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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på Nettan’s

Öppettider:
Må 09-18 • Ti-To 09-20 • Fr 09-18 • Lö 10-15
Nygatan 37 B, Linköping. Tel. 013 -16 38 02

www.nettans.se •

vi finns på

facebook

Vill du spela hockey
i Skärblacka?

• Våra ledare är utbildade enligt Svenska Ishockeyförbundets tävlingsregler.
• Vi erbjuder Er mycket förmånliga istider på
bestämda tider under hela säsongen.
• Hos oss har Ni en låg avgift för Er träning
och en underbar social gemenskap.
• Väljer Du att delta som nybörjare har vi
Skridskoskola. TKH (Tre Kronors Hockeyskola)
för Dig som vill ha klubba och utrustning.
• Som spelare i TKH får Du helt kostnadsfritt
låna, under hela Din första säsong hos oss,
ett startpaket där allt ingår utom skridskor
och hjälm.
• På vårt annonstorg kan Du köpa begagnad
utrustning till bra priser.

Träna medan barnen tränar hockey!
Vi erbjuder ALLA föräldrar i ungdomslagen att träna på Skärblackas nya
fullutrustade gym HÄLSOBRUKET till studentpris! Kan det bli bättre?

Intresserad?

Kontakta:
Pia Andersson
Roger Viktorsson

073 - 848 61 81
070 - 288 19 76

Varmt Välkommen till
SKÄRBLACKA IF HOCKEY
www.skarblackahockey.se
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God Jul
och
Gott Nytt År
önskar vi alla kunder!
Thomas med personal

CN:s Gräv AB
”Som gräver de’ mesta
åt de flesta”
Thomas Nilsson • 070 - 378 97 21

God Jul &
Gott Nytt År
önskar
Göran Karlson

Tel 0709 - 22 39 84

wwww.cnsgrav.se

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar vi alla kunder
Stängt fr.o.m. onsd 21 dec
Öppnar åter månd 9 jan

013 - 27 07 43

Jernbergs Bilservice
Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Den här rutan läses av cirka 25 000
personer och kostar i svart/vitt
endast 250 kr. Färgannons i denna
storlek kostar 300 kr.
Priser exkl. moms
Kan du som företagare
annonsera billigare?
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Hushållsnära
tjänster m.m.
Pris: 300 kr/tim, inkl. moms

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96

www.marlenesalltjanst.se

ÅKERBOBLADETS
första nummer för år 2012
kommer ut den 22 januari.
Passa på att boka annons
senast den 10 januari.

Homeopati-praktiken flyttar från ”Kannan”!
Efter nyår finns min praktik i gårdshuset på S:t Larsgatan 21
i Linköping (bakom ”Corren”). Tel. 013 – 14 13 63.

Annette Lundborg

Homeopat och kostrådgivare i
Östergötland sedan 1981.
Medlem i Svenska Akademin för
Klassisk Homeopati (SAKH).
www.annettelundborg.com

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 lösningsfokuserad och målinriktad.
Välkomna till oss.

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

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa.
För bara 200 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år.
Pg nr 483 84 51-5.
Ring 013 - 707 82 Jerlock, Åkerbokretsen

Välkommen till vår

Äggbod
på Stora bjärby!

God Jul
och
Gott Nytt År!

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

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

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

Stora Bjärby Ägg AB • Tfn:013 – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90
5

DIN ATV-BUTIK I LINKÖPING
Välkommen in för att provköra
eller prata ATV med oss!

LL eumopedutbildning AB
Djurgårdsgatan 35 Linköping
Öppet: månd – fred 09.00 – 18.00

013 - 31 12 21

www.eumopedutbildning.se
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God Jul & ett
Gott Nytt MATår
Önskar vi alla våra nya och gamla kunder.
Mats och Marie med personal
Psst! Håll utkik efter nyheter i sortimentet efter nyår!
Julöppet:

www.ica.se/brasken
Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Julafton

9-14

Juldagen

11-16

Annandagen

11-16

Nyårsafton

9-15

Nyårsdagen

12-17

Trettondagsafton

9-17

Trettondagen

11-19

Njut av en smakrik jultallrik

Vi har allt
från gott kaffe,
hembakat kaffebröd
och bakverk
till god mat,
lunch eller middag.
Kaffe & våffla

39:-

G od

vid Göta kanal i vinterskrud
l
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& Gott Nytt

År
!

Ring o
b o k a j u ch
ltallrik!

195:-

per pe

rson

Allt detta ingår i jultallriken:

önskar Kapten Bille’s

011- 545 50
Vi har stängt fr.o.m. 19 dec.
Välkommen åter
den 25 januari 2012.

Välkomstglögg, pepparkaka,
en kall och en varm jultallrik,
kaffe, julkaka

Öppettider:
Onsdag - Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22
Söndag 11 - 18
Köket stänger 1 tim. tidigare

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, Gamla hamnmagasinet, Norsholm
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Vi servar och reparerar
alla bilmärken
med bibehållen garanti.
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Dela upp betalningen
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

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

Öppettider
Mån -Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

www.meca.se

www.tottesbilservice.se
DIN BILV ERK S TA D
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God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er alla

BROKINDS

Allt inom tAk!

PLÅTSLAGERI

013-14 40 14

LINKÖPING

070-535 99 74 • 070-535 99 75
www.linkopingstak.se
Tornbyvägen 3 • 582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net

0708-39 73 20
www.brokindsplatslageri.nu
Långängsv. 6, Malmskogen • 582 72 Linköping
E-post: rengenvik@telia.com

Är du trött på

STUBBARNA

Satsa på rätt kort!
C, CE, D-behörigheter,
Heavy Ecodriving samt
Yrkesförarkompetens
Välkommen till Linköpings Tungutbildning!

God Jul & Gott Nytt År!

i trädgården?
specialitet

stubborttagning!

Jag

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

God Jul & Gott Nytt År

Erica • 013 - 327 00 76 • 070 - 378 97 12
erica@ltu.nu • www.ltu.nu

önskar
Daniel Gustafsson

Fångögatan 10, 582 78 Linköping

www.dakonsult.se
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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

SLÄDTURER
Vi önskar våra kunder
Här kan du
• Köpa material God Jul & Gott Nytt År!
• Prova på decoupage
(Workshop och kurser)

• Beställa personliga presenter
Du kan också beställa på
www.dekorationsverkstan.se
Gamla Tanneforsvägen 44
582 54 Linköping • Tel 0768-966 132

Öppet

Mån - Fre 12-18
Lör
10-14
Fre 23 dec 12-16
STÄNGT
i mellandagarna
samt 6 - 7 jan.

Rensning och
betning
av utsäde utföres

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

Resepresentkort köpes
Ving, Solresor, Fritidsresor, Resia, Ticket eller Apollo
Alla valörer av intresse. Ring 0735 - 110 104

Vid tjänlig väderlek.
Även kvällsturer
samt slädar till
försäljning.
Tel. 0120 - 611 33

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

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

Berga Rona • 585 63 Linghem

God Jul &
Gott Nytt År
Hans 070-291 26 42 • Mattias 070 - 636 42 56
Örtomta, Hageby, LINGHEM
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Dödsbon & Städ

ULLEVIDSDAL
butiken med det
lilla extra ...

Vi tar hand om bohag
samt städar.

Byggstädning • Flyttstädning
Tel. 0768 - 94 71 75
Bengt

www.ullevidsdal.se

God Jul och
Gott Nytt År!

Åtvidabergs Ram & Konst
Torggatan 5 B (Stora Torget), Åtvidaberg
Tel. 0120 -357 33

Inramning av konst,
fotografier och broderier.
Säljer även konstnärsmaterial.
Må - Fr 9.30 -17.30, Lunch 13-14 • Lö 9.30 -14

Nagelterapeututbildning!
Utbildningsstart 9/3 2012

För information
hotnailpunktcom@hotmail.com

Bondromantik
i Norsholm

Onsdag 21 dec
kl 13 -18

HALVA
PRISallEa T
på
JULVAROR

(Gäller endast
denna dag.)

Semesterstängt
22/12 - 13/1.
Därefter öppet
lördagar 11-15
under jan, feb, mars

Slussvägen 1 NorSholm • Tel 0705 -18 17 98

Datorhjälp
på plats!
395:-/tim
Krånglar din dator?
Vi hjälper er med:

• Installation & reparation • Virusbekämpning
• Uppgradering
• Bredband- och
Nätverkslösningar
• Återskapande
• Och mycket annat ...
av förlorad data
Relevant-IT

Gustav • 0738 - 45 17 67 • www.relevantit.se

Enligt gammal tradition ...
Börja året med

fruktträdsBeskärning
äpplen och Päron

G.T.’s Trädgårdstjänst

070 - 160 06 17
11

Ditt nöje
Vår glädje

Handtvätt

från 170:- (250:-)
• Avfettning och schamponering
• Utvändig rengöring, fälgrengöring

Handtvätt +
dammsugning
från 240:- (320:-)

Helrekond

från 2045:- (2445:-)
• Stortvätt
• Polering
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Invändig rengöring

värstingrekond

stortvätt
från 300:- (450:-)

från 3045:- (3445:-)
• Stortvätt
• Polering
• Glasförsegling
• Lackrengöring
• Vaxning
• Rubbing
• Lackskydd
• Invändig rengöring

• In- och utvändig rengöring
• Avfettning
• Fälgrengöring
• Dammsugning
• Rengöring av dörrkarm
• Fönsterputs
• Paneltvätt och mattor

SNABB
BILSERVICE

textiltvätt

från 495:-

stortvätt +
vaxning
från 1050:- (1250:-)
rostlagning
rostskyddsbeHandling
från 3195:obs! Priser inom
parentes anger pris
för stor bil.

• Byte av olja, oljefilter och luftfilter från 995:• Däckbyte från 170:• Däckförvaring inkl. däckbyte från 495:-

bilhämtning kan ordnas: 100:-

BELAN BILVÅRD

Linghemsvägen 10, 582 72 Linköping, (bredvid ST1-macken i Tallboda)
Telefon 0700 - 799 788
Öppet: Mån - Fre 08.00 -18.00 • Lör 09.00 -15.00
12
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Lanthem

God jul & Gott nytt år!

Klassisk & lantlig textil

-- Gårdsbutiken --

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

MJUKA JULKLAPPAR HITTAR NI PÅ LANTHEM!

Hos Lanthem Lilla Orangeriet
hittar ni erbjuder

Klassiska tyger:

1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ...
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

Öppettider:

Onsd - Fred 12-18
Lörd - Sönd 11- 15

Höstväxter
Mosshjärtan
Kransar m.m.

Lanthem är stängt julafton t.o.m. trettonhelgen
och öppnar åter onsdagen den 11/1. Välkomna!

Telefon
0733 - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Taktil Stimulering
God Jul och
Gott Nytt År
önskar

Mia och Lars Axelsson
BYGG & DECOUPAGE
Mia & Lars Axelsson

Linghems Gård Nybygget, 585 61 Linghem

Telefon 013 – 700 44 • 073 – 250 86 36
E-post: mia@mi-la.se • lars@mi-la.se
www.mi-la.se

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

ring & boka tid

för en behandling!
Gå 10 ggr - 11:e behandlingen gratiS
Utbildning till diplomerad

Beröringspedagog
under våren och hösten 2012.
Se hemsidan för mera info.

God Jul och Gott Nytt År!

SinneSkällan

Medlem i
Kroppsterapeutern
as
Yrkesförbund

Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden.
013 - 17 33 18 • 070 - 287 45 89
www.sinneskallan.se
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UTFÖRSÄLJNING!

20 %

PaSSa På!

rabatt på
ord. priser!

UTFÖRSÄLJNING
pågår under december.

Gäller nästan allt i
butiken t.o.m. 30/12.
EXTRAÖPPET i december: Vard 11 -19 • Lörd 10 -14 • Sönd 12 -16 • Julafton 10 -14
Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com

Välko

mm

en!
Vi önskar alla våra kunder en

God Jul
och ett

Gott Nytt År!
Trädgårdstomtar
i butiken
med eller utan
elektrisk lykta.

ÖPPETTIDER: Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 15 • Fr.o.m. jul öppet endast vardagar 10 - 16
Bankekind 585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com

15

Besök www.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

God Jul &
År
Gott Nytt

öppettider :

må-to 8-18, fre 8-12
helgstängt :

d e ”,
ö n sk a r ” G id e
k
Je n s o c h N ic Handla räntefritt

24 dec - 1 jan

Tfn: 013-510 60

– smartare än kontant!

www.gummiverkstan.se

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

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

God Jul och
Gott Nytt År!

som bokas före sista feb. 2012

15% rabatt

önskas alla.

på materialkostnaden!

Kontakta oss!

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Kontaktperson Christopher Isaksson,

Månestad, Lindsberg, 585 93 Linköping • Tel: 013-16 32 71 • Mob: 0708-67 85 63

www.hjulsbroallservice.com

God Jul &
Gott Nytt År

önskar
Gunnar Hemmingsson

Harstads VVS
070 - 741 12 43
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Innehar F-skatt

God Jul
Gott Nytt År
önskar

Björn Honkanen
013-701 44 • 0706-58 81 44

erbjuder

ridhuskort
i vårt nybyggda ridhus på Stora Bjärby
4 km utanför Linghem

Årskort
• Bra underlag i ljus silikatsand-fiber
säljes
• Ljus miljö med tvärväggar ger skön ridmiljö för 2 400 kr
• God belysning
Ring och boka
hos
• Mycket hindermaterial finns
Bir Gitta Lundén
• Bra P-platser och körvägar
0709 - 37 00 36

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

• Grovfoder för häst
• Stallplatser för uthyrning
• Entreprenad inom
grävning och
gröny teskötsel
God Jul & Gott Nytt År!

Isfiske med
nya möjligheter

ISFISKE
Humminbird isfiskegivare finns
som tillbehör till alla Humminbird ekolod.
Givaren har en flytkropp runt kabeln vilket
gör det enkelt att justera givarpositionen
till isens underkant. Du får full kontroll på
var betesfisken befinner sig, hur djupt det
är och kan placera ditt bete på exakt rätt
djup – redan från början. Humminbird ger
dig en bättre fiskeupplevelse!
Bärväskan har fäste och fack för det inkluderade 12V 7Ah batteriet och laddaren.
Den unika isgivaren XI 9 20 är inkluderad i
paketet och ryms även den i väskan.

345cx PT IS ekolod. 5 195:-*)

Humminbird 345cx PT IS har en 3,5”
320x240 färgskärm. Ekolodet har ett
speciellt isfiskeläge för att automatiskt
optimera inställningarna.

160x PT IS ekolod. 2 695:-*)

Humminbird PiranhaMax är kompakta
ekolod, 160x PT IS har en 4” 160x128
skärm med 4 gråskalenivåer. Det
unika med PiranhaMax-ekoloden är
att allt styrs av en knapp för enkelt
handhavande.
*)

Ekolod, isgivare, batteri och laddare.

Bärväska

med isgivare, batteri, laddare. 2 395:-

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping

Tel 013 - 14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må-To 8.00 - 17.00
Fr 8.00 - 14.00
17

KÖPER - BYTER - SÄLJER
önskar God Jul & Gott Nytt År!

25 år i branschen

God Jul och Gott Nytt År!
Mån - Fre 10 -18 (Lunch 12.30-14)

Tel 013 - 15 21 80, 0707- 28 58 90
Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro

Torgny Tiljander

013-27 06 07

070-770 38 97

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

God Jul &
Gott Nytt År
önskar

Åkerbobladet tackar läsare och
annonsörer för det gångna året
och önskar alla en
God Jul
och
Ett Gott Nytt År!
Ingrid och Nils-Erik

Vi önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt År

Mb: 070 - 535 90 08 • 070 - 888 25 80
18

Tel 013 - 39 70 15, 070 - 607 30 15

God Jul &
Gott Nytt År
önskar vi våra kunder
Kenneth & Christer

Tfn: 013-15 41 78 • Månestad • Linköping

Modebutiken

Wivis Butik

Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA, LINKÖPING
Tel. 0704-33 56 87

Öppettider
i december

REA
upp till

80 %

Lörd 17, sönd 18

10 -16

Månd 19, tisd 20,
onsd 21, torsd 22

15 -18

Tisd 27, onsd 28,
torsd 29

15 -18

Därefter är butiken stängd
och öppnar åter
måndagen den 23 januari.

Varmt välkommen till modebutiken med personlig service, hälsar Wivi-Ann!

N ä rp

rod u

ce r a

t!

En julklapp som berör både
kropp & själ!
– Köp ett presentkort på behandling.

En mysig julklapp:

Gottfrid

av Karin Boström. 20 illustrationer av Simon Sjöholm.
Speltid 2 timmar. Ordinarie pris 145 kr.
Fram till jul 120 kr när du beställer på www.jakabo.se
Porto
Välkommen med din beställning!
.
tillkommer

Klassisk Massage ▪ Företagsmassage
Spabehandlingar ▪ Hudvård
Vi önskar alla våra kunder
God jul & Gott nytt år!

Tel. 013 - 13 10 25
Ågatan 25 1 tr ▪ 582 22 Linköping
www.halsogalleriet.se
19

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

Tomtar - stora /små
Skinnprodukter
SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 013 - 582 14 eller
0708- 498 112 för besök.

info@sabymaskin.se • www.sabymaskin.se

Välkommen!

Akvarellkurs i Vårdsberg

Galleri Lindhamra i Fillinge

Fem torsdagar en gång i månaden – eftermiddag eller kväll.
Du guidas av AnnMari Löf genom individuell handledning,
gemensamma uppgifter och genomgångar samt demonstrationer av måleri med olika akvarelltekniker.

Torsdagar 14.30 - 17.30 eller 18- 21. Kurspris 1 700:-. Kaffe, te ingår. Start 26/1.
www.annmarilof.se • 070 - 491 77 15 • kontakt@annmarilof.se

med lång ärm

345:375:-

God Jul och
Gott Nytt År!

alla kunder!
VINTERREA

Fria ändringar • Fri Parkering

013 – 13 74 80
Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Ring gärna före.

Det går också bra att köpa
en akvarell av mej via nätet.
Titta in på
www.svenskakonstnarer.se

God Jul

NATTLINNE
med kort ärm

Välkommen på besök till
mitt galleri söder om Linköping!

REA-START 19/12
Välkomna att fynda
före jul eller köpa
klappar!

DAM SHOP
MH:S

eftr. B. Kindahl

Stationsv. 5 617 32 Skärblacka
Tel: 011 - 589 09

www.mhsdamshop.dinstudio.se

Öppet: Må - Fr 10 - 18, Lunch 13 - 14 • Lö 10 - 13
20

(Intill Linghems station)

Vi firar

REA

på julsaker
m.m. pågår

4 år

den 28
januari

Julafton Stängt • Nyårsafton ÖPPET

God Jul & Gott Nytt År!
Våra öppettider för inlämning och försäljning är
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
Tel. 0702 - 98 10 30 och 013 -790 24 Linghemskyrkan
www.magasinetlinghem.se

December
21 Onsdag 10.00 Bön i Högliden, Bankekind
25 Söndag 06.00 Julotta i Emaus, Grebo, Lasse Olsson
26 Måndag 18.00 En kväll kring julevangeliet i Salem, Rystad
Henrik och Olya Ahlström, skinksmörgås, kaffe

Januari
4 Onsdag 19.00 Inbjudningsmöte i Kapellet, Vårdsberg,
Nils-Gunnar Wenhov, Åkerbosångarna, kaffe
8 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, kaffe
11 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
12 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
15 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem, Anders Jonsson,
nattvard, kaffe
18 Onsdag 10.00 Bön i Högliden
19 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
20 Fredag 19.00 Tonår i Högliden
21 Lördag 16.00 Undervisning i Kapellet, Björn Fredriksson,
servering
19.00 Kvällsmöte i Kapellet, Björn Fredriksson
22 Söndag 10.00 Gudstjänst i Kapellet, Björn Fredriksson, kaffe

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)
info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

HYR FESTLOKAL

DAX IGEN
IGEN
DAX

med
med

VårdsbergsHembygdsförening
Hembygdsförening
Vårdsbergs

SVIESTAD GÅRD
0704 - 12 75 91

Grötfesti i sockenstugan
sockenstugan
Grötfest

8/1 kl
kl 15
8/1
15

fiskdammoch
och dans
granen
Skoj Skoj
medmed
fiskdamm
danskrin
kring
granen
Anmälan
senast30
30/12,
/12, 013
68,68,
591591
25 25
Anmälan
senast
013/ 590
/ 590
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Hälsoinriktad kurs
med fokus på

Stresshantering och Mental träning
Kursledare: Gunilla Lundh-Svensson
Leg. sjuksköterska
Stress- och samtalspedagog
Mental tränare

Målgrupp: för dig som är intresserad
av nämnda ämnen.
Privatpersoner eller företagskunder.

Kursen omfattar:
4 kurstillfällen à 2 timmar.

Plats: Westmansgatan 47, Linköping

Kursstart: tisdag 17/1, kl. 18.30.

Kursavgift: 795:-

Därefter: 24/1, 31/1 och 14/2.

Kurslitteratur: 200:-

Information och anmälan: gunilla@livskompetensost.se eller 0704 - 857 423

Välkommen!
Är du/ni intresserade av kurs dagtid - vi ordnar detta!

Välkommen till vårens
LINEDANCE-kurser 2012!
den 20 januari kl. 18.30 - 19.30
Landerydsgården, Hjulsbro.

Kurserna

startar söndagen den 22 januari.

Julklappstips!

Ge bort ett presentkort på Linedance!
En upplevelse med glädje och friskvård!

För aktuell information

om kurser, dansdagar, öppendanser,
workshops m.m. läs på hemsidan

www.linkopinglinedancers.se

eposta oss på

linkopinglinedancers@hotmail.com
eller ring 0738 - 40 89 11

GOD JUL och välkomna till ett
Gott Nytt Dansår 2012!
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Prova på gratis fredagen

Yoga flow

är en mjuk yoga
där vi stärker kropp och själ
både fysiskt och emotionellt
i stående, sittande och liggande positioner. Du stärker
dig inifrån och ut, och får ett
lugnare inre.
Plats: Ekängsskolan i
Ekängen. Onsdagar 19.00

Yoga
VÄLKoMNa!

Yoga relax är en mjuk

yoga där vi stärker oss i
sittande och liggande positioner. Vi hjälper kropp och
själ släppa taget om stress
och spänningar på ett mycket
behagligt sätt och bygger upp
oss inifrån och ut.
Plats: Ekdungeskolan i
Tallboda. Söndagar 18.00

Anmälan senast 20 januari 2012  Terminskort 750:-  Drop in 80:Du som köper terminskort får gå både onsdagar och söndagar.

Lenas Friskvård & Lifecoachconsult
Tel 0708 -72 39 17, 0722 -18 12 38 • Lenas.friskvard@hotmail.com

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM
PRESENTKORT (julklapp):

ÖvRiga KORTalTERNaTiv:

12 mån träningskort 2500:-

Bindningstid
12 mån
12 mån
6 mån
3 mån

Kontant, Kort eller Faktura som betalas
senast 30 dec 2011.
Presentkortet löses bara in till träningskort under perioden
1 – 31 januari 2012. Kortet gäller från den dag det löses in
och 12 månader framåt.

Belopp per mån. (via autogiro)
250:150:- (vardagar kl. 07-13)
300:1 gång 75:350:-

Öppettider med kort: Dygnet runt alla dagar om året. Bemannade tider: Onsd 17.00 - 20.00 • Sönd 10.00 - 14.00.
Information: Avtal, regler och övrig info finns på gymmet eller på hemsidan.
GYMMET ligger på Tulpanvägen 3 i Linghem, granne med Johnnys spel & tobak, Pizzeria Rhodos och Prinsessa salong.
OBS! Ingång från baksidan.

TELEFON: Gym 0729 - 06 26 80 • Mikael Andersson 0709 -10 56 00
HEMSIDA: www.gym1linghem.se (hemsidan är under uppbyggnad)
MAIL: info@gym1linghem.se
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Ett vitt paket med röda snören ramlade ned från himlen tidigt en morgon. Linghemsbarnen
vaknade av en smäll, och när de tittade ut genom fönstren såg de att marken var täckt av
papperslappar. Tillsammans sprang de ut för att pussla ihop bitarna. Men de hamnade inte
riktigt som det var tänkt. Hjälp barnen att lägga allt tillrätta och gissa från vilka tre byggnader bitarna kommer.
Text och bild: Fredrik Häger

Lösningen hittar du på sidan 43.
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En brinnande start på alphakursen
Jag har skrattat gott åt det här flera gånger
för det var så komiskt. Och skratta kunde
jag göra eftersom allt gick så bra. Vår vän
gick dock till toaletten efter tillbudet och jag
tror han fuktade håret för säkerhetens skull.
Bjälken och flisan
När jag kom hem berättade jag för min
man Janne vad som hänt och jag sa något
om det tokiga i att över huvud taget ha levande ljus så där på väggen i huvudhöjd.
Ungefär samtidigt föll mina ögon på en sak
vi hade hängande på väggen hemma hos
oss, nämligen en ganska stor sak i smide
med många ljushållare för värmeljus, i laJag och två vänner började på en Alphakurs. Det var mycket mysigt och trevligt
ordnat i lokalen där vi skulle vara. Det här
var första kurskvällen. Levande ljus, mingel,
lite snacks och dricka. Vi stod och småpratade och plötsligt såg jag att det brann i håret på en av mina vänner! Han hade lutat
sig för nära ett ljus på väggen. Jag skrek till
något om att ”Det brinner!” och så tog jag
vad jag hade närmast till hands, nämligen
min bibel och tryckte den i huvudet på min
vän. Elden slocknade, tack och lov.
Man säger ibland att man inte ska slå bibeln i huvudet på folk men i det här fallet
var det verkligen lämpligt. Förresten tycker
jag att ett ord från Gud alltid är lämpligt
men man kanske inte nödvändigtvis ska slå
in det.

ALPHA
En Alphakurs är en grundkurs i kristen
tro. Varje kurstillfälle inleds med att man
äter en måltid tillsammans i en enkel och
avslappnad miljö. Därefter lyssnar man på

gom ”sätta eld-på-håret-höjd”. Bäst att kolla
sitt eget innan man klagar på andra …
Det var visst inte första gången det hände att någons hår började brinna i denna
samlingslokal på grund av levande ljus på
väggen. Samma sak hände en annan person och denna person var – tro det eller ej
– brandman (!)
Nu tror jag den där ljushållaren är borttagen. Hur vi gjorde med vår stora ljushållare? Den plockade vi naturligtvis ner – när
vi flyttade långt senare … Fast vi tände inte
ljusen mer vad jag minns.
Har du inte gått någon alphakurs? Gör
det! Det kan jag varmt rekommendera!

Text: Karin Boström
Illustration: Simon Sjöholm

ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron för att
sedan samlas i mindre grupper för samtal,
frågor och diskussioner.
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HELG-

Lösning till rebusen och vägen till snögubben
hittar du på sidan 43.
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PYSSEL
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Åke-Bo!

MÅNADENS JANNE

Tänk er en fusion mellan Lennart Hellsing och Thor Modén.
Då får ni pilsnerbuskis på vers.
Och inte nog med det – i serieform dessutom.
Detta är en purfärsk serie, figursydd för Åkerbobladets läsare.
Åke-Bo är en levnadsglad östgöte med smak för livets goda,
dvs. mat, dryck och konstgödsel. Jag som har gjort denna serie heter Janne Karlsson och är
en 38-årig kulturarbetare från
Linköping.

Åke-Bo av Janne Karlsson

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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www.svenskapache.se

Hon vet hur man behandlar
både hästar och människor

Här får trötta och värkande muskler behandling.

Linda Bäckman växte upp i Stallarholmen
utanför Strängnäs och blev tidigt en riktig
hästtjej.
– Jag började rida när jag var fem och sedan fortsatte det bara.
Att jobba med hästar var förstås drömmen och som femtonåring flyttade Linda
iväg till Vretaskolans Naturbruksgymnasium
utanför Ljungsbro för att gå deras speciella
hästutbildning.

Första året delade hon rum med en tjejkompis men sedan flyttade hon ihop med
sin Henrik.
– Han läste lantbrukslinjen året över mig
… och, ja, det var väl inte tänkt så från början men vi flyttade till en lägenhet i Ljungsbro där vi blev kvar i flera år, tills vi båda
läst färdigt på Vreta.

– Det var perfekt, skrattar Linda, som
fick matlådor från sina föräldrar när hon
var hemma på helgerna.
– Det räckte en vecka och sedan hämtade
jag en ny laddning.

Henrik läste vidare till lantmästare i Skåne
och fick sedan jobb på en gård i Björsäter
dit det unga paret flyttade.
– Jag trivs verkligen på landet, berättar
Linda; jag gillar lugnet och stillheten på

Trivs med lugnet på landet
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Månadens profil:								
Linda och kollegan John
Harrysson vid den nya
receptionsdisken som
Linda ritat och byggt.

landet. Det är skönt att komma hem efter
att ha träffat olika människor hela dagen.
När Henrik pluggade i Skåne bodde Linda en kort period i en liten lägenhet som
inte ens hade balkong.
– När det blev vår gick det inte längre.
Jag höll på att bli tokig. Jag måste kunna
gå ut i en trädgård …
Efter Björsäter bodde paret flera år som
hyresgäster på Lilla Greby innan de för två
år sedan flyttade till det gamla småbruket
Stolpantorp på andra sidan stora vägen
mellan Askeby och Örtomta.
– Vi ville ha lite större och fick tag på det
här. Vi trivs jättebra!
Gården är gammal och Linda berättar
att det finns gott om gamla hästdragna redskap och verktyg kvar i uthus och bodar
och ladugård.
– Vi hyr bara och ägaren har ärvt gården

Trädgårdsarbete och resor
Linda och Henrik nöjer sig med att pyssla
inomhus och att sköta om trädgården.
– Det är härligt att jobba utomhus tillsammans, att räfsa löv och sköta om fruktträden.
Några egna husdjur har de inte skaffat.
– Det blir det nog på sikt. När vi rotat oss
någonstans. Men än så länge vill vi ha friheten att kunna röra på oss. Vi älskar att resa
och har varit både i turistländer som Thailand men också på lite mer äventyrliga resor
i Venezuela.
En resa till Venezuela innehöll bland annat en utflykt i djungeln där de fick på bo på
en stor flotte med väggar och myggnät.
Då fick Linda möjlighet att utmana sin avsky för småkryp.
– Det var myggnät för fönstren men där
utanför var det massor av insekter. Fast det
gick bättre än jag trodde. Det var så mycket

av en släkting. Bakom ladugården finns
till och med en gammal oxvandring kvar,
en sådan där stor tröska som drogs runt av
hästar eller oxar. De sista lantbrukarna på
gården använde nog aldrig några maskiner.

andra upplevelser att jag inte brydde mig så
mycket om insekterna.
Lindas drömresa just nu skulle vara att
få bo ett tag på en cowboyranch i Montana
men hon vill också någon gång vandra på
Inkaleden i Peru.
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Linda Bäckman

Massage till hästar och ryttare
Mellan jobbet som massageterapeut och
egenföretagare, resorna ut i världen och
familjelivet i hemmet hinner Linda fortfarande besöka olika stall där hon hjälper till
med träning och rehabilitering av ridhästar
– och ibland deras ryttare.
– Jag gick en kurs i hästmassage redan
under mitt sista år på Vreta och är dessutom utbildad ridinstruktör.
Linda jobbade en period på Ridskolan
i Norsholm och var hästskötare åt en tävlingsryttare ett par år men startade parallellt egen firma som hästmassör där hon
snabbt fick rykte om sig att kunna hjälpa
till med både träning och rehabilitering.
– Sedan började jag se att det var ju
inte bara hästarna som hade problem med
spänningar och snedbelastningar. Lika ofta
var det ryttaren som satt snett eller var stel
någonstans. Så då utbildade jag mig till
människomassör också, ler Linda, som numera har det mesta av verksamheten på
egna firman HälsoAgenten AB förlagd till
HälsoGalleriets lokaler på Ågatan.
– Jag tittar in här varje dag men ibland
jobbar jag ute på företag och så leder jag
både vattengympa och funktionell träning.
Det bästa med att ha egen firma tycker
Linda är kontakten med nöjda kunder och
möjligheterna att själv kunna bestämma
över sin tid och sin yrkesmässiga utveckling.
– Jag har varit anställd i perioder men
trivs inte riktigt med det. Jag vill kunna
komma vidare och utforma mina dagar
själv.

Sedan 1,5 år tillbaka tar dottern Wilma stor plats
i Lindas liv. Foto: Anders Bergsten.

Fakta
Namn: Linda Bäckman
Ålder: 30
Bor: på Stolpantorp utanför Askeby
Familj: maken Henrik och dottern
Wilma
Intressen: familjen, trädgård, resor,
hästar
Dold talang: möbelrenovering
Favoritplats i Åkerbo: hemma i
Stolpantorp
Hemsida: www.halsoagenten.se,
www.halsogalleriet.se

Text och bild: Titti Knutsson
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På adventskaffetur i Åkerbo
Syföreningsdamerna är guld värda för kaffetörstiga adventsfirare

Strax efter 12 kom en samling människor

Storvinst i Vårdsberg

ut från Askeby klosterkyrka. Med händerna
i fast grepp om hattar och klädtyg gick de
över grusplanen till församlingshemmet, där
Askebys syföreningsdamer väntade vid de
dukade borden.

Med munnen full av lussebullar och pepparkakor, är det tid att säga adjö till damerna i
Askeby och bege sig till Vårdsberg. Skymningen börjar lägga sig när Anita Isaksson kilar
nedför kyrkbacken till sockenstugan. Hon är
sekreterare i Vårdsbergs syförening och har
bråttom att få allt i ordning.
– Det är många i kyrkan idag. Vill alla
dricka kaffe får vi duka upp fler bord, säger
hon och försvinner in genom dörren. Hack
i häl kommer de andra damerna. När kyrkobesökarna slagit sig till ro i sockenstugan,
serveras de hembakat bröd och kaffe. Anita
drar sig till minnes hur det var förra året, när
syföreningen för första gången skulle ansvara
för adventssöndagens kyrkkaffe.
– Då blev det snöoväder och de flesta stannade hemma.
När kopparna var urdruckna tog lottförsäljningen vid. Ett bord fullt med vinster lockade
Vårdsbergsborna att hala upp plånböckerna,
och satsa på några säkra lottnummer. Prästen Ulf Hjertman höjde sin röst och ropade
ut vinnarna. En ung herre stegade fram och
mottog dagens mäktigaste vinst.

– Det är andra året som vi ordnar adventskaffe i den här formen, säger ordförande
Ann-Marie Wernholm. Vid serveringsbordet
är trängseln stor, för där pågår samtidigt en
minibasar med försäljning av hembakat bröd
och andra varor som hör julen till. När ansamlingen framför bordet skingrats och det
blivit dags att föreviga damerna på bild, har
hälften av varorna redan försvunnit. Doris Säf
mäter ut med handen för att visa hur högt
varuberget sträckte sig. Då kommer en rar liten dam fram och berättar att hon är årsbarn
med syföreningen. Damen heter Anna-Lisa
Gustavsson, och hon är till och med född i huset där vi befinner oss. Doris skyndar sig att
hämta gästboken som nu har blivit fullskriven.
Hon bläddrar tillbaka och visar jubileumssidan då Askebys syförening fyllde 90 år 2009.

Damerna i Askebys syförening kombinerade kaffeserveringen med en basar.
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I Vårdsberg delade Anita Isaksson ut storvinsten till en
ung lycklig vinnare.

Födelsedagshyllningar i Skrukeby
Raskt hade klockan sprungit iväg ett par timmar och det var dags att fara vidare. Med efterdyningarna av stormen Berit i bakhasarna,

– Jag tyckte att vi skulle servera ur lite finare pannor idag än de vanliga TV-kannorna,
säger ordförande Astrid Carlegrim samtidigt
som hon fyller på gästernas koppar och skick-

rullade bilen strax in på parkeringsplatsen
framför Östra Skrukeby kyrka. Därinne hördes
redan tonerna från instrumentalistens tvärflöjt.
När Östra Hargs kyrkokör sjungit programmets sista sång, skyndade åhörarna ut i ruskvädret för att söka skydd i församlingshemmet.
Strax kom damerna från Östra Skrukebys syförening ut från köket. I händerna höll de skinande kaffepannor av sällan skådat slag.

ar runt brödfatet. Efter en stunds samvaro tog
en av församlingsmedlemmarna ordet. Han
offentliggjorde att det fanns ett födelsedagsbarn bland de närvarande. De övriga reste sig
upp och riktade sina blickar mot Astrid. Överraskad men smickrad mottog hon hyllningssång och hurrarop. Som final på den här adventssöndagen serverade damerna en magnifik tårta, dekorerad med spritsad grädde och
mandariner, lagda i ett stjärnmönster.
Löv och grenar fladdrade förbi i strålkastarljuset på vägen hem, och med en skräll meddelade magen, vänligen men bestämt, att nu
fick det vara bra med kaffe och kakor för den
här dagen.

Text och bild: Fredrik Häger
Ur skinande pannor serverade Astrid
Carlegrim kaffe till Håkan och Lisbeth
Larsson i Östra Skrukeby.
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Månadens Tips
i Åkerbo med omnejd

17/12			 "Vi sjunger in julen" i Askeby

						klosterkyrka, kl. 18.00. Åkerbosångarna.

18/12			 "Vi sjunger in julen" i Ekängsskolan,
						kl. 16.00. Svenska Missionskyrkan Ekängen

25/12			 Julotta i Emaus, Grebo, kl. 06.00
8/1				Grötfest i Sockenstugan, Vårdsberg
						kl. 15.00. Arr. Vårdsbergs hembygdsförening
						OBS Anmälan senast 30 dec. 013-590 68
20/1			 Prova på Linedance, gratis.
						kl. 18.30. Landerydsgården, Hjulsbro.
						Arr. Linköping LineDancers
För ytterligare information se respektive annons på
annan plats i tidningen.
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Niklas Borg
Lokal politiker med socialt engagemang
Nästan innan jag hunnit fråga förklarar
Niklas Borg att han inte är släkt med partikollegan finansminister Anders Borg.
– Jag har fått den frågan tusen gånger,
skrattar han, och förklarar att även om de
inte är släkt så har de träffat på varandra
många gånger och att Niklas, precis som
Anders, började tidigt med politiken, redan
under gymnasiet.
– Jag var medlem i Moderaterna i två år
innan jag till valrörelsen 1994 kände att jag
ville vara med och göra en mer aktiv insats.
Jag vet faktiskt inte var mitt politiska intresse kommer ifrån. Ingen annan i släkten är
politiskt engagerad …
Efter valet hamnade den nittonårige
Niklas på en stol i socialnämnden mer eller
mindre av en slump.

Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
Detta är den tredje intervjun i serien där vi presenterar våra lokala politiker i
det geografiska utskottet lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor
eller synpunkter på just din del av kommunen.
I tidigare nummer har Fredrik Lundén och Jan Österlind presenterats.
Ledamöterna i utskottet är: Fredrik Lundén (M), ordförande, Jan Österlind
(S), vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C), Mari Hultgren (S),
Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).
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– Jag satt och klistrade kuvert på partilokalen när någon berättade att det fanns en
vakans i socialnämnden, om jag var intresserad? Och det var jag förstås – även om

munen tar ett helhetsgrepp på planeringen
så att Linghem blir tillgängligt för alla. Det
gäller också för Ekängen.
Niklas plats i socialnämnden har gett ho-

jag på den tiden inte hade en aning om hur
samhällets baksida såg ut. Den baksida som
finns i alla kommuner, även i Linköping.
Parallellt med uppdraget i socialnämnden och heltidsjobb som säljare av IT-lösningar till företag tog Niklas snart plats i
både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och det geografiska utskottet i Berga.
– Jag bodde inom det området då och är
uppvuxen där, så det föll sig naturligt. Jag
vill helst ha mitt politiska engagemang nära
mina väljare, där jag bor.
När Niklas med fru och dotter flyttade
till Linghem för ett par år sedan var det
därför självklart för honom att tacka ja till
en plats i Åkerbo geografiska utskott efter
valet 2010.
– Vi trivs jättebra i Linghem och jag tycker det ska bli spännande att följa ortens expansion på nära håll. Det är viktigt att kom-

nom insyn i sambanden mellan arbetslöshet, utanförskap och den ökande bostadssegregationen.
– Den nya bebyggelsen måste innehålla
såväl billiga hyresrätter som gruppbostäder.
Det finns många som skulle ha stor glädje
av att bo så här nära naturen och när ett äktenskap spricker är det en fördel om även
ensamstående kan bo kvar på orten så att
barnen slipper flänga omkring.
Niklas tycker också att det skulle vara
en stor fördel om befolkningen i Linghem
blandades upp med människor från andra
kulturer.
– Jag vill att det ska vara naturligt för
mina barn att umgås med alla möjliga slags
människor. Jag kan reta mig oerhört på inskränkta personer som inte vill släppa in
nya bekantskaper i sin närhet.

Fakta
Namn: Niklas Borg
Parti: M
Aktuella politiska uppdrag: ordförande i
socialnämnden, ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Ålder: 35
Antal år i geografiska utskottet: 1
Familj: fru och en dotter, väntar sitt andra
barn
Bor: radhus i Linghem

Yrke: ekonom och säljare, företagare
Fritid utöver politiken: familjen, segling
och idrott (mest som åskådare)
Åkerbo om tio år: Linghem och Ekängen
har blivit egna småstäder med utbyggd
service och handel. Den omgivande landsbygden har en robust IT-infrastruktur och
bra kommunikationer.
Telefon: 0708-15 49 73
E-post: niklas.borg@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Guillous största projekt
Jan Guillous Brobyggarna hör
till höstens storsäljare och lär hamna under en och annan julgran. Efter Hamilton
och Arn har författaren gett sig i kast med
vad han själv kallar sitt livs största projekt:
1900-talet. Vi får följa tre norska fiskarbröder som genom stipendium lyckas komma
in på världens främsta ingenjörsutbildning
i Dresden.
– Hela projektet började inte med avsikten att skriva utan som en litteraturteoretisk lek efter att min fru på vår svampexpedition frågade vad jag trodde det berodde
på att ingen svensk författare gett sig på det
rätt kända greppet med en familjesaga av
engelsk typ, säger Jan Guillou. Jag grubblade lite över frågeställningen och så sa jag
att det beror på att i den där genren ska
man ta lite tid på sig.
– Under de följande åren sysslade jag
ibland med den här frågan lite som en lek
och bockade av problem om hur man skulle
göra för att få ett sådant maskineri att fungera. Efter några år hade jag löst de tekniska
problemen och hade så att säga en stor mekanolyftkran på skrivbordet.
Varför får vi inte följa den yngste brodern,
Sverre?
– Därför att han inleder bok två. Och det
gör han för att man inte ska skriva böcker
på tusen sidor. Det är så enkelt som så.

FREDRIK POLBACK
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Jan Guillous nya romanserie började som ett
rent tankeexperiment.
BILD: PETER KNUTSON

kultur & nöje

Stig-Helmer reser i tiden

Lasse Åberg som sitt alter ego.
BILD: FREDRIK HJERLING

Stig-Helmer Olsson är tillbaka på
vita duken och den här gången är det varken
någon sällskapsresa eller hälsoresa vi bjuds på.
I stället börjar vår antihjälte att tänka på sin
uppväxt och vi får följa med på en resa tillbaka i tiden, till Stig-Helmers barn- och ungdomsår.
– Jag hade ingen lust att göra en ny Sällskapsresan, säger Lasse Åberg. Jag ville göra en
annorlunda film, annars ingen film alls.
Lasse Åberg fick som han ville. The Stig-Helmer story spelades in i Stockholmsområdet under andra hälften av 2010 och får biopremiär
på juldagen över hela landet.
Hur var det att släppa Stig-Helmer till andra?
– Han var ju utmejslad genom fem tidigare
filmer. Han är klar, man vet vad han står för.

Det var bara att flytta över den vuxne StigHelmers egenskaper till tio- och tjugoåriga
Stig-Helmer.
Hur var det att regissera någon annan som
Stig-Helmer?
– Ingen större skillnad. Vi hittade bra karaktärer. När jag fick se Tobias (Jacobsson) och
Filip (Arsic Johnsson) kände jag direkt att det
här är rätt. När man skriver manus har man
en inre bild av hur någon ska se ut. Ibland får
man revidera det, men inte här. Enda problemet var när vi skulle göra omtag på en grej och
den lille rackaren hade kommit i målbrottet.
FREDRIK POLBACK
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Bland kolbullar och jultomtar
Värmande marknadsträngsel i Fillinge Tingshus.

Rök steg upp bakom de röda fasaderna vid
Fillinge. Vägen till Tingshuset var kantad med parkerade bilar och trots att det
blåste, hade medlemmarna i Bankekinds
Hembygdsförening lyckats spänna upp
tält till skydd för säljarna, som deltog i
årets upplaga av julmarknaden.

Det fräser ur pannan när han vänder på
bullen som till utseendet liknar en fläskpannkaka. Salt, vatten, mjöl och fläsk är vad
som behövs, men det är inte helt enkelt att
få bullarna bra.
– Många tycker att det verkar lätt och ska
prova hemma, men när jag senare frågar
hur det gick skakar de på huvudet. Det gäller att hålla rätt temperatur på elden också,
säger Lasse och lyfter på bullen med stekspaden. Jultomten själv går omkring bland
borden och ser till att allt är i sin ordning.
Gös från egen sjö
Inne i Tingssalen sprakar en kamin och ett
svagt rökdis sprider sig i lokalen, som är
fylld av människor. Vid ett av borden står
Sune Andersson och plockar i några av
hembygdsföreningens egenproducerade

I blåst och rök stod Lasse Karlsson och stekte
kolbullar.
Lasse Pettersson fick på sin lott att stå utomhus.
– Jag säger alltid att det här ska bli den
sista gången, men på något vis blir jag övertalad att komma tillbaka, så nu står jag här
igen och steker kolbullar.
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böcker. Han vill visa några fler exemplar
och gläntar på den privatskyltade dörren
bakom honom. I rummet innanför är Örjan
Örjestam fullt upptagen med de praktiska
göromålen, som hör en julmarknad till.
Han berättar att Bankekinds Hembygdsförening ordnat de här marknaderna i mer än
20 år.
– Vi säljer bland annat ostkaka från Brostorp och sylt från Harg men också gös som
är upptagen från Svinstadsjön, säger han.
Pysselkväll
Efter en stund öppnas dörren och ordförande Per Hemmingsson kommer in. Han
blandar sig i samtalet och tillägger att Alreikska Stipendiefonden varje år skänker

Tre språksamma herrar poserade framför kakelugnen i marketenteriet.
Från vänster står Per Hemmingsson, Sune Andersson och Örjan Örjestam
granar till Bankekinds Hembygdsförening.
– Inför varje julmarknad har vi också en
pysselkväll, där medlemmarna tillverkar
en del av varorna som ska säljas. Så var det
förr. Man samlades tillsammans för att förbereda julen, säger han.
Med de här tre herrarna i samma rum

glider samtalet snart in på verksamheten
runt Bankekinds Hembygdsförening. En av
nästa års höjdpunkter blir det kommande
30-årsjubileet.
– I samband med detta kommer också
vår nybyggda scen att invigas, säger Örjan
entusiastiskt.

Text och bild: Fredrik Häger

Privata radannonser i Åkerbobladet
Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack
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:-

Annonsmanus och betalning skall
vara Åkerbobladet tillhanda senast
på tisdagen i veckan före utgivningsveckan. Dvs. för nästa nummer senast
den 10 januari.
(Vi tar inte emot annonstext per
telefon.)

39

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

Falerum

Linköping

TALLBODA

Loppis. Uknavägen 14 B, mittemot
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18.
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

Majeldens Café & Second Hand
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,
Lö 10-14.
Marknadshuset. Industrigatan 52
Lö-Sö 10-15. Tel. 0708-55 12 91
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90
(Kannanhuset)
Må-To 13-18, Lö 11-14.
Tel. 013-10 19 90.

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

norsholm

Gåvan Second Hand.
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg.
Ti och To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

KIMSTAD
Nostalgiladan i Melby. Intill E4.
Öppet: Vard 10-17, Lö-Sö 10-16.
Tel. 011 - 24 27 85

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

Bondromantik. Slussvägen 1,
(vid kanalbron). För tider se
annons på sidan 11.
Tel. 0705 - 18 17 98.

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

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.

åtvidaberg

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

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

FRITT INFÖRANDE i denna loppisruta.

Telefonnummer
när du behöver hjälp
BRIS (barnens rätt i samhället)
Tel. nr: 116 111
Måndag – fredag kl. 15 – 21
Lördag – söndag kl. 15 - 18
Samtalet är kostnadsfritt. Du kan även chatta.
Mottagaren ser ej vilket telefonnummer du ringer
ifrån. Den här kontakten är till för dig som är 18 år
eller yngre.
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Kvinnojouren
Tel nr: 013 – 13 43 84
Här kan du även erhålla telefonnummer till andra
kvinnojourer i regionen/nationellt.
Kvinnan du samtalar med har tystnadsplikt.

Se även artikeln på nästa sida.

Hälsotankar i advent
... hälsotider i advent ...
... adventstankar i hälsotider ...
... tankar i hälsoadvent ...
Ja, tankar kan bli nya, omformade och kan bli
många! Ibland FÖR många, särskilt när de kommer samtidigt!
Det är givetvis gynnsamt om jag ser till att ha
ett förhållningssätt till mina tankar, som stärker
mitt välbefinnande.
Tanken är stark – använd dig av det!
Av de läsare som följde artikelserien i Åkerbobladet tidigare i år, om HÄLSA, känner säkert några
av er igen meningen i rutan, här ovan. Jag vill,
och har ju redan gjort det; skrivit den igen! Meningen och dess innehåll är SÅ sann och betydelsefull!
Negativa tankar, är ofta och för många människor väldigt tydliga och starka.
Detta är en av anledningarna till att de allra
flesta av oss som arbetar med friskvård, mental
träning m.m. har som ledstjärna:
Ge dig en chans att träna avkoppling/avspänning! I det avkopplade tillståndet är det lättare
att ”värma upp” sina tankar och inre bilder, så att
de lyser starkt, varmt och positivt för ditt välbefinnande!
Inför den här artikeln, tillfrågade jag 10 personer, i åldrarna 22 – 60 år, vad de mår bra av.
Här kommer några svar:
• När mina barn har det bra.
• När jag har roligt tillsammans med min
livskamrat.
• Jag har tränat mig i att ”tagga ner”, det gör att
jag mår bättre.
• Att spela gitarr.
• Att lära mig nya saker.
• Att vara aktiv, både fysiskt och mentalt.
• Att umgås med nära och kära.
• Att träna och känna att jag gör framsteg i
träningen.
• Att bestämma över min situation och min tid.
Nästa fråga jag ställde:
– Använder du dig av de friskfaktorer du har
skrivit?
Glädjande var, att 9 av de 10 tillfrågade personerna svarade JA.

De använder sina friskfaktorer medvetet och regelbundet, för att de känner att de mår bra av det.
Reflektion: kan du som läser detta, få tips av de
nämnda friskfaktorerna? Du kan reflektera vilka
just dina friskfaktorer är – och se till att använda
dem!
Ännu en fråga jag ställde till de 10 personerna:
– Vilka tankar har du inför julen och det
nya året?
Här kommer några av svaren;
• Dessa helger är goda tider i gott sällskap.
Ur hälsoperspektiv, är nog nyår bättre än jul.
Det är EN kväll och troligen är den inte värre
än en vanlig löningslördag. Ja, om vi inte räknar bortsprängda tummar, rädda och bortsprungna djur m.m.
• År 2012 ska jag leva klokt utifrån alla erfareheter jag nu har i livet. Jag ska tänka på mitt
eget bästa.
• Ur hälsosynpunkt, tror jag att julen är ett
riktigt fördärv. Stress, dålig kost, alkohol och
godis i mängder. Tanke nr. 2: julen gör att de
som inte uppmärksammas resten av året t.ex.
många äldre och hemlösa, faktiskt, med lite tur
får en dräglig helg.
Den sista åsikten, leder in på att långt ifrån alla
får en glädjerik och fridfull jul! I många hem
innebär det en tid, med ännu fler gräl, ännu mer
misshandel av olika sort. Många barn far väldigt illa. Härintill finns några av de telefonnummer där du som barn eller vuxen kan få stöd och
hjälp.
Ring, när du behöver hjälp, det samtalet kan
göra skillnad i ditt liv!
Det här numret av Åkerbobladet, har utgivningsdatum 18 december. Det är NU, om du inte har
gjort det tidigare, som du ska tänka in julen!
Se till att få den jul DU vill ha – för att må så
bra som är möjligt, i den livssituation du lever!
Varva ner, det är ju ändå
TANKEN SOM RÄKNAS, ELLER HUR?
Julen är ny och det nya året blir gott!

Text: Gunilla L-Svensson
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Åkerbokrysset - december 2011
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VERKAT
MED SIG
VINTERSLUT

WEINBERGER
HOS
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LITTERÄR
ÅSNA
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FÖR
PENNINGPLACERING?

IGLESIAS

VEN

SÅS
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SES MED
GAP

SÖKER
FYNDARE

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund. Foto: CanStockPhoto

Varsågod här kommer ett nytt vinterkryss. När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna,
dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och adress till Åkerbobladet, Stationshuset,
585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 10 januari 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 novemberkrysset var ”Vinterväg" och "Vitpudrad björkridå". Lösning se sidan 33.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Hanna Dahlqvist, Mantorp, 2:a pris – Victoria Svanberg,
Linköping samt 3:e pris – Sven Larsson, Linköping. Vi gratulerar också Per Henriksson, Linköping
som vann trisslotten i ORDJAKTEN för november. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet

Åkerbobladet

Upplaga 11.200 ex.

Planerad utgivning

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag

Utdeln.dag
Sön 22/1
Sön 19/2

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll
i Åkerbo kommundel, Kimstad, Norsholm,
Hackefors och Skonberga samt till hushåll
i Grebo-Värna med Linköping som postadress.
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen
på näst sista sidan.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring
SDR (Svensk Direktreklam) telefon
011 - 19 72 50.
Klipp ut och spara.

Helgpyssel

LÖSNINGAR

Välkommen som annonsör!

Manusstopp
Tis 10/1
Tis 7/2

Smällkaramellen: Det är Stationshuset,
Magasinet och Församlingsgården, alla i
Linghem, som vi ser delar av.

Cirka 2.500 ex. delas ut i egen regi, och tidningen
finns därför tillgänglig även på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans, Centrumkliniken
Benedikta NRGi
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,
Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket,
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n, ME Studio Mariette
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum,
Shell-macken, MH:s Damshop
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik, Motell Filbyter
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand

Nr
1
2

Rebus: Julen markerar att hösten har flytt
Nu går vi mot ljusare dagar på nytt
Vägen till snögubben: Väg B leder rätt.

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg,
Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Åkerbobladet
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.
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önskar alla en

God Jul
och ett

Gott Nytt År!
Vi hälsar alla gamla och
nya kunder välkomna
till en expanderande
vårdcentral mitt i
Linköpings City!
Nu öppnar vi på kvällar igen!
Välkommen på drop in-vaccination.
Må - To 17.00 - 19.00.

Lista dig hos Centrumklinken

Du som vill ha en snabb tid till
doktorn - kom till oss!
Tidsbokning gör du enkelt via vår hemsida
www.centrumkliniken.nu eller genom att
ringa 013 - 482 05 02.

Vi är en vanlig vårdcentral som jobbar på uppdrag
av Landstinget. Du som bor i Östergötland är
välkommen att lista dig hos oss. Blanketter finns
på Centrumklinikens hemsida www.centrumkliniken.nu

Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Stora Badstugatan 1, 582 23 Linköping

www.centrumkliniken.nu • info@ centrumkliniken.nu
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