. Ingång på baksidan.
Välkomna!
Evelina

Öppet Hus den 30/1 kl. 10.00 - 15.00
gärna visa er hur Gym1 ser ut och
samtidigt passa på att presentera
mig själv.
Öppettider med kort:
Jag bjuder på kaffe och pepparkaka!
ERBJUDANDE:
Teckna ett 3 månaders gymkort för
1 000 kr under Öppet hus-dagen.

Dygnet runt alla dagar om året.
Bemannade tider:

Sönd 10.00 - 12.00

Evelina Hällbro 0733 - 24 75 23 • evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Sugen på fler kunder?
Att synas i olika kanaler blir allt viktigare.
Det första rätta valet var att annonsera
i Åkerbobladet!

Nu vill vi hjälpa er med nästa steg!
Sociala Medier – Vi gör saker annorlunda
Skaffa kunder från Google – AdWords & SEO
Hemsidor och Mobila appar – För proffs!
Kontakta oss snarast för fri konsultation på plats hos er.
Kampanjpris i samarbete med Åkerbobladet.
Vi har gjort Åkerbobladets nya hemsida – passa på

att ta en titt: www.akerbo.nu

Expo Sweden
0768 - 64 30 95 • support@exposweden.se • www.exposweden.se
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Trädgårdsvård
Nu i januari startar
trädbeskärning
av äppleträd.

Beställ arbetet av

G.T.´s Trädgårdstjänst
0701 - 600 617
Medlem av Svensk Trädgård
Ansvarsförsäkring
F-skatt

Med återkommande beskärning ger man
fruktträden ett bättre liv.

200 kr
rabatt på

YLLEJACKOR
Fria ändringar • Fri Parkering

013 – 13 74 80 • www.berntine.se
Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Träning för
stora och små
Vuxna och äldre ungdomar

Måndag 19.10 - 20.10 Gympa
Måndag 20.10 - 21.00 Step Styrka
Tisdag
19.00 - 20.00 CSP Cirkel Styrka Puls
Onsdag 20.15 - 21.00 Tabata
Torsdag 19.15 - 20.15 Yoga (* OBS Åkerbogården)
Torsdag 19.00 - 20.00 Box
Lördag 10.00 - 10.45 Tabata
Söndag 17.00 - 18.00 FSC Funktionell Styrka Core
Söndag 18.00 - 19.25 Box
*) Allt utom Yoga är i Linghemsskolan
Kostnad endast 450:- per termin (300:- under 20 år)
(+ medlemskap i LSK 200 kr (100 kr under 20 år)).
Prova på en gång GRATIS.
START VECKA 2.

Barn och ungdom
Vi har några platser kvar i de yngsta grupperna.
Se hemsidan för mer info.

Styrelsen
Vill du vara med och påverka?
Gymnastikstyrelsen behöver förstärkning med
nya människor och idéer. Vi ser gärna att du eller
anhörig, är eller har varit aktiv i någon av våra
grupper. Det är bra om du har viss datorvana.
Se hemsidan för mer info.

www.lskgymnastik.se
facebook.se/lskgymnastik.se
info@lskgymnastik.se

Du kan hjälpa en människa som tigger
Var med och förändra livsvillkoren
för fattiga och utsatta romer i
Rumänien och Bulgarien.
Sätt in din gåva på BG 900-7857 eller Swisha den till
12319 63347 märk betalningen “TEAM ROMA”
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www.hearttoheart.se • BG 900-7857

Vi firar 8 år och bjuder in till

Second Hand-frossa 30/1, kl. 10 -14
• HALVA PRISET på allt!
• Lotterier!
• Försäljning av hembakat!
• Värm dig med soppa och bröd!
• Gratis fika förstås!
Känn Dig VÄLKOMMEN!
VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
(Vi finns intill Linghems station.)
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30
En del av

Januari 2016
24 sönd 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Törnevalla kyrka,
Ekumeniska kören
26 tisd 19.00 Bön hos Birgitta och Gösta Andersson
27 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
28 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
29 fred 19.00 Tonår startar i Högliden Bankekind
30 lörd 18.00 Åkerbosångarna övar i Kapellet Vårdsberg
31 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg,
Lilian Kikuchi Johansson, fika
14.00 Andakt på Möjetorp Linköping

Februari
2
3
7
10
14
16

tisd
onsd
sönd
onsd
sönd
tisd

18.30
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00

UK-Scout startar i Högliden Bankekind
Bön i Högliden Bankekind
Församlingens årsmöte, B. Fredriksson, lunch
Bön i Högliden Bankekind
Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson, fika
Dagledigsamling i Högliden Bankekind, Lisen Åberg
och Gun-Marie Axelsson spelar och sjunger, fika
17 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070 - 242 50 21 (pastorsexp.)

SKÄRBLACKA

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

PROGRAM
Januari
27 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus Jiges ork.
28 torsd 14.00
Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus

Februari
3 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus Palmqvist ork.
4 torsd 15.15
”Försök inte lura mig” Information i
Mariehult om hur äldre kan skydda sig mot
bedrägerier. Anmälan till
Inga-Marie Haglund 0730 - 55 63 98
10 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus Anders Nilssons
17 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus
Bosse Franks ork.
18 torsd 14.00
Årsmöte i Skärblacka Folkets Hus
19 fred 10.00
”Försök inte lura mig” Information i
Mariehult om hur äldre kan skydda sig mot
bedrägerier. Anmälan till
Inga-Marie Haglund 0730 - 55 63 98
24 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus Kjell Dahls ork.
26 fred 18.00
Pubafton Mariehult

Se även: www.pro.se/skarblacka

Loppis

Välkomna till vår inomhusloppis
i Träffpunkten Björsäter

27 feb kl 10 – 13
Boka bord via
traffpunktenbjorsater@gmail.com

100:- / bord
50:- extra för klädställning inhomhus
50:- för bakluckeloppis

Begränsat antal platser - så först till kvarn.
Vi säljer fika och korv m.m!
Arrangör: Träffpunkten Björsäter
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PÄLSAR • SKINNJACKOR
DAMKLÄDER
Just nu pågå
r
vår stora

VINTERRE
30-50% rab A
a

tt
på pälsar, pä
lsmössor,
kragar m.m
.

EGEN TILLVERKNING

KÖP TILL FABRIKSPRISER!

Välkomna till vår 700 kvm stora butik.
Vi har ett mycket brett sortiment.
Fårskinnspälsar, minkpälsar, pälskragar,
pälsmössor, väskor, handskar m.m.
Investera i ditt välbefinnande!

amla
Gör om din g
y!
päls till en n

Storgatan 40, Tranås

0140 -185 16 • www.sakis.se
Må - Fr 10 -18 • Lö 10 -14

Upplev en behandling tillsammans
med någon när och kär
till alla
dag!

Drottningtorget 2, Linköping • Tel. 013-131025 • www.halsoagenten.se
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Unna dig en härligt avslappnande
kropps- och ansiktsbehandling!

Moisture Beauty Treatment är en underbar
kroppsinpackning som ger len hy och en massa fukt.
Även ansiktet får ny lyster och vitalitet!
Just nu till ett pris av 795:- (värde 1195:-).
Boka din tid hos oss!
Gäller endast under januari och februari 2016.

Öppettider: Må - Ti 9 - 18 • On - To 9 -19 • Fr 9 - 18 • Lö 9 - 15

Nygatan 37 B
Linköping

nettans

nettanslinkoping

013 -16 38 02
www.nettans.se
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smått & gott
Björsäters seniorer

PRO ÅKERBO

har sitt första månadsmöte år 2016
den 29 januari kl. 13.30
Information av Per-Olof Wahlin, Viking Line
och Curt Karlsson, distriktsordförande PRO.
OBS! Ny möteslokal är ÅKERBOGÅRDEN.
Välkomna!
Ordförande Jan-Åke Dahlqvist

Alexander Elton berättar om
Att arbeta på en oljeplattform
Träffpunkten fre 29 jan. kl. 14.

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Fritidsresor
Presentkorttorget. Ring 073 - 501 4563

HEMYSTAD OST

Passa på att beställa er ost till påsk!
Barbro Sandell • 013-740 55

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

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:-

Annonsmanus och betalning skall vara
Åkerbobladet tillhanda senast på
tisdagen i veckan före utgivningsveckan.
Dvs. för nästa nummer senast
den 9 februari.
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

Temadagar

Ett litet urval av aktuella inofficiella helgdagar, mer eller mindre kända, som firas Sverige.
24 januari – Frufridagen
Frufridagen infaller den 24 januari varje år
och introducerades i början av 50-talet av TVlegenden Lennart Hyland. På frufridagen är
det männen som ska göra allt ”kvinnogöra”.
Männen ska denna dag laga mat, tvätta och
så vidare vilket på 1950-talet främst sköttes
av kvinnor.
27 januari – Förintelsens minnesdag
Den 27 januari 1945 befriades fångarna på
Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger. Förintelsens minnesdag instiftades därför av den svenska regeringen och uppmärksammas varje år sedan
1999. 2005 deklarerade FN dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer.
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1 februari – Vegetariska dagen
Denna dag är till för att vi ska göra djuren och
naturen en gärning och strunta i köttet för en
dag. Att bli vegetarian är något som många
tycker verkar jobbigt, men om alla skulle
skippa köttet en gång om året så gör det väldigt mycket.

Internationella pannkaksdagen
och fettisdagen firas samma dag. Pannkaksdagen kommer från början ifrån England, där
man istället för semlor äter just pannkakor.
Av denna anledning har de infört Internationella pannkaksdagen på samma dag som fettisdagen infaller.

9 februari – Fettisdagen
även kallad semmeldagen, semlans dag och
fastlagstisdagen, är en av våra mest firade
temadagar. Fettisdagen firas tisdagen efter
fastlagssöndagen som är den dag som inleder
fastlagen. Fastlagen är en kristen högtid som
benämns de 3 dagarna som föregår fastan
som pågår 40 dagar fram till påsk. Fettisdagen blir då i sin tur efter fastlagssöndagen och
blå måndagen den sista dagen innan fastan
som inleds på askonsdagen.

14 februari – Alla hjärtans dag
är en av de mest uppmärksammade temadagarna i Sverige. Dagen har firats i romantikens
och kärlekens tecken varje år sedan medeltiden
och infaller den 14 februari. Varför firar vi då
alla hjärtans dag? På den tiden så skulle pojkar
och flickor fundera på vem som skulle bli deras
”Valentin” under minst ett år framöver. Därifrån kommer även namnet Valentine's Day som
det ursprungliga namnet är. Dagen har fått sitt
namn efter helgonet Sankt Valentin.

Läs Åkerbobladet i din
surfplatta eller smartphone!
MÅNADENS JANNE

Tidningen blir alltid tillgänglig
– enkelt och bekvämt.

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

Nästa Åkerboblad
delas ut den 21 februari.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 9/2.
Se utgivningsplan på sidan 37.

www.svenskapache.se

Edison lees skarpa hjärna av John Hambrock

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Månadens profil: Inger Rydh

Resor och samtal viktiga för Inger
Det är en av vinterns kallaste dagar men inne hos Inger
på Lackhälla är det varmt.
Snart kommer varmt te, hett
kaffe och de sista lussekatterna på bordet. Här har hon
haft sin fasta punkt sedan
1967, även om hon rest mycket både inom Sverige och utomlands, i arbetet och på fritiden.

Inger har inte heller rest
färdigt.
– Jag vill till Sydafrika
där jag inte varit, och skulle gärna återvända till Latinamerika. Jag drömmer
om att göra en långresa
med varje barnbarn men
har bara hunnit med de
tre äldsta, än så länge …
Allt som oftast går resan
till sonen och hans stora
familj utanför Uppsala,
men också till Schweiz där
Ingers dotter Camilla bosatt sig med make och två
barn.
– Camilla är operasångerska och reser mycket
mellan uppdrag på olika
scener i Europa, USA,
Japan och Australien. Då
ligger Schweiz centralt och
bra till.
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Inger Rydh försöker varva ner efter ett aktivt yrkesliv.
Det går väl sådär ...
Musiken har alltid funnits
med hemma på Lackhälla
där vardagsrummet har
plats för både dragspel,
piano och gitarr.
– Fast det är min man
som sjunger. Jag spelar
bara piano till husbehov,

så där som alla mellanstadielärare kan, skrattar
Inger.
Lärare byter jobb
Många Åkerbobor känner
säkert igen Inger just som
lärare, på Himnaskolan i

Månadens profil: Inger Rydh

När Inger är hemma från sina många resor går hon gärna
långa promenader kring gården.
Linghem och flera av de
mindre skolorna i området.
– När jag började var
Åkerbo fortfarande en
egen kommun. Jag blev
kvar i tjugo år. Jag älskade
mitt jobb och kan fortfa-

rande få knip i hjärtat när
jag ser ett gäng elvaåringar. Det är en så härlig
ålder!
I fyrtioårsåldern började
Inger ändå se sig om efter
något annat.

– Det var väl ingen 40-årskris direkt men när jag frågade mig själv om jag ville
jobba som lärare 25 år till
var jag tveksam …
Det var dags för något
nytt och Inger fick jobb som
avdelningschef och senare
distriktschef på Frikyrkliga
studieförbundet (numera
Bilda).
– Man stod inför en stor
omorganisation där ett antal
distrikt skulle tas bort. Med
det följde uppsägningar, så
det var tufft.
Inger menar att kvinnor
som arbetar som mellanchefer har det extra tufft.
– Det var jag som fick föra
ledningens talan ute i avdelningarna där motståndet
ibland kunde vara starkt.
Jag var som en handelsresande i förändring. Det var
en stor pedagogisk utmaning. Ibland fortsatte den
lokala personalen i alla fall
göra som de var vana vid.
Inger fortsatte ändå och
när omorganisationen var
klar blev hon kvalitetsansvarig.
forts. på nästa sida
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Månadens profil:									

När Inger är hemma i lugn och ro läser
hon gärna böcker.
– Jag var så himla duktig. Så fort det
strulade någonstans ryckte jag ut. Jag
fortsatte resa runt i landet till 2003. Då
tog jag slut. Kroppen sade ifrån. Jag
fick både astma och diabetes av stressen.
Brände ut mig.
Hjälp vid sorg
I efterhand tycker Inger ändå att de här
åren gav henne en livserfarenhet som
hon inte vill vara utan. Erfarenheter som
hon, när hon var på benen igen, ville använda för att fortsätta hjälpa människor,
fast i sitt eget tempo och på deras villkor.
– Jag gick en utbildning hos Anders
Magnusson på Svenska Institutet för
Sorgbearbetning, och sedan började jag
hålla kurser i liten skala.
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Inger tog under en period emot både
grupper och enskilda som behövde hjälp
att gå vidare efter en förlust.
– Sorg kan vara så mycket. Det behöver
inte vara någon anhörig som gått bort.
Det kan handla om ett husdjur som dött,
en separation eller en dröm som gått i
kras.
Inger förklarar att sorg ofta är förknippad med skam och skuld.
– Människor kan ha skuldkänslor för
att de inte gjorde tillräckligt innan det
var för sent medan andra skäms för att
de tycker att de sörjer på fel sätt. Många
tror att deras sorg är onormal på ett eller
annat sätt.
Under Ingers ledning fick deltagarna
möjlighet att formulera sina tankar inför
en lyssnande medmänniska som varken
avbryter eller kommenterar.
– Det är det viktigaste. Att få berätta
vad som hänt och hur det känns, med
egna ord. All sorg är personlig och individuell. Det finns inga rätt eller fel.
Värd på sjukhuset
Numera är Inger pensionär och ger inga
kurser längre men hon har ändå inte slutat lyssna utan sitter då och då som värd
för Röda korset vid entrén till onkologen
på universitetssjukhuset.
– Jag är själv opererad för bröstcancer.
Jag tror det ger en insikt om hur cancerpatienter och deras anhöriga kan ha det
och mina egna erfarenheter kanske kan
göra det lättare för dem att öppna sig.
Inger berättar att Röda korset har
byggt upp ett nätverk med flera hundra

									

Inger Rydh

personer som jobbar ideellt vid sjukhusets entréer. Själv arbetar hon 2-3 pass
om fyra timmar varje månad.
– Vi hjälper folk att hitta rätt och svarar på frågor men finns också där för den
som behöver prata. I början var personalen skeptisk men nu är det ingen som säger något. I all enkelhet gör vi stor nytta.
Engagemang för bygden
Utöver resorna, de många promenaderna och engagemanget i Röda korset hinner Inger också med att vara ordförande
för Örtomta Hembygdsförening med
sina cirka 140 medlemmar.
– Föreningens viktigaste syfte är att
stärka gemenskapen mellan människor
som bor i trakterna kring Örtomta och
Ringstorp.
Föreningen har funnits sedan 1983
och har genom åren etablerat flera omtyckta traditioner som midsommarfirandet på gården Åhs och nationaldagsfirandet på den lilla hembygdsgården Stensätter. Studiecirklar, praktiska arbetskvällar
på Stensätter och kafékvällar med föreläsningar om lokalhistoria står också på
programmet.
– Det är roligt att sitta i styrelsen även
om det förstås är en del jobb. Vi försöker
utveckla verksamheten och engagera nya
medlemmar som vill hitta på saker. Just
nu planerar vi för julgransplundring i ett
nytt samarbete med Folkets hus-föreningen i Ringstorp och Örtomta GoIS. Det är
roligt! 

Text och bild: Titti Knutsson

Inger Rydh bor sedan 1967 på gården
Lackhälla utanför Björsäter.

FAKTA
Namn: Inger Rydh
Ålder: 71
Bor: på Lackhälla gård utanför
Björsäter
Familj: make, två vuxna barn, sju barnbarn och ett barnbarnsbarn
Intressen: familjen, resor, läsning
Lästips: "Konsten att höra hjärtslag" av
Jan-Philipp Sendker
Dold talang: är duktig på bordsdekorationer och korsord
Favoritplats i Åkerbo: i närheten av
Sörby finns ett ställe som kallas ”Vackra
trä’t”; där är det fint.
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Gittan vände motgång till framgång

Gittan och Molly är vänner och jobbarkompisar.
Gittan Engberg står ute i garaget hemma
i Sunkerstad Vånga, och plockar runt i
den stora frysboxen. Bredvid henne finns
femåriga Wachtel Molly som håller noga
koll på vad som finns i frysboxens innandöme. Ganska snart står det klart att den
inte innehåller mänsklig föda utan är till
brädden fylld med avsågade älg-, hjortoch rådjursklövar, flaskor fyllda med koblod och inälvor från slaktade djur.
Molly blir överförtjust när Gittan tar
fram en rejäl älgskank, hon vet att det är
dags att börja jobba.
– Det här är min andra Wachtel och
jag som tidigare haft labradorer är mycket förtjust i den här rasen. Molly är vild,
rolig och älskar att jobba i ett rasande
tempo. Hon är aldrig sjuk, har ett stabilt
28

psyke och som stötande jakthund är hon
fantastisk förklarar Gittan och stänger
locket till frysen.
Inga raka spår
Flera dagar i veckan går Gittan ensam
ut i skogen och lägger ut spår genom att
dra ett ben från något klövdjur efter sig
och med jämna mellanrum droppa ut lite
blod som sedan får vila till sig under ett
par timmar till ett dygn innan Molly sätts
i arbete med att spåra sig fram till belöningen, den avsågade skanken. Spåren är
inte helt raka utan slingrar sig fram både
kringliga vägar och i vinklar vilket gör
spåret svårare och svårare för Molly.

När Molly jobbar mår
hon som allra bäst.

– Ibland kan det vara knepigt för henne. Under natten kan något djur ha korsat spåret jag lagt ut. Då gäller det för
Molly att fortsätta hålla sig till spåret och
inte följa djurets bana. Hon måste hela
tiden ha nosen i marken och inte börja
vädra efter dofter. Molly är duktig hon
har vunnit första pris i spårsök där hon
avlagt prov i anlag och öppen klass i viltspår. Banan är på 600 meter och då är
det släpspår, blodspår och bloduppehåll
innan det blir släpspår igen.
Det stora intresset för både jakt och
jakthund är Gittans make Mats förtjänst,
han har alltid jagat och dragit med sig
sin hustru både in i sitt eget intresse men
även ut i jaktmarkerna.
Ett hårt slag
Tidigare drev Gittan en blomsterhandel
inne i Norrköping men sålde företaget
efter några år som egenföretagare.

– Jag jobbade kvar som anställd men
blev plötsligt arbetslös då den nye ägaren
beslutade sig för att avveckla rörelsen.
Det blev naturligtvis ett hårt slag för mig
och under en period mådde jag inte bra.
Det sägs att genom motgångar kommer styrkan och det är ett uttryck som
väl stämmer överens med Gittan.
– Jag beslutade mig att satsa allt på
mitt stora intresse hundar. När jag inte
längre hade ett arbete att gå till utbildade jag mig till instruktör i viltspår, apportering vid jakt och lugnande signaler. Nu
har jag gått ytterligare ett steg och pluggar till beteendevetare och beteendecoach vid Svenska Terapihundinstitutet i
Solna. När jag är färdigutbildad kommer
jag att kunna hjälpa hundar och deras
ägare tillrätta. Det kan vara allt från
aggressiva, stressade och nervösa hundar
till problem som kan uppstå om någon
kört fast i lydnad.
Startar eget företag
I vår kommer jag att starta upp ett eget
företag där mina kunskaper kommer väl
till pass. Jag älskar att jobba med hundar,
det är mitt liv. Om jag inte hade blivit
arbetslös hade jag aldrig fått den här
möjligheten. Det gäller att få fram något
positivt ur det som först kan verka helt
hopplöst, menar Gittan. 

Text och bild: Carina Larsson
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KULTUR & NÖJE

Klara färger i vår

BILD:
POLARN O. PYRET

Det svenska varumärket
Polarn O. Pyret laddar upp
med flera nya, klara färger
i vår, bland annat en softshelljacka i gråmelange eller cerise. I kollektionen
märks även skaljackor och
vindfleece-jackor, fria från
impregneringar med perfluorerade ämnen (PFC:er).
Till skalbyxorna och overallerna har man tagit fram
nya fothällor i fyra färger
där 5 kronor går oavkortat
till World Childhood Foundation. Vindfleecejackorna
finns i fem färger och går
att knäppa ihop med skal-

jackorna. Avtagbar huva och
dragsko i nederkanten gör
jackan flexibel och enkel att
anpassa efter barnet.
En annan nyhet är en galonjacka, dels i företagets
klassiska rand i rött och
grönt, dels i sjödjursmönstrat. Dessutom har man tagit
fram ett paraply med öron.
Polarn O. Pyret utlovar
kläder som är väl rustade
för fartfyllda lekar i alla väder; tejpade sömmar, vattenavvisande material, reflexer i 360 grader samt slitstarka material som andas.

FREDRIK POLBACK

Svaret på gåtan Merkel

BILD: HISTORISKA MEDIA
Den 8 februari släpper bokförlaget Historiska Media en
300 sidor tjock biografi om
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världens kanske allra mäktigaste kvinna, Angela Merkel. Flickan från Östtyskland
som via inte alldeles självklara vägar blev en av vår
tids mest tongivande politiker. I takt med euroländernas fördjupade ekonomiska
kris har den politiska makten alltmer koncentrerats
till förbundskanslern. Angela Merkel står som en samlande symbol för 2010-talets
splittrade Europa, något
som blivit extra påtagligt på
sistone. Vem är egentligen
denna kvinna? Är hon en

kallhamrad realpolitiker eller en förebild för mod och
rättvisa? I biografin, den
första på svenska om Angela
Merkel, ges svaret på dessa
och många andra frågor.
Bokens författare, Stefan
Kornelius, är chef för den
utrikespolitiska avdelningen
på Süddeutscher Zeitung.
Mellan 1993 och 1996 var
han korrespondent i Bonn
och mellan 1996 och 1999 i
Washington DC. I sitt arbete
har han haft nära kontakt
med Angela Merkel sedan
1989.
FREDRIK POLBACK

KULTUR & NÖJE

Babben till Östergötland
Babben Larssons förra
show Vad hände drog fulla
hus på konserthus och
teatrar runt om i landet.
Nu kommer Expedition Babben som i stället fokuserar
på mindre ställen som lokala Folkets hus och bygdegårdar. Bland annat besöker hon Ydre Kulturcenter
i Österbymo onsdagen den
3 februari klockan 19, Centrumbiografen i Skänninge
torsdagen den 4 februari
klockan 19, Mantorptravets
restaurang i Mantorp fredagen den 5 februari klockan
19 och Folkets Park i Ödeshög lördagen den 6 februari
klockan 16.
– Jag bad om tips på lokaler i några orter i Östergötland på Facebook, säger
Babben Larsson. Efter två
dagar hade inlägget delats
198 gånger och fått 220 entusiastiska svar. Nu får jag
möta den här publiken live!
Expedition Babben är en
ren ståuppföreställning som
kommer att fortsätta tills
Babben Larsson besökt fyra
för henne nya spelställen i
samtliga Sveriges landskap.
Efter en 27 år lång karriär
har det blivit många nålar
på Babbens Sverigekarta
och tanken med projektet

BILD: HÅKAN LARSSON
– som kommer att fortgå i
flera år – är att täcka de vita
fläckarna.
– Alla artister turnerar
varv på varv i samma städer
och samma lokaler, säger

Babben Larsson, även jag
själv. Det känns otroligt inspirerande att lämna de uppharvade spåren och hitta nya
spelställen.
FREDRIK POLBACK
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Så kan du ladda dina egna
batterier under vintermörkret
Många svenskar blir påverkade av vintermörkret och saknar ljuset under de
mörka årstiderna. På oss människor är
effekten av dagsljuset påtaglig, vi känner oss piggare, gladare och får mer energi. Det beror på att vi har en biologisk
klocka i kroppen som styr vakenhet och
sömn genom hormonsystem. När ljuset
träffar näthinnan i ögat sänder det signaler till hjärnan som gör att ämnesomsättningen varvas upp och produktionen
av sömnhormonet melatonin blockeras
– det innebär att ljus gör att man piggnar till rent biologiskt. Hjärnan får bättre
fart och gör så att man tänker bättre och
har mindre benägenhet att somna. Vi behöver helt enkelt ljus för att leva och må

bra. Tänk på att de celler som påverkar
sömnhormonerna framförallt finns i och
bakom ögonen, så lämna solglasögonen
hemma ibland. Under sommarhalvåret
får vi på ett enkelt och naturligt sätt tillräckligt med ljus då vi har flera soltimmar – det räcker med att vistas 15-30
min i solen under dagen för att tillgodose vårt behov. Men även under vintern
går det att skapa ljus i vintermörkret.
Källa: Svensk Energi

Tips på vad du kan göra för att ladda batterierna när det är mörkt:
Gå ut i dagsljuset och ta en lunchpromenad. Mitt på dagen är dagsljuset som
starkast och förutsättningarna för ljusintag som bäst. En halvtimmespromenad
under lunchen ger dessutom en dos fysisk aktivitet och ett välkommet avbrott
från de stillasittande arbeten som allt
fler av oss har. Tänk på att solglasögon
tar bort en del av solens uppiggande
effekt.
Släpp in solen, både hemma och på jobbet, genom att dra upp persiennerna och
dra undan gardinerna helt, och glöm
inte att ta bort allt som kan tänkas hålla
solen borta när den äntligen skiner.
Se till att ha bra belysning både hemma och på jobbet.
32

Minst lika viktigt är också att mysa till
det i mörkret hemma med en massa levande ljus eller mysiga lampor och belysning.
Förutom ovan kan du, om du har behov av extra ljus, investera i en ljusterapilampa. Ljusterapilampor efterliknar solen genom att ha mycket kraftigare ljusstyrka än vanliga glödlampor.
För att uppnå bäst effekt ska du sätta
dig framför lampan så tidigt på dagen
som möjligt. På så sätt sätter du effektivt stopp för melatoninproduktionen
som gör dig trött och får fart på serotonin- och kortisolhormonerna som är
så kallade vakenhets- och lyckohormon.
På så sätt skapar du nämligen en sund
dygnsrytm.

MAT & DRYCK

Monika
Hallberg

Korv funkar alltid, det är enkelt att laga och smaksättningen går att
variera. Vill man inte servera ris till går det bra att blanda ner en
burk naturella vita bönor i grytan.

Korvgryta med ris
4 portioner

ca 400 gram korv (gärna kryddiga)
1 pkt bacon
1 purjolök
2 vitlöksklyftor
4- 5 tomater
3 dl grädde
1 msk kycklingfond
(1 msk sambal oelek)
Salt
Peppar
Skiva ner korven och purjolöken.
Skala och hacka vitlöken.
Tärna ner tomaterna
Fräs korv, vitlök och purjolök i olja eller
smör i en gryta.
Häll i grädde och fond, och lägg i
tomaterna.
Låt grytan koka ca 10 minuter.

Smaka av med salt, peppar och eventuellt sambal oelek.
Skiva och knaperstek baconet i en stekpanna.
Rör ner bacon i grytan innan servering.
Servering
Grönsaksris:
Koka riset enligt anvisningarna på förpackningen. När riset är klart blanda ner
grönsaker och några matskedar smör i
riset.
Rostad lök
Hackad persilja
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Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

FILLINGE

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18,
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

FORNÅSA

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

Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Vard 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15
0141 - 70 150.

GISTAD

Jannes Loppis - december-april
Ring 0703 - 67 69 80 och jag öppnar.
Antikt o. kuriosa. Förbi hockeyrink
och fotbollsplan, efter 300 meter
sväng till höger. Många vackra ting
till bra pris.

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
Nygatan 11. Må-Fr 10-18,
Lö 11-15. 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 10 - 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
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
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LJUNGSBRO

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

SKÄRBLACKA

Etiopienhjälpen Second Hand
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13.
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö 10-14.

TALLBODA

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

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
under maj t.o.m. september.
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 -14. 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 finns). Må-To 9.00-16.00.
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD

Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand.
Ovanför gamla affären i Östra Ryd.
Lö 10-15.

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second
Hand som du vill skall synas i den här
förteckningen?
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".

Lösning till DECEMBERKRYSSET

Månadens tips
i Åkerbo med omnejd

SÖKER
BO

DEN KAN
GE
MAGISK
TRIPP

24/1		 Ekumenisk gudstjänst kl. 18.00

FÖRVANDLANDE
AS

					i Törnevalla kyrka, Ekumeniska kören.

RÖSTSAMLING
I HAMADAN
ÄR
REDO
PÅ

30/1			Åttaårsjubileumsfirande
					hos Magasinet Second Hand, Linghem

					 kl. 10 - 14. Lotterier, servering av soppa,
					försäljning av hembakat bröd, m.m.

3/2			Cafékväll på Klefstad, Örtomta, kl. 19.
					 "En tidsresa på Klefstad".
					Arr. Örtomta Hembygdsförening och
					Kultur- och Fritidsnämnden

					(Se annons i Åkerbobladet nr 12, 2015)
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Lösning till JULKRYSSET

Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20.
				Arr. PRO Skärblacka
För ytterligare information –
se annonser på annan plats i tidningen.

Här delas Åkerbobladet ut
Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut sig mellan Linköping,
Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området
består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter.
I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors, Tallboda och Ekängen.
I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta,
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga.
Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlådan. Viss utdelning sker
även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och
Yxnerum. Dessutom finns tidningen tillgänglig i
ställ placerade i affärer inom området samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter.
Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som
var centralort i f.d. Åkerbo kommun. 
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Åkerbokrysset - januari 2016
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Foto: ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Lös fler roliga korsord!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande

Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Fyll i din kod: korsord2015

Dags för årets första korsord i Åkerbobladet med januarikrysset.
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 9 februari 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 decemberkrysset var ”Lucköppning" och "Lycklig över lyckat bak". Lösning se sidan 35.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Lennart Gustavsson, Linköping, 2:a pris – Åke Andersson,
Björsäter, Åtvidaberg samt 3:e pris – Anna-Maj Gusatfsson, Linköping. Vinsterna kommer med posten.

36

Åkerbobladet

Åkerbobladet

Aktuell upplaga 18.500 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, Ringstorp, 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 3.600 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, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport,
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
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,
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel &
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod
Norrköping: Återvinningen Second Hand
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,
Salong Hotnailpunktcom, Matöppet
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Planerad utgivning 2016
Nr
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Tis 9/2
Tis 8/3
Tis 5/4
Tis 10/5
Tis 7/6
Tis 9/8
Tis 13/9
Tis 11/10
Tis 8/11
Tis 6/12

Utdeln.dag
Sön 21/2
Sön 20/3
Sön 17/4
Sön 22/5
Sön 19/6
Sön 21/8
Sön 25/9
Sön 23/10
Sön 20/11
Sön 18/12

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 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- & Norsholmsområdet ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.
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
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.
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Besöksadress:
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net

Huvudkontor 0120 - 149 49
Post- och besöksadress:
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

GRUSLEVERANS
• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial
Levereras från
närbelägen bergtäkt
Kontakta
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif
0705 - 46 13 53
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ALLA FÖNSTER

20 % rabatt!

 Underhållsfria aluminiumbeklädda
träfönster.
 Svensktillverkade, för bästa kvalitét!
 Bättre energivärde, ljudisolering
och inbrottsskydd.
JM Byggtjänst har gedigen erfarenhet av
fönsterbyten. Vi vågar därför kalla oss för
proffs på just fönsterbyten. Våra montörer
utför alltid Ert fönsterbyte med största noggrannhet och yrkesstolthet.
Vi håller i hela projektet, från beställning
till avslutat projekt.
Betalning sker efter att du som kund är helt
nöjd och själv godkänt montaget.
100% nöjd garanti!

Vi utför

Alla typer av till-, om- och nybyggnationer
med helentreprenad
samt arbeten som
Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten • Badrum • Uteplatser
Panelbyten m.m. – dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Kostnadsfritt
hembesök!

BYT TYG

på dina gamla
markiser!

Markiser • Persienner • Rullgardiner
Plisségardiner • Lamellgardiner

VINTERKAMPANJ!

o.m.
20% rabatt på alla produkter t.

13/3.

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • Gamleby 0493 - 105 53

www.kambrinks.se
Välkommen att boka tid för en visning
i vårt showroom på Sparregatan 3 i Linköping!
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