
Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
Nr 9 – 2010 
19 september  –  23 oktober 
Årg 9. Upplaga 9.200

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

Två jobb och en livsstil - se sidan 21.

Mode för damer • 013 -13 74 80 
Johannelunds Centrum • Linköping 
Öppet: Må - Fr 11 – 18 • Lö 10 – 14

Kläder för vardag och fest i storlekarna S – XXL,  
även D-storlekar.

Vackra varma sjalar • Handstickade vintermössor
Vinterjackor från 699:- • Specialist på stödstrumpor

Fri ändring • Fri parkering 2 tim

Plisserad 
jacka 
399:- 

Kläder från Sara Louise, Danmark

Byxa 
499:-

Byxa 
499:-

Shoppingvagn 199:-

Tunika 
449:-

Stickad väst 
399:-

BLUS 

i flera färger 

   99:-
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Askeby Trädgård AB

Perenner, grönväxter, övriga blommor 
samt egenodlade 

tomater, gurkor och saltgurkor.

Öppettider:  Vardagar 10 - 18  •  Lördag 10 - 14 • Söndag stängt

Egenodl ad
Cyklamen

Potatis
Grön- 
saker

GLASS
&  

DRYCK

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

Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com

Öppettider:  
Må - Fr 10 -18 • Helg 10 -15

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Var ute i tid och kontrollera dina däck inför vintern. 
Byt däck hos oss så kollar vi oljan och bromsarna  
samtidigt. 

Dags för lyktor, facklor och marschaller
Vi har stora som små för veranda och trädgård.

Endast  

65 kr

Erbjudande  

i september

Däckförvaring under vinter- resp. sommarsäsong  
inkl. hjulbyte 350 kr per säsong.

Tel. 013 - 533 90,  532 88

Kom och se 
prov på  Flisby AB:s belysning för fasader, murar och i plattläggningar. Vi för även Benders sortiment. Belys-ning för trädgård med LED.

Aktuellt

4-kantlykta, h 24 cm
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Salong Atina

Tel. 013 -14 85 80
Apotekaregatan 8, Linköping

Bibis  HårvårdBibis  Hårvård

hälsar alla gamla och nya  
kunder välkomna efter sommaren!

Vi söker även en ny kollega 
då Ulla gått i pension.

Varmt välkomna! 
Frisörerna Heléne & Bibi

Vill du förnya 
ditt hus,

din lägenhet 
eller kontor?

Vi erbjuder allt 
från tips och råd 

till kompletta 
inredningsförslag

Att INREDA, 
ORDNA efter 

funktion 
& SKAPA 

din egen oas
Erica Lind 
Dipl. Inredare

Tel. 070 – 732 73  47 
erica.lind@inredica.se 
www.inredica.se

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

    www.dakonsult.se

specialitet  

stubborttagning!

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

Daniel Gustafsson
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DET BÄSTA BANDET 
FÖR DIN FEST!

Dansmusik med Rock’n Roll Feeling 

tel 0731 815530 Per Gustavsson

tel 013 183382   Anders Ström

BLUE BERRYS

Jernbergs Bilservice 

Service, reparationer m.m.

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

Oljebehandling

Välkommen till 

vid E4:an Melby Trafikplats.
Vägbeskrivning på vår hemsida www.nostalgiladan.se

HOS OSS KAN DU HITTA:
–   Möbler och Kuriosa från främst 50-, 60- och 70-talet.
–   Byggvård, dörrar, fönster, handtag, lås, etc.
–   Tyger, gardiner och dukar - Agentur på spetsdukar.
–   Vi syr upp gardiner, dukar och kuddar.
–   Under hösten öppnar vår tapetserarverkstad.

Letar ni efter något speciellt – Låt oss hjälpa er att leta.
Har ni vinden full – Kasta inget. Ring oss först.

Varmt välkomna att besöka oss.
Öppet vardagar 10.00-17.00 Lördagar 10.00-16.00

Tel. 011- 24 27 85
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Vi ökar värdet på Er bostad

- Dränering

- Avloppsanläggningar

- Sten- och plattsättningar

- Kabelgrävning

- Trädgård (design och genomförande)

Kontakta oss för prisuppgift
Glenn Thorman  070  -  699 75 60

glenn@thormans.se

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Vi underhåller Era byggnader! 

Våra snickare och målare arbetar med såväl  
ut- som invändig renovering och reparation.  
Allt från panelbyte till tapet!
Våra fönsterhantverkare renoverar och  
tillverkar fönster, dörrar och andra snickerier  
på vår verkstad. Arbetet utförs året runt.
Välkommen att kontakta oss för mer  
information, besök och offert. 

Fönster och Hantverk, 
SeniorCom AB, Finnögatan 10, Linköping.
Tel 013-14 14 50 • Mail: info@seniorcom.se 
Hemsida www.fonsterohantverk.se

                 

Håkan Andersson
Bil & Motorsportservice

Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 585 63 Linghem  

www.habms.se

*) Lånebil vid service/reparation, fast pris 200 kr/5 mil.

ÖPPET: 
Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14

Tidsbokning:  
Mån - Tor 09-17 • Fre 09-14

• Allbilverkstad 
• Service & Reparationer
• Diagnosutrustning
• AC-service
• Lånebil *)

• Hjulinställningar 
• Däckservice/ Förvaring

Serva /reparera bilen?
Ring oss  

för kostnadsförslag
Delbetala med AD-kortet

Håkan, Susanne, Daniel, Stellan
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www.meca.sewww.tottesbilservice.se
DIN BILVERKSTAD

Vi servar och reparerar  
alla bilmärken  
med bibehållen garanti.

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Dela upp betalningen  
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

Tottes Bilservice AB
Hästhovsvägen 1 
Linghem (mittemot silon)
Tel 013 - 708 60

Foder/Entreprenad

Johan Franzén • Vårdsberg Hovetorp • 585 92 Linköping • Mobil: 070-786 0112

Grovfoder för häst 
Stallplatser för uthyrning 

Grävningsarbeten

Tfn: 013-15 41 78
Mobil 070 - 639 83 17, 070 -  639 83 18

Auktoriserad
service

Vår styrka din trygghet!

Månestad • Linköping
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Fysisk aktivitet 
på recept

Vikt-fett-vätske-

kontroll 

10 ggr 350:-

Massage Samtals- coaching

GYMMET MED  
DET STORA  
HJÄRTAT!

Kan passa dig som
• vill ha lite x:a hjälp i en lugn miljö 
• vill kunna träna mellan 04.00 - 24.00 * gäller för ord. pris på helår (2 600 kr)

Vill Du pROVA?
Nykundsrabatt  

500 kr *

Vi finns på Bangårdsgatan 6a, Linköping • Tel. 013 - 10 10 76 
Se hela utbudet på  www.friskushalsan.se  •  e-post: info@friskushalsan.se

Temakväll Vigsel
Erikas Bröllop & Blommor

hälsar er välkomna
20/10 Västra Husby k:a, 19.00

Mer info:  
www.brollopoblommor.se

Nagelsalongen 
Platensg 3, Linköping • 013-14 71 45 

www.nagelsalongen.nu

fina naglar!
     Elevbehandling v 36 - v 39
 Nagelförstärkning  300 kr
 Nagelförlängning   400 kr

Välkommen önskar Elise

YogaY power

www.jessiyoga.se

Nybörjarkurs –
   nu i Bankekind!

                         Bli vän med dig själv både  
                    fysiskt och mentalt med hjälp   
    av en mångtusenårig träningsform.
Torsdagar kl 17.45-19.15. Tio minuter 
med bil från Hjulsbro, Grebo och Linghem. 
Pris 1050 kr/ 10 ggr

Välkommen
med anmälan!
Jessica Lundqvist

diplomerad instruktör
info@jessiyoga.se

0733-66 20 55

Start 

tors 30:e 

sep
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Vill du spela hockey  
i Skärblacka?

Nu är vi igång för fullt och känner att vi saknar just dig. 
Vill du komma med i vår förening och känna samma 
sak som vi, glädjen och glöden i hockey?
Vi erbjuder
Skridskoskola för dig som vill lära dig åka skridskor 
(födda 2007 är de yngsta).
TKH (Tre Kronors Hockeyskola) för dig  
som vill stötta klubban i isen på en gång.
Dessutom vill vi ha flera spelare till våra  
ungdomslag U10, U12 och U14. Vi har  
ett unikt samarbete med FAIK (Finspång)  
när det gäller vårt U14-lag.
Du/Ni är välkomna till oss. Kontakta  
ungdomsansvarig Pia Andersson eller  
ordföranden Göran Åberg för mer  
information.

Intresserad?
Kontakta Ungdomsansvarig / Ordförande

Pia Andersson     073 - 649 87 66
Göran Åberg       0708 - 67 63 73

Varmt Välkomna till 
SKÄRBLACKA IF HOCKEY 
www.skarblackahockey.se
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Hittelön!
- Hitta till oss, ta med annonsen och få 10 % 
rabatt på hela vårt sortiment. Välkomna!

Drottningtorget 1
Linköping

013 - 10 40 55
www.butikenmedmera.com

Trädgårdsdags  
sepT - 2010

Beskärning 
av häckar och fruktträd

Ring 
G.T.’s Trädgårdstjänst! 

070 - 160 06 17

Taktil stimulering
En sinnesträning och en lättare 

beröring av huden som ger en djup 
avslappning för både kropp och själ.

Kom och prova!

SinneSkällan  
Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden. 

013 - 17 33 18  •  070 - 287 45 89 • www.sinneskallan.se 
Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

LINEDANCE
Fredagskvällar i höst!

Vi dansar efter danslista med plats för önskedanser. 
Sänd gärna dina önskemål i förväg.

AFTERWORK-fredagarna är 
10/9, 24/9, 8/10, 29/10 och 19/11, kl 18-21. 

Medtag fika, sköna skor och kom! Entré dansande 50 kr, ungd 25 kr.

Välkomna till 
Landerydsgården, Bokhagsv 10 i Hjulsbro, Linköping. 

0738 - 40 89 11 • www.linkopinglinedancers.se 
(Vi håller även kurser, workshops m.m.) 

 Kl
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SMÅBRUKARE
i Östergötland

MötE  
lördag 2 okt, kl. 1000 
i Törnevalla Församlingshem

Föredrag av Ruzena Svedelius 
”Om småskalig biogasutvinning” 

Kaffe med dopp och trevlig samvaro. 
Välkomna alla!

Vidare info 0120 - 611 33, Stefan Thorslund
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Allt inom tAk!
013-14 40 14

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

Ring oss - det lönar sig!

Besöksadr: Tornbyvägen 3 
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

Vi firar  
3-årsjubileum

1/10 – 8/10

Tel. 013 - 13 10 25
Ågatan 25 1 tr • 582 22 Linköping  

www.halsogalleriet.se

Välkommen hälsar 
Linda & Maria

50 %  
på alla behandlingar

Kan ej kombineras med andra rabatter och presentkort.

Mån - fre  kl. 9 - 12

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller 

det humanjuridiska.

Bouppteckningar 
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10 
070 - 870 59 29 

www.svenskafamilyaid.se

TP-demonteringar
Vi monterar ned och fraktar bort 

Ring: 0705 - 61 92 55

oljetankar  
& pannor m.m.
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50 %
REA

50 %

REA

Stor lagerrensning på textilier

Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10-14 • www.miashantverk.com

50 % på gardin-
kappor och dukar.  
Även REA på ljus,  

vaser, träkatter m.m.
Gäller under september månad.

Panelgardiner 
49:-/paret

Fredrik Lundén
- din lokala fullmäktigekandidat
Bor: Linghem
Yrke: Marknadschef /egen företagare
Tel: 0708 - 53 60 90

Om jag får ditt kryss i valet till Linköpings kommunfullmäktige, 
kommer jag att arbeta för:

• Att Åkerbo-området kommer fortsätta utvecklas så att dagis och 
   skolor kommer att kunna finnas kvar och ha plats för alla barn/elever.
• Att det blir en bättre skolmiljö som rymmer alla.
• Att företagsklimatet blir bättre.
• Att utveckla samarbetet i fjärde storstadsregionen, där vi är i centrum.

Kryssa Fredrik Lundén
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www.magasinetlinghem.se

Höstmarknad vid

• Rea på utvalda varor
• Försäljning av hembakat bröd
• Lotterier
• Är vi billigast?
• Hjälp oss hjälpa barn!

Våra öppettider är:
Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14

Linghemskyrkans församling

Lördag 25 sept, kl. 10 – 14

Varmt välkommen!

(Intill Linghems station)

Linghems närbibLiotek
            Nya utökade öppettider
 Måndag 10 -13, 14 -19
 Tisdag  14 -18
 Onsdag   10 -13,  14 -18
 Torsdag   stängt
 Fredag   10 -13,  14 -16

Sagostunder, tisdagar kl 10.30 
Sept - nov, fr 3 år, max 10 barn

Föranmälan 013-20 52 52 eller linghem@linkoping.se

Barnteater – 30 sept kl 14.30
Den minsta fågeln, berättarteater Trollbunden, 3-7 år 

Fribiljetter hämtas en vecka före.

Barnteater – 25 nov kl 10.00
Näktergalen, teater Fenix, fr 5 år  
Fribiljetter hämtas en vecka före.

Höstnytt fr 5 okt – Fika på Bibblan 
Läs tidningen till en kopp rättvisemärkt kaffe/te & kaka 

eller läxan med saft & kaka, pris 10:-

Höstlovskul v 44
Tävlingar med fina vinster!

Deckarhistorier – utställning 6/9 – 1/10
Himnaskolans elever fd åk 4

Föräldrahylla – invigning 5 okt
På hyllan hittar Du bl.a. faktaböcker om barns  

utveckling, mat och sömn.

Se även vår hemsida www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)

Himnavägen 149
585 65 Linghem 
Tel: 013 -20 52 52

Hjärtligt Välkommen till Ditt närbibliotek i höst!

Försäljning 
Nygallrade böcker 10:- vuxen, 5:- barn.

Välkommen till 
HÖSTENS AKTIVITETER 2010 

i Örtomta

Bokcirkel

Start må 27 sep, kl. 19.00.
Ta med en bok du tycker är bra! 

Sista anm. 23 sep till tel. 013-780 34

cafékväll  
med kyrkByvandring

To 14 okt, kl. 18.30. Birger Jonsson guidar.

ostystning

Ti 2 nov från kl. 18.00
Sista anm. 15 okt till tel. 013-750 44

tillverkning av dörrkransar m.m.
To 25 nov, kl. 18.00 - 21.00 

Sista anm. 19 nov till tel. 013-780 34 
Ta med fika!

Alla aktiviteter sker i  
församlingshemmet, Örtomta. 

Arr. ÖRTOMTA HEMBYGDSFÖRENING

Den här rutan läses av  
cirka 20 000 personer  

och kostar endast  
250:- plus moms.

Kan du som företagare  
annonsera billigare?
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ÅKERBO
Frikyrkoförsamling

September
19 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst.  Ingvar Fredriksson, kaffe.

21 Tisdag 14.00 Dagledigsamling i Högliden, Bankekind. 

26 Söndag 10.00 Gudstjänst.  Stefan Axelsson, kaffe.

30 Torsdag 19.00 Bibelsamtal & bön.

Oktober
3 Söndag 10.00 Gudstjänst.  Stefan Axelsson, kaffe.

13 Onsdag 14.00 Sångstund på Ekbacken.

17 Söndag 10.00 Familjegudstjänst  
     UK-scout, Tonår och söndagsskolan deltar.

19 Tisdag 14.00 Tanzaniagruppens arbetsmöte i Högliden.

22 Fredag 19.00 Ungdomssamling i Kapellet Vårdsberg  
     med Ulrik Nilsson.

23 Lördag 14.00 Ungdomsdag i Kapellet. 
   19.00 Ungdomsmöte

24 Söndag 10.00 Gudstjänst.  Ulrik Nilsson m.fl., kaffe.

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.) • 0731 - 52 74 14

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

SKÄRKINDS RÖDAKORSKRETS
 inbjuder till

”HÖSTMARKNAD MED LOPPIS”
Söndagen den 26 september

mellan kl. 10 –14
i Skärkinds bygdegård 

Passa på att rensa garderober, garage och förråd  
och sälj det hos oss på loppisen.

Bordet hyr du av oss för 50:-
”Loppisfynda till hem, barn och vuxna och handla varor från  

naturens skafferi som bröd, frukt, ägg, rökt fisk och kött m.m.”

Servering / korvgrillning m.m.
För mer info och bokning kontakta  

Margareta Andersson  011 - 561 32 kvällstid, 0709 - 21 65 34  
Hjördis Holmén 011 - 561 43 kvällstid eller Annelie Rosén  0709 - 14 91 11

Välkommen!
Info: Rolf Pettersson 013-760 18  

Se även: www.askebyhembygdsforening.se

Askeby hembygdsförening 
firar i år 

20-årsjubileum! 
Detta vill vi uppmärksamma och fira med 

tårtkalas, proffsig musikunderhållning med 
sångerskan Åsa Sjöberg och pianisten  

Roland Engdahl samt förstås återblickar på 
de gångna åren.

Välkomna till VERKSTAN 
söndagen den 10 oktober, kl. 15.00

Välkommen till

Ringstorp Folkets hus
www.ringstorp.net

PUBAFTON
Fredag 24 sep Pub kl 20 - 01
Fredag 29 okt  Showbandet 6.08,  
 tvåfaldiga svenska mästare i 
 gatumusik, intar scenen 21.30.  
 Puben öppnar som vanligt kl 20

Fredag 26 nov Pub kl 20 - 01 

FIXARDAG
Lördag 25 sep  Kl 10 -16.

OST- & VINPROVNING, NORINS OST
Onsdag 10 nov  Kl 18.30 -21.00 

HANTVERKS- & LOPPMARKNAD
Lördag 20 november

UTHYRNING
Plats för ca 100 personer.

Förmånliga priser.
Boka på tel 013-13 97 01 Anders Berglund.

Mer info www.ringstorp.net
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Phytomers 
kurbad 
med avslappnande 
behandling.
Behandlingen börjar 
med en rogivande 
och avslappnande 
massage. Därefter 
kryper man ner i 
kurbadet med skum-
mande badkristaller 
och massagestrålar. 
Efter badet följer ännu 
en avslappningsfas 
där vi smörjer in hela 
kroppen med mjukgö-
rande bodycream.

ALLT FÖR ETT TOTALT 
VÄLBEFINNANDE!

60 min - 795 kr.

Nettans • Nygatan 37 B, Linköping • 013 -16 38 02 • www.nettans.se

VÄRDECHECK 1
20 % rabatt på Phytomers hud- eller kroppsvårdsproduketer. 

Erbjudandet gäller endast efter genomförd behandling.

VÄRDECHECK 2
Boka en personlig makeup-rådgivning, 60 min. för 655 kr,  

och få 20 % rabatt på valfria makeup-produkter.
Erbjudandet gäller endast efter genomförd rådgivning.

Höstens nya makeuper är här
Clarins, Bare Minerals m.fl.
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Bättre tillgänglighet, högre kvalitet och 
mer delaktighet i vården ger tryggare och 
friskare östgötar. Att få utöva sina kulturella 
intressen utvecklar kreativiteten och skapar 
lyckligare människor!

Kryssa Lars Eklund 
i landstingsvalet!

[Bra vård +
(kultur + kreativitet) 
= Lyckliga människor]

Ett mänsKLigarE ÖstErgÖtLand

Tack för
DIN röST!

Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.

Kontaktperson
Christopher Isaksson

Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-163271

Mob:0708-678563
www.hjulsbroallservice.com

Innehar F-skatt
Kontakta oss!  

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Går Ni i
Bygg- eller 

renoveringstankar?

Vi utför också
ISOLERING 

i form av lösull. 
Fasta priser. Ring för info.  

Utnyttja ROT-avdraget.

Hushållsnära tjänster RUT
Vi erbjuder dig hemtjänst på dina villkor.  
Våra utförare borgar för livserfarenhet,  
trygghet och lojalitet.
Ring för information 013-29 72 92
Besök vår hemsida www.55plussare.se
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Linköpings 
karikatyrtecknare
Överraska med en karikatyrtavla vid födelsedag, 
bröllop, avtackning, pension, utmärkelse m.m.

Squash-profilen Fredrik JohnsonKl
ip
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Prisex: 40 x 50 cm inramad 780:- 

sten aLsö  013-13 02 48, Mobil: 0703-71 45 13
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Helhetssyn på människa 
och miljö

• Satsa på folkhälsan 
• Krafttag mot psykisk ohälsa  

• Ge vården utvecklingskraft
• Utöka pendeltågstrafiken

Det är några av de frågor jag vill 
jobba med i landstinget de 
kommande fyra åren.

Gunnar Gustavsson, 
Linghem

Landstingskandidat 
Miljöpartiet de gröna

Kapten Bille’s  
Café & Vandrarhem

• 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.

Kaffe & våffla 
39:-

Onsdag -Torsdag 10 - 21 
Fredag - Lördag 10 - 22   
Söndagar 11 - 18

Höst & vintertider
fr.o.m. oktober:

Oktoberfest   
Lördag 2 oktober
med underhållning 

från kl. 19:00

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Månadsspecial Oktober:Österrikisk Schweinsbraten

Tel. 011  - 545 50
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HöstnyHeterna  börjar komma ...

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

Lanthem
Inredning  Present  Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider: 
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

Hos Lanthem hittar Ni!
Klassiska tyger: 1700-talsinspirerade rutor & ränder,

linne, blommigt ...
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

 

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se 
Öppet : Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt

Ewa Wallgren 
Leg. optiker Bra parkering!

höstens nya bågar
har kommit!

Nu står solen lågt. Passa på! 
Solglasögon till lågt pris.

Besök oss på  
TANNEFORSDAGEN, Lö 25/9
Musikkår • Fallet öppnas 1100-1200 
Många erbjudanden i butikerna 

ÖppET till 1500

Vi arrangerar  
blommor 

efter er önskan. 

Välkomna!

FlowerPoint • Tfn 013-27 04 40
Här finns vi:  Värdshusv.12 , Tallboda 
Blomvagnen, St.Torget • Skäggetorp C

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.)

Privata radannonser i Åkerbobladet

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  60:-  
3 rader    75:-
4 rader    90:-
5 rader     105:-
6 rader     120:-

Annonsmanus och betalning skall 
vara Åkerbobladet tillhanda senast 
på tisdagen i veckan före utgivnings-
veckan. Dvs. för nästa nummer senast 
den 12 oktober.  
(Vi tar inte emot annonstext per  
telefon.)

Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack 
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I ett gammalt sädesmagasin på Fröö 
gård i Lillkyrka, vid Roxens södra strand, 
ligger en liten butik för människor som 
vill förändring. Kanske ska de inreda ett 
nytt hem, eller vill försöka förnya det 
gamla. Ibland nöjer de sig med nya gar-
diner eller en vacker duk men ibland ska 
hela rum eller hus göras om.

– Det ligger i tiden. Bakgrunden är 
förstås delvis program som ”Sommartor-

pet” och ”Äntligen hemma”, men jag tror 
också att många känner behov av ett har-
moniskt hem i en rushig tillvaro, förkla-
rar Karin Lönnberg, ägare till Lanthem 
som butiken heter.

Lantlig stil också i staden
Verksamheten är dock inte begränsad till 
att sälja färdiga varor över disk. Karin ar-
rangerar också temakvällar om traditio-
nella textilier, designar hela inredningar 

Karins kunder vill förändra – i höst kanske med broderade kuddar i nya färgen "plommon"?

Två jobb och en livsstil
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      Månadens profil:           Karin Lönnberg

och syr upp personliga hemtextilier på 
beställning, med monogram och allt.  
Stilen är utpräglad lantlig och traditio-
nell men långt ifrån alla kunder är lanti-
sar. Tvärtom så kommer många från nå-
gon av länets tätorter.

– Butiken ligger bra till här, mitt emel-
lan Norrköping, Linköping, Finspång 
och Söderköping. Men jag har kunder 
som åker från Sörmland också. 

Karin berättar att det vanligtvis är 
kvinnorna som driver på och vill förnya 
hemmet men att männen ofta kommer 
med kloka synpunkter när projektet väl 
är igång.

– De flesta är ganska tomma 
på idéer när de kommer. De kän-
ner kanske bara att de vill ha nå-
got nytt. Då får jag börja med att 
fråga om deras favoritfärger, hur 
rummet ser ut, vilka möbler de 
vill behålla och så. Det kan bli 
mycket prat i början!

Engagemang för barn
Tidigare åkte Karin ofta hem till 
kunder som ville ha hjälp med 
större förändringar men hon för-
söker dra ner på resorna.

– Det blev för mycket tid i bi-
len. Planering och sömnad tar 
längre tid än man tror …

Dessutom har Karin ett jobb 
till, som anställd i barnomsorgen, 
där hon fått utökad tjänst, så det 
är inte svårt att förstå att hon 
måste prioritera.

– Jag har jobbat på flera förskolor i 
Åkerbo genom åren, men nu är jag i  
Gistad.

När hon pratar om arbetet på försko-
lan lyser hennes engagemang igenom 
och hon bekräftar att barnen betyder 
mycket.

– När jag är på förskolan så vill jag 
vara närvarande till 100 % och koppla 
bort tankarna på butiken och lantbruket 
här hemma. När jag sitter och syr är det 
annorlunda. Då funderar jag ofta på bar-
nens bekymmer och glädjeämnen, och på 
hur jag kan stötta dem på bästa sätt.

Det är inte bara textil i färg och form som fascinerar Karin. Också 
växter med vackra bladverk finns att köpa på Lanthem.
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      Månadens profil:           Karin Lönnberg
Närhet till naturen
För att orka jobba i butiken på helgerna 
och på dagis i veckorna behöver Karin 
närheten till djur och natur.

– Jag är uppvuxen på en gård utan-
för Söderköping och har alltid, med ett 
halvår i lägenhet som enda undantag, 
levt nära naturen. Nu är vi arrendatorer 
här och odlar ungefär 150 hektar. I ha-
garna betar hästar och ungdjur och så är 
det nära till sjön. Jag tycker om att kunna 
följa årstidernas växlingar. Det betyder 
mycket. Jag längtar sällan någon annan-
stans.

Årstidernas växlingar leder oss tillba-
ka till textilierna, eftersom Karin tror att 
svenskarnas ständiga längtan efter för-
ändring kan ha en koppling till att natu-
ren omkring oss ständigt förändras.

– På våren vill vi ha ljusa tyger men på 
hösten väljer många en murrigare färg-
skala. Och så har vi ju våra högtider, ju-
len och påsken, med sina typiska färger. 
I länder som saknar årstider finns kanske 
inte samma behov av förändring?

Kreativ farmor
Intresset för textilier och sin lust att arbe-
ta praktiskt har Karin med sig hemifrån.

– Jag var mycket tillsammans med min 
farmor som var en väldigt kreativ män-
niska. Hon inspirerade mig att knåpa på 
själv med symaskinen. 

Inspirationen stärkte intresset och  
Karin har, efter en gymnasieutbildning  
i ekonomi och flera år som anställd  

sömmerska, utbildat sig på  Hantverks-
centrum i Tibro,Västergötland och kan 
numera med fog kalla sig textilinredare.

– Fast jag håller mig till det lantliga 
och traditionella, det är min grej.

Text och bild: Titti Knutsson

Den egentliga syateljén ligger i ett annat hus men i 
en vrå bakom disken finns en symaskin för stunder 

utan kunder.

Fakta
Namn: Karin Lönnberg
Ålder: 38
Bor: på Fröö gård i Lillkyrka
Intressen: barn, trädgård, textil, djur 
och natur
Dold talang: åker gärna vattenskidor
Favoritplats i Åkerbo: hemma på 
gården
Hemsida: www.lanthem.se
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Oljebehandla 
din bil!

Ring för info och 

tidsbokning 

mellan kl 16 - 18

0733 - 71 88 88

Vi har bytt namn och adress:
Stefan O. Karlsson 

Entreprenad & 
Rostskydd AB

Asptorpet 2, Linghem • 0733 -71 88 88

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77

Göran: 0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,  
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE
Besök  www.alushow.se och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

DäckförvariNg

Räntefri avbetalning med  

Öppet: må -  to 8 -18, fre 8 -12

UTÖKADE ÖPPETTIDER fr.o.m. 1/10: 
Fredagar 8-18, Lördagar 10-14

Nästa Åkerboblad kommer ut den 24 oktober. 

Boka annons i god tid och senast den 12 oktober.
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För ett år sen befann jag mig i Rimforsa på 
Liljeholmens folkhögskola där jag levde ett liv 
utan särskilt mycket ansvar och prestationskrav, 
utan fullt av nya äventyr och påhitt. Men det 
var en lättnad att få pusta ut ordentligt efter 
den hektiska tid jag hade skapat mig på gymna-
siet – fullt av att hela tiden läsa på ordentligt till 
alla slags prov och tentor. 

Men mina tre år på gymnasiet formade mig 
mycket som människa, precis som jag tror det 
gör med oss ungdomar i den där åldern. Själv 
gick jag Estetiska Musiklinjen. 

Sång och musik är en av de stora passioner-
na i mitt liv och att få chansen att utöva det på 
heltid är jag enormt tacksam över. 

Jag sjöng i kör, tog sång- och pianolektio-
ner, läste musikteori och musikhistoria, lärde 
mig att uppträda på scen, spelade alla möjliga 
sorters musikstilar i ensembler, fick lära mig 
att skriva egna arrangemang, satte upp en mu-
sikal och mycket mer. Glädjen i att få lära mig 
om musik och använda mig av den i min vardag 
hade alltid funnits men nu fick jag även en or-
dentlig grund att stå på!

Efter studenten var önskan stor att fortsätta 
hålla på med musiken. Men något drog i mig 
att lära mig mer om den tro på Gud som jag all-
tid har haft. Jag är uppvuxen i ett samhälle som 
heter Hovslätt, utanför Jönköping. 

I Missionskyrkan där har jag varit aktiv på 
många sätt, i alla möjliga körer, gospelwork-
shops och musik i gudstjänstlivet. Liljeholmens 
folkhögskola erbjöd en bibelskola med inrikt-
ning på musik och det blev därför det självklara 
valet för mig. Under året lärde jag mig mer om 
mig själv än vad jag någonsin kunde trott. Jag 

hittade nya vänner som under bara några måna-
der blev några av de viktigaste personerna i mitt 
liv. Jag fick fortsätta med musiken – men fram-
för allt – jag fördjupade mig i bibeln och fick ett 
enormt mycket starkare band till min kristna tro.

När jag sedan fick förfrågan att arbeta i Ling-
hemskyrkan samt i missionskyrkorna i Askeby, 
Skärkind och Östra Skrukeby som ungdomsle-
dare trodde jag kanske först inte riktigt på mig 
själv i den rollen. Men jag växte in i mitt upp-
drag och här är jag nu ett tag senare. Under 
detta år framöver kommer jag att få förmånen 
att arbeta med alla möjliga sorters härliga män-
niskor och jag kommer få fortsätta att dela med 
mig av den glädje jag har i musiken. Jag bru-
kar tänka på något som Albert Einstein sa: Det 
finns två sätt att leva. Det ena som om ingen-
ting vore ett mirakel. Det andra som om allting 
vore ett mirakel.

Livet är verkligen en gåva och jag är så glad 
över det arbete jag har framför mig nu, här i 
samhället. Det är lätt att tänka att det vi gör 
bara är en liten droppe av allt det stora och att 
det är svårt att våga lita på att vi faktiskt kla-
rar av det som kommer framför oss. Men havet 
skulle verkligen inte vara lika stort utan den 
droppen. Jag hoppas att vi aldrig slutar se de 
egenskaper och talanger som vi har fått och att 
vi aldrig slutar utnyttja dem. Året jag har fram-
för mig här i och runtom Linghem känns så 
otroligt spännande. Jag ska försöka göra varje 
dag till en ny chans att utvecklas och ta vara på 
den stora gåva som varje individ av oss har fått 
del av – livet!

Matilda Ekström

ATT TA VARA PÅ  
DEN STORA GÅVAN
Ibland tror vi att det vi gör bara är en 
droppe i havet. Men havet skulle vara  
mindre utan den droppen.  
Moder Theresa

Matilda Ekström – den nya ungdomsledaren i Linghemskyrkan: 
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Vi arbetar inte med någon färdig 
modell. Vi har stor lyhördhet för  
vilken väg den enskilde eller paret  
vill gå. Tillsammans skräddarsyr  
vi en behandling som är lösnings-
fokuserad och målinriktad.  
Välkomna till oss.

FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02

www.familjerelationer.se

Vi tillhandahåller plast som kan användas för t.ex. rutor i maskiner, lekstugor, förråd samt till 
exempelvis inglasning av altaner och balkonger. Makrolon är även ett utmärkt material för  
utformning av skyddshuvar, skydd i stallboxar osv. eftersom materialet är nästintill okrossbart. 
Tjocklekar från 1 mm och uppåt, tillkapas efter mått eller ritning.

VÄLKOMNA TILL INDUSTRIMODELLER - Vi har öppet vardagar mellan 08.00 - 16.00

Molijns väg 4, 589 41 Linköping • Tel 013-15 19 31 • Fax 013-15 23 04 • Hemsida  www.industrimodeller.com

Plexiglas & Makrolon
“GLAS” AV PLAST

Kryssa Staffan Danielsson  
Vill du ha min röda kampanjpenna så e-posta!

staffan.danielsson@riksdagen.se 

Läs min blogg: staffan.danielsson.blogspot.com 

Listetta för Centerpartiet! 
En stark röst för

Östergötland i riksdagen!
Erfaren och orädd! 

Läs min blogg: staffandanielsson.blogspot.com
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Tävla i ORDJAKTEN
 – vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta 
nummer av Åkerbobladet. Leta upp dem och ange sedan 
sidnummer och annonsör för varje funnet ord! Orden återfinns 
exakt som de står här nedan. 

1.   hitta
2.  kryper
3.  recept
4.  löpare
5.  okrossbart
6.  borttagning
7.  överraska
8.  tapet
9.  lättare
10. borgar

Nr Sida nr Annonsör
1. 

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Namn:

Adress:

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du 
inte vill klippa sönder tidningen, på en egen 
lapp eller ett vykort  och sänd  detta till:
Åkerbobladet, Stationshuset 
585 64 Linghem  

eller maila samma uppgifter till  
info@akerbo.nu  
Ditt svar vill vi ha senast den 12 oktober.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. 

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

Har du en loppis som du vill skall synas här?  
Kontakta Åkerbobladet:  013-21 96 20 eller info@akerbo.nu

BJÖRSÄTER
Loppis & Allmogemarknad på Stora Kinäs. 
Vägen mellan Björsäter - Östra Ryd. Följ skyltar. 
Lö 11-15. Tel. 0120-601 77.

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

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

LINKÖpING
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90 (Kannanhuset) 
Må-To 13-18, Lö 11-14. Tel. 013-10 19 90.

åTvIdABERG
Gåvan Second hand. Sunnebotorget 1, Åtvidaberg. 
Tisdag och Torsdag 14 -18. Tel. 0120-124 40.

ÖSTRA Ryd
Östhjälpen i Östra Ryd, Second hand 
Bakom affären i Östra Ryd. Lö 10-15. 
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Månadens Tips  
i Åkerbo med omnejd

18/9    Landsbygdens dag vid Lundby Loge  
      i Östra Skrukeby. Kl. 10-16. Arr. Åkerbo  
      Maskinhistoriska förening och hembygds- 
      föreningar i Åkerbo.

18/9    Loppis vid Salem Rystad.  Kl. 10-14.

18-19/9  Karting. MKR. Kl. 09-18.  
      Linköpings Motorstadion.

24/9    pubafton. Kl. 20-01.  
      Ringstorp Folkets hus

25/9    höstmarknad vid Second Handbutiken 
      Magasinet, Linghem. Kl. 10-14.

25/9    Tanneforsdagen. Se Tannefors Optiks    
      annons på sidan 20. 

25-26/9  motocross. SM-Ungdom.  
      Supermoto. Nordiskt mästerskap 
      Enduro. SM-Ungdom 
      Kl. 09-18.  Linköpings Motorstadion.

26/9    höstmarknad i Skärkinds bygdegård.  
      Kl. 10-14. Försäljning av varor från  
      "naturens skafferi", loppis, servering. 
      Arr. Skärkinds Rödakors-krets.

2/10    Småbrukare-möte och föredrag om  
      småskalig biogasutvinning i Törnevalla  
      Församlingshem, kl. 10.00.

2-3/10  Karting. SverigeCupen.  
      Linköpings Motorstadion

10/10   Jubileumsfirande med musikunder- 
      hållning i Verkstan, Askeby, kl. 15.00 
      Askeby hembygdsförening 20 år.

14/10   Cafékväll med kyrkbyvandring  
      i Örtomta. Församlingshemmet Örtomta 
      kl. 18.30. Arr. Örtomta hembygdsförening.

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i Åkerbo kommundel, Norsholm, Hackefors och 
Skonberga samt till hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress. Planerade utdelnings-
dagar ser du i tabellen på sidan 31. Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda på utdelningsda-
gen - var vänlig ring SDR (Svensk Direktreklam) på telefon 011 - 19 72 50.  Klipp ut och spara.
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Dags för ett nytt Åkerbokryss.  När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna,  
dvs. orden i de skuggade rutorna, samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu  
Senast den 12 oktober vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – en tialott.

Bildtexterna i augustikrysset var ”Fältarbete" och "Modern odlingsteknik". 
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Marianne Rydsmark,  Linköping,  2:a pris – Eva Karlsson, 
Linköping samt 3:e pris – Lennart Larsson, Mjölby.  

Åkerbokrysset - september 2010
Konstruktör: N

ils-Erik Ö
hlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  070 - 211 60 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: Kontant eller faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 9.200 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 företag 
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt 

Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm 
dvs. dessa orter med omnejd: 

Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, 
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, 

Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törne-
valla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Drygt 1.700 ex. delas ut i egen regi, och tidningen 
finns därför tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo 
Falerum: Handlar'n
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Fredriksborgs Ridsport
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni 
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Magasinet, Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans  
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum 
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine, Mia's Hantverk, 
Linköping Kallerstad: Racketcenter 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Flower Point
Linköping Steninge: Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, 
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs
Ljungsbro:  Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Skärblacka: Biblioteket, ICA Supermarket, Konsum, 
Sturefors: ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2010 

Nr Manusstopp Utdeln.dag
10 Tis 12/10 Sön 24/10
11 Tis 9/11 Sön 21/11
12 Tis 7/12 Sön 19/12

Trolla bort 
skattemärket!
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Resepresentkort köpes
Solresor, Apollo, Fritidsresor, Ving, Ticket eller Resia.  

Även kort datum.  Ring: 0760 - 20 54 54
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Tryggt, enkelt 
och prisvärt! 
Hett  ti ps – byt ti ll fj ärrvärme. 
Kontakta Bengt Carlsson, 013-20 82 91 
eller Ulla Skogh, 013-20 90 31.

Du vet väl om att  du kan få ROT-avdrag när du byter 

uppvärmningssystem? 

www.tekniskaverken.se


