
  Åkerbobladet
Nr 5 – 2021
23  maj  –  19 juni
Årg 20. Upplaga 18.600

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   

E-post: info@akerbo.nu

Mystiska profi len 12 • Närodlat i Askeby 32 • Kapten Bille's 36 • Recept 41 • Korsord 44

Sommarsolen är här!
Sommarsolen är här!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

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

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån, Tis 13 -16 samt Ons 14-18 

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Vi levererar mat,  smörgåstårtor och smörrebröd

Bröllop • Mingelfester • Personalfester 
Personalmöten m.m.

BESTÄLL TRADITIONELL 

CATERING
BESTÄLL TRADITIONELL 

God mat oavsett var du är

              /MonikasMatbod

Välkommen med din beställning!
Monika Hallberg, Askeby, 

Linköping

BESTÄLL NU 0706 - 71 77 71
monika@tcmh.se • www.matboa.blogspot.com

ÅÅNNSSTTÄÄNNGGAA
LLaannttbbrruukk && hhaannddeellssttrrääddggåårrdd

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

mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

Öppet alla dagar 9:00-21:00

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården, 
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor 
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur. 

WWW.ÅNSTÄNGA.SE
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Trerätters
Morsdagsmeny
Toast Skagen

Pepparstek med stekta 
grönsaker, pepparsås, pommes

Apfelstrudel med vaniljsås

Vi bjuder på ka� e.
(Erbjudandet gäller endast vid bokning.)

Hos oss är 
det gott om 
plats med stor 
uteservering 
på terrassen 
alldeles intill 
vattnet.

Njut av sommaren 
vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’sKapten Bille’s
Mysig matservering med 

God mat till bra priser.
Fullständiga rättigheter.

Boka bord till MORS DAG!
Kanoter - Cyklar - Trampbåtar

fi nns att hyra 

KÖKET ÖPPET:
Tis 10 - 17 • Ons - Lör 10  - 20 • Sön 11 - 17

Fr.o.m. 7 juni
Alla dagar 10 - 20 www.kaptenbille.se

info@kaptenbille.se
Tel  011 - 545 50

290:-

Kom och njut av en GLASS på terrassen 
medan båtarna glider förbi och passa också 

på att spela ett parti MINIGOLF.

Utökat Utökat 
glass-glass-

sortiment!sortiment!

Vår LUNCHMENY
� nns varje vecka på vår hemsida 

www.kaptenbille.se samt på Facebook.

För privata sammankomster och fester, mindre konferenser 
samt tillfälligt boende för anställda på företag. 
Vi har 12 rum med 44 bäddar samt ett ljust och trevligt gästkök 
som passar utmärkt att samlas och umgås i.

Välkommen till vårt VANDRARHEM!
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Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

Vretby Ved & Maskin  070 - 4 46 86 99 

Brasved  /Pannved
Nu är våren här och det är dags att fylla på 

vedförrådet till kommande vinter. 
Det går även bra att förbeställa för senare leverans.  

Hemleverans med tippsläp eller lastbil beroende på mängd till 
rimlig kostnad – eller hämta själv på plats.

Ren björkved 500:- kubiken • Blandved 400:- kubiken
Priser avser stjälpt mått. Längd kapas och klyvs enligt önskemål. 

Välkommen med din beställning!
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Däckförsäljning • Bilreparationer • Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar 
Gräsklippare • Även uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, 
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Öppet:  Måndag - Fredag  8 -17

Vi säljer även 
PLANTERINGS-

JORD

2 490 kr (inkl. moms)

STIHL TRIMMER 
FS 50 C-E L
Lätt och ren trimmer med 
mycket hög komfort och 
Easy2Start.

5 190 kr (inkl. moms)

STIHL TRIMMER 
FS 131
Extra kraftfull trimmer 
för ytarbeten och segt 
gräs. Mycket lättstartad 
med 4-MIX motor och en 
förenklad startprocess.

9 990 kr (inkl. moms)iMow RMI 422
En kompakt och 
smart robotklippare
Max. gräsyta 800 m²  • Klippbredd 20 cm 
Maximal lutning 35 % 

24 990 kr (inkl. moms)

iMow RMI 632 PC
Smart och stark robotklippare
med app-styrning
Max. gräsyta 5000 m²  •  Klippbredd 28 cm 
Maximal lutning 45 % 

GRÄSKLIPPAREGRÄSKLIPPARE

TRIMMERTRIMMER

EGEN VERKSTAD
I vår verkstad gör vi lite av det mesta. 

Vi servar och reparerar bl.a. 
Gräsklippare, Motorsågar, Trimmers, 

Bilar, Båtmotorer, Släpkärror m.m.
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

076 - 775 18 01
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Ring oss!

En annons i det
här formatet 
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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Sten för
alla miljöer

Urnor till
vårplanteringar

Rustik

Offerdal skiffer

Fantasia antik Ocala kastanj

Nordic Wall
BB-15

Trädgårdsskulpturer

Mahrs

Cementgjuteri

013-16 31 31
www.mahrscement.se

Nyckelgatan 8 
(Hackefors) Linköping
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Vi tar hand om
din trädgård
Utnyttja 
RUT-avdraget på 50 %RUT-avdraget på 50 %

Vi utför trädgårdstjänster för både företag 
och privatpersoner i hela Östergötland

• �Skötsel av gräsmattor

• �Beskärning av fruktträd

• �Höst- och vårstädning 
  � �av trädgården

•� Häckklippning

• �Ogräsrensning

• �Plantering av växter

• �Dammanläggning

• �Staket

• �Plattsättning

• �Övriga trädgårds-
   tjänster efter 
   överenskommelse

– Allt för din
trädgård året runt

Cicci 076 - 943 46 09 • Leif 070 - 374 13 78  
i samarbete med

info@fi nspangsbilplat.se
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Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

TRÄFLIS, JORD, GRUS  & SAND, 
PLATTOR & MARKSTEN 
Beställ via byggdelar.se

Hämta själv i lösvikt på släpkärra  
eller få hemkört i storsäck.

ÖPPETTIDER  
Mån - Fre 7 - 18  

Lör 9 - 12

013 - 533 90  

www.hogloftet.se 
hoglofthus@gmail.comBankekind  585 93 Linköping
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LADDA BILEN HEMMA!

LADDBOX  
INSTALLERAD  
OCH KLAR 
inkl. kabel (exq 5g2.5) upp till 10 m från  
elcentral samt personskyddsautomat.

19 800 kr inkl. moms 
Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka 
50 % så länge bidraget finns.

Vi utför alla slags  
elinstallationer  
till hem, företag  

och industri.

SERVICE • JOUR  
INSTALLATION 

UNDERHÅLL

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

CHARGE AMPS HALO
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TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell 

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

www.tottes.sewww.tottes.sewww.tottes.se
Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.

I VÅR SERVICE INGÅR I VÅR SERVICE INGÅR 
ASSISTANSFÖRSÄKRINGASSISTANSFÖRSÄKRING

Prisvärt
och

personligt!

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

VI TAR HAND OM DIN BIL 400:-400:- 

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

Tel. 013 - 131  401 • stoppetst@gmail.com

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

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

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition

www.fl y� ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@fl y� ning.nu

FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Tyvärr finns det politiker som man inte 
kan lita på. De försöker utnyttja sin ställ-
ning till att hjälpa sina vänner eller 
skaffa sig själva en massa förmåner, som 
de egentligen inte har rätt till. Ibland blir 
de upptäckta. Då blir det ett stort rabal-
der i tidningar och tv.

Vår Profil hör inte till den här katego-
rin. När hon blev minister började hon 
rensa bort alla utgifter och bidrag som 
hon tyckte var onödiga, utan att ta hän-
syn till om det drabbade folk som hon 
kände.

Ett av bidragen var på 5,5 miljoner 
kronor. Det drog hon in. Många blev 
väldigt upprörda. Pengarna gick till en 
organisation som de tyckte var viktig. 
Den leddes av vår Profils farbror!

Vår Profil tyckte inte att hennes far-
bror hade skött sig. Att de var släkt med 
varandra brydde hon sig inte om. Far-
brodern hade inte åstadkommit något 
resultat. Han hade visserligen startat en 
protestaktion mot GB:s glass Nogger 
Black, men det tyckte hon inte var någon 
stor sak.

Händelsen väckte naturligtvis upp-
seende. Tidningarna skrev om det hon 
gjort. Hennes farbror blev inte glad.

– Hon har sina politiska åsikter och jag 
har mina, kommenterade han det inträf-
fade.

Vår Profil heter Ana. Hon har varit in-
blandad i en liknande fejd med en yngre 

?
bror, som inte heller tycker som hon i 
många frågor.

Ana kommer från en stor familj. Där 
fanns hennes pappa, hennes mamma 
samt sju barn. Vår Profil var näst äldst i 
syskonskaran. Hon har alltid talat varmt 
om sin mamma som jobbat inom försko-
la, äldrevård och med städning.

Hon är också väldigt fäst vid sin pap-
pa. Han var ekonom och arbetade på 
Postgirot. 

Vår Profil tycker att det är viktigt att 
man kämpar på i skolan. Hon har två 
barn, två pojkar. De är tvillingar. Till dem 
säger hon att det inte räcker med betyget 
d om man vill komma någonstans. Man 
måste sträva efter att få a eller b.

Anas väg till berömmelse och fram-
gång har inte varit direkt spikrak. I unga 
år drömde hon om att få läsa juridik för 
att bli advokat. Men hennes betyg var 
inte tillräcklig bra för att hon skulle kom-
ma in på den utbildningen.

Då valde hon ett annat yrke. Hon köp-
te en solstudio! Den låg på Östermalm i 
Stockholm, nära det kvarter där hon och 
hennes dåvarande pojkvän bodde.

Vår Profil såg att solstudion var till 
salu. Hon slog till och köpte den och eta-
blerade sig också som workout-instruktör. 
Det jobbet fortsatte hon sedan med i över 
tre år innan hon började plugga igen.

Hon har inte någon riktig examen. 
Men hon har läst 20 poäng i juridik och 
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 8 juni vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgif-
ter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. Vinnare 
och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 43.

20 poäng i migrationspolitik. Dessutom 
har hon gått en termin på Bergs School 
of Communication. 

I dag har Ana mycket ont om tid. Hon 
måste sköta sitt arbete och ta hand om 
sina barn. Men hon går på gym och bru-
kar också sticka ut och jogga ibland för 
att hålla sig i form.

Vår Profil har varit gift. Hennes exman 
heter Allan och var researrangör. De gif-
te sig 2004. Allan är 21 år äldre än vår 
Profil.

Det har inte skrivits särskilt mycket om 
deras äktenskap. Det varade till 2012. 
Skilsmässan tycks ha ägt rum i sämja. Al-
lan hade ett sommarställe i Roslagen och 
dit kunde Ana och barnen åka när de 
hade lust, trots att de separerat.

Som ung hade vår Profil bestämt sig 
för en sak. Att hon inte skulle bli politi-
ker. Hennes far hade varit politiskt aktiv 
och det hade lett till att han hade fått sit-
ta i fängelse och blivit tvungen att fly från 
sitt hemland.

Det gick som man kunde vänta. Ana 
kunde inte hålla sitt löfte. Hon gick med 
i ett politiskt parti som hon tyckte pas-
sade henne. Hennes pappa blev förvånad 
och undrade varför hon gick med i ett 
parti som ”höll på att försvinna”.

Nu blev det inte så illa. Partiet finns 
fortfarande kvar. Vår Profil blev en stor 
tillgång. Hon gjorde en kometkarriär. I 
valet 2002 fick hennes parti över 13 pro-
cent! Då kom hon in i riksdagen.

Vår Profil är en orädd och debattglad 
person. Hon brukar ofta säga vad hon 
tycker. Det gillade den dåvarande parti-
ledaren Lars, vilket ledde till att Ana blev 
hans protegé.

År 2006 blev vår Profil minister. Först 
integrationsminister, sedan jämställd-
hetsminister. Det jobbet lämnade hon i 

januari 2013. Nu har hon gett sig in i  
politiken igen. Vi får se hur det kommer 
att gå. 

Vem är hon?  

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

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

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com

Daniel Eriksson   
070 - 930 77 26

varna.skog.tradfallning@gmail.com
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DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1595:-
Ni hittar oss utmed 
Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om 

Bankekind.
DÄCKFÖRVARING

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

Öppettider:
Må-To 8-18  •  Fre 8-12

www.gummiverkstan.se

013 - 510 60

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33
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Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

 

 

 

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

info@elinstallationer.net

www.elinstallationer.net

Linköping  013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49 

Elbesiktning  895 kr efter ROT-avdrag
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All vår personal 
omfattas av 
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Passa på att boka
STÄDNINGoch FÖNSTERPUTSinför sommaren!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 



17

MARMORBORD
med gjutjärnsfot
Nu 1095:-
(ord. 1199:-)  

HOLMSUND grupp
Nu 6500:-  (ord. 6995:-)  

-TRÄDGÅRDSMÖBLER-TRÄDGÅRDSMÖBLER-TRÄDGÅRDSMÖBLER
-LAMPAN-LAMPAN-LAMPANKGKGKG

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

070 - 299 81 42 • CARL CEDERSTRÖMS GATA 11
Öppet: Månd , torsd,  fred 12 -18 • Lörd 11-14

TUSENTALS 
dynor 10-30 %

SLUTA LETA!  Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!

Beställ dina
LOUNGE-
DYNOR
hos oss!

HAMMOCK
inkl. dynor/tak
Nu 3295:-
(ord. 3795:-)  

HAMMOCK
inkl. dynor/tak
Nu 3295:-
(ord. 3795:-)  

MARMORBORD
med gjutjärnsfot
Nu 1095:-
(ord. 1199:-)(ord. 1199:-)(ord. 1199:-)

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak

samt alla övriga hushållsnära tjänster:

t.ex. tvätta av altanmöbler eller 
hjälp med att gå till apoteket.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16,  (Må - Fr 12-13 v. 27-30) 
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

UNDER DIN SEMESTER
erbjuder vi även hjälp med att 

t.ex. ta in post, vattna blommor, 
vara kattvakt m.m. 

Referenser finnes.

Vi tar Corona-ansvar!

100 %  nöjd kundgaranti!

Åkerbobladets SOMMARNUMMER 
kommer ut den 20 juni, strax före midsommar.

Välkommen att boka din annons senast den 8 juni.
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Jensen

Välkomna!

Nyheter!

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d
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EN ÖPPEN FOLKKYRKA, TILLGÄNGLIG FÖR ALLA, 
där centern och socialdemokraterna går till kyrkoval

 i Åkerbo med gemensam viljeinriktning.

Gör Din röst hörd i
Kyrkovalet den 19 september

Nomineringsgrupp Centerpartiet i Åkerbo församling 
vill bl.a. arbeta för:

• En levande kyrka som fi nns med oss hela livet med ett rikt gudstjänstliv, 
mycket musik och med verksamhet för alla åldrar.

• Att våra kyrkor hålls öppna och är tillgängliga för alla. 
En mötesplats för kyrkans olika verksamheter.

• En ny församlingsgård i Linghem, en mötesplats för alla åldrar.

• Att församlingen bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt genom 
användning av t.ex. solceller, bergvärme, fairtrade och svenska råvaror. 

• Församlingens olika resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt. 

Välkommen

Tandläkarpraktik Pia Borgedahl AB
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping

Tel. 011-12 03 12
Mail: 011.120312@telia.com

ÖPPETTIDER:
Mån, Tis, Tor  07.50 – 16.30

Ons, Fre  07.50 – 12.30
Lunch  12.00 – 13.00

www.tandlakarepia.se

till vår privattandläkarpraktik.

Vi har lång erfarenhet av vuxentandvård. 

På praktiken arbetar legitimerad tandläkare, 
legitimerad tandhygienist och tandsköterskor. 

Praktiken är belägen centralt i Norrköping med 
närhet till tåg, buss och spårvagn. Dessutom 
finns goda parkeringsmöjligheter. 

Vi samarbetar med tandlossningsspecialister, 
käk-kirurger, protetikspecialister, tandreglerings-
specialister etc.

Vi är anslutna till Försäkringskassan och ombe-
sörjer att du får den ersättning du har rätt till.

Pia Borgedahl
PRIVATTANDLÄKARE
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011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

Vi lyssnar på dina önskemål och  
kommer med idéer på hur du kan  

få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

ALLTID OSLAGBARA PRISER ALLTID OSLAGBARA PRISER 

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa. 

För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. 
Pg nr 483 84 51-5.
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Historiskt barnkalasHistoriskt barnkalas    på Ekenäs Slottpå Ekenäs Slott
BOKA ETT ANNORLUNDA BARNKALAS  

HOS OSS PÅ EKENÄS SLOTT.
Följ med på skattjakt genom slottet och  

fika efteråt i vår 1700-talsflygel.

Går att boka under maj - november.
Vi skräddarsyr efter era önskemål.

Passa också på att se vår stora blomsterutställning med tema 
”Fest”. Vi dekorerar slottets salongsvåning med olika blomsterar-
rangemang i samarbete med Stora Torgets blommor.

Kontakta slottsfogde Maria Reuterhagen för bokning och priser. 
Telefon 0736-50 24 20 eller slottsfogde@ekenasslott.sewww.ekenasslott.se

NDR
      BOKFÖRING &

REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

VI HJÄLPER 
FÖRETAGARE MED

www.andrebokforing.se

- löpande bokföring
- bokslut och årsredovisningar
- inkomstdeklarationer
- administration
- och mycket annat

Nu flyttar vi till Nya Tanneforsvägen 45 och  
den 1 juni har vi nypremiär  
med fina öppningserbjudanden!

Vi säljer inredning, dekoration & textilier till hemmet samt 
kläder & underkläder från bl.a. Jacett, Zink & Trofé.

Varmt Välkommen till

Öppettider:
Måndag - Fredag 10 - 18 (lunchstängt 13-14) • Lördag 10 - 13

Nya Tanneforsvägen 45, Linköping www.dromlikahem.se
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SKÄRBLACKA 
FOLKETS HUS

Tel: 0707 - 90 84 97
Mail: kontakt@blackafh.se • www.blackafh.se

Bakluckeloppis
Tisdagar 14 till 18.

Servering av kaff e, 
korv och våffl  or.

Ring för info 
0707- 90 84 97

Inger

BAKLUCKE-BAKLUCKE-
LOPPISLOPPIS

BLACKA

Välkommen att fröjdas 
i linets tecken!

Föreningen Naturalum arrangerar 
fyra kurser om lin i sommar:
6 juni, 13 juni, 22 augusti och 

5 september kl.�10�-�17.
Plats: Gåselöt utanför Linghem

Kostnad: 500 kr per kurs

i samarbete med

Vidare information och anmälan:
naturalum.se eller sensus.se
Frågor: hej@naturalum.se

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar samt 

filmer och CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker 

och barnbiblar. 
Willow Tree-figurer.

Den lilla 
butiken med

det stora 
innehållet.

Åkerbobladets sommarnummer 
delas ut 17-20 juni. 

Välkommen att boka annons  
senast den 8 juni.

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se
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Våra öppettider för  
inlämning och försäljning är

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

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Varmt TACK 
till er kunder som fortsätter handla hos oss!

Vi har öppet hela sommaren,  
men stängt midsommardagen.  

Välkomna!

Vi ger  50 %50 %  
på utvalda varor under v  22 -  33. 

Seniorerna Plogen 
Årsmöte

https://www.spfseniorerna.se/plogenlinghem

Välkomna till  
Linneberga loge

i Bankekind, Allan Ånell.
Fredagen den 18 juni kl 14.

Frazzes band spelar.
Sill och pära kl 12, för de som vill.

Vaccination krävs.
Anmälan till Britt-Marie  

på plogentelefon 079-306 52 65.
Välkomna!

(Om restriktioner ställs det in   
– meddelas då via epost och hemsida.)

Hjärtligt välkommen till 
slussfiken i Norsholm!

Nu finns det inte mindre än två slusscaféer att välja 
på, ett inne i Norsholm och ett vid Brådtom sluss.
Båda håller öppet alla dagar från maj fram t.o.m. 

Östgötadagarna första helgen i september.

Här kan du som är fikasugen eller småhungrig slå 
dig ned vid ett av trädgårdsborden och avnjuta 

en god kopp kaffe med bulle, matig smörgås eller 
lättare lunch precis intill vackra Göta Kanal.

Här kan du dessutom köpa god lokaltillverkad glass 
från Sänkdalen, svalkande dricka, vår egen senap 

och teblandning samt lokalt hantverk.
Önskas något annat så slå en pling och förbeställ.

Norsholms Slusscafé
Norsholmsvägen 22, Norsholm

0723 - 31 71 00
Brådtom Sluss

Följ skyltar mot Västerby i Norsholm
076 - 019 63 00

För info om planerade evenemang under sommaren 
se hemsidan www.bradtomsluss.se samt Facebook.

Norsholms slusscafé
1 maj - 20 juni: Tisdagar 11 - 19 
                        Övriga dagar 11 - 15
21 juni - 8 aug:  11 - 18
   9 aug - 5 sep:   11 - 15

Brådtom slusscafé
1 maj - 20 juni: 11 - 15
21 juni - 8 aug: 11 - 18
   9 aug - 5 sep:  11 - 15
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Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

Ring till oss
013-23 66 50

Jourhavande präst
Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavårds-

erbjudande. Prästen har absolut tystnadsplikt och varken brev 
eller chattar sparas. Allt försvinner efter avslut. Ingen kan 

heller lyssna på vad som sägs i telefon.

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kanalen telefoni nås via 112. 
Fråga efter jourhavande präst. 

Jourhavande präst är gratis och öppen för alla, 
troende såväl som icketroende, 
medlem såväl som ickemedlem.

Ky
rk

an
är öppen

Du är välkommen till våra 
kyrkor för att be, njuta av 
tystnaden, sjunga en psalm 
eller kanske för att tända ett 
ljus för någon du tänker på. 
Du hittar öppettider
på vår hemsida.
svenskakyrkan.se/akerbo

De som är vårdnadshavare till 
ungdomar födda 2007 kommer inom 
närmsta tiden att få ett brev 

under maj 
månad landar 
inbjudan till 
konfirmation 
i brevlådan!
Att vara ung är att fundera över livet. 
Varje år väljer omkring 30 000 personer 
att konfirmeras i Svenska kyrkan. 
Konfirmandtiden är till för att lära känna 
dig själv, andra och Gud bättre. Här 
finns möjlighet att prata om allt mellan 
himmel och jord. Under året följer vi 
varandra genom allt som livet är och 
kan vara.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står 
det för att du hör ihop med Gud, att just du är värdefull 
och viktig för att du är du. 

läs mer på svenskakyrkan.se/akerbo/konfirmand

vi har

ÖPPET I SOMMAR!
Det finns många anledningar att besöka en 
kyrka. Kanske av nyfikenhet - vad har den 
här byggnaden att berätta? Eller för svalkans 
skull - under en riktigt varm sommardag. 

Du hittar öppettider för våra vackra landsorts-

kyrkor på hemsidan:

svenskakyrkan.se/akerbo/sommaroppna-kyrkor
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Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

Ring till oss
013-23 66 50

Jourhavande präst
Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavårds-

erbjudande. Prästen har absolut tystnadsplikt och varken brev 
eller chattar sparas. Allt försvinner efter avslut. Ingen kan 

heller lyssna på vad som sägs i telefon.

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kanalen telefoni nås via 112. 
Fråga efter jourhavande präst. 

Jourhavande präst är gratis och öppen för alla, 
troende såväl som icketroende, 
medlem såväl som ickemedlem.

Ky
rk

an
är öppen

Du är välkommen till våra 
kyrkor för att be, njuta av 
tystnaden, sjunga en psalm 
eller kanske för att tända ett 
ljus för någon du tänker på. 
Du hittar öppettider
på vår hemsida.
svenskakyrkan.se/akerbo

De som är vårdnadshavare till 
ungdomar födda 2007 kommer inom 
närmsta tiden att få ett brev 

under maj 
månad landar 
inbjudan till 
konfirmation 
i brevlådan!
Att vara ung är att fundera över livet. 
Varje år väljer omkring 30 000 personer 
att konfirmeras i Svenska kyrkan. 
Konfirmandtiden är till för att lära känna 
dig själv, andra och Gud bättre. Här 
finns möjlighet att prata om allt mellan 
himmel och jord. Under året följer vi 
varandra genom allt som livet är och 
kan vara.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står 
det för att du hör ihop med Gud, att just du är värdefull 
och viktig för att du är du. 

läs mer på svenskakyrkan.se/akerbo/konfirmand

vi har

ÖPPET I SOMMAR!
Det finns många anledningar att besöka en 
kyrka. Kanske av nyfikenhet - vad har den 
här byggnaden att berätta? Eller för svalkans 
skull - under en riktigt varm sommardag. 

Du hittar öppettider för våra vackra landsorts-

kyrkor på hemsidan:

svenskakyrkan.se/akerbo/sommaroppna-kyrkor
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

VÄLKOMMEN DU OCKSÅ SOM VÄLKOMMEN DU OCKSÅ SOM 
ANNONSÖR I ÅKERBOBLADET!ANNONSÖR I ÅKERBOBLADET!

EN ANNONS I DETTA FORMAT KOSTAR EN ANNONS I DETTA FORMAT KOSTAR 770:-770:- (+moms)(+moms)
och når cirka 15 000 hushåll och 1 500 företag.och når cirka 15 000 hushåll och 1 500 företag.
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smått & gott
LOKSELAR

Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard. 
Alla körklara. Restaurerade! 

Pris: 1500 - 2000 kr eller bud. 
073 - 84 30 807

Omplaceringshund
Vi är ett par seniorer, friska och aktiva, 

som önskar köpa en dvärgpudel, 
eller annan liten hund som inte fäller. 
Vet.besikt. inom 2 veckor innan köp. 

070 - 992 03 16.

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. 
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del fi nns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors, 
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
fi nns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut

Radannonser i Åkerbobladet
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub-
rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla-
det. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge 
också ditt namn, adress och tel.nr.  E-mail: info@akerbo.nu. 
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 (Mineo Media) 
eller swisha till 0739-82 94 42

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

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:- 
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Bildning 
är inte vad vi lärt, 

utan vad vi har kvar 
när vi glömt allt 

vi lärde.

/Ellen Key

SJUNDE SINNET av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Närodlat och gott 
på Nya Askeby Trädgård

Lokalodlade tomater som får mogna ordentligt på plantan smakar extra gott, det vet man på 
Nya Askeby Trädgård som även odlar gurka och blommor. Nyligen utsågs man till vinnare av 
Årets miljöpris Linköping 2020.

Bakom Nya Askeby Trädgård står Tho-
mas Göransson som tog över företaget 
2006 och ändrade inriktningen från 
blomsterodling till jordgubbsodling som 
han sysslat med tidigare i Norrköping. 
Det gick dock inget vidare så istället styr-
de han in på gurka och tomater, där 
tomater idag är huvudinriktningen med 

ungefär 60 procent av verksamheten. 
Gurkor står för ungefär 30 procent och 
blomsterodling för resten.

Hur är det att odla tomat i Östergöt-
land?

– Jodå det går bra, men det finns inte 
så många odlare kvar. Vi är väl egentligen 

Thomas Göransson driver Nya Askeby Trädgård där det odlas 
blommor och gurkor men framförallt tomater.
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bara två större och två mindre. Det är 
många som försvunnit tyvärr, för det är 
inte lönsamt. Vi får inte betalt för arbe-
tet, säger Thomas och fortsätter:

– Vi odlar klimatsmart och obesprutat. 
Vi använder bara ekologiska bekämp-
ningssätt med insekter och sånt, men 
däremot är gödningen inte ekologisk och 
därför får vi inte kalla oss ekologiska. 
Men vi får större skörd än vad en eko-
logisk odlare får då de inte har samma 
kontroll på gödningen som vi har.

Nya Askeby Trädgård är den största  
tomatodlaren i Östergötland men liten 
om man jämför med de stora produ-
centerna i Skåne. Totalt har man en 

odlingsyta på 8 000 kvadratmeter och 
Thomas berättar att han gärna skulle vil-
ja utöka det. Mark finns men de senaste 
åren har fokus legat på att sänka energi-
kostnaden, och företagets klimatarbete 
gav utmärkelsen Årets miljöpris Linkö-
ping för 2020.

Företaget har en viss försäljning i den 
egna butiken men den stora delen säljs 
via odlarföreningen Moek.

– Totalt har vi 18 sorters tomater. 
Blandade småtomater i olika färger och 
former säljer bäst. Det finns fruktansvärt 
många sorter och vi försöker odla de to-
mater som det är lite mer smak i. Och att 
det är en sort som passar vår odling.  

Tomater, tomater, tomater.  
De börjar få röd färg men är inte mogna riktigt än.

forts. på nästa sida
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Det kan vara så att vissa sorter passar hos 
andra men inte hos oss.

– Gurka odlar vi fyra sorter. Den 
vita som saltas och skickas till Kinda, 
snacksgurkan, minislanggurka och sen 
Västeråsgurka. Vår snacksgurka är väldigt 
populär, det är en jätteliten gurka som vi 
saltar och som man kan ta som fredags-
snacks ihop med en öl.

Vad är knepet för att få goda gurkor och 
tomater?

– Man måste låta dem mogna ordent-
ligt på plantan och försöka plocka så sent 
man kan men att det ändå finns en håll-
barhet kvar när de ska ut till butik.  

Sen får man absolut inte lägga tomater-
na i kylen för det tar bort smaken direkt. 
Tomater ska stå framme på köksbordet, 
då håller de sig bättre också. De kan gott 
och väl stå framme en vecka utan att bli 
förstörda. Sen blir de till slut lite mjuka, 
men det är då som tomaten är som go-
dast.

– Gurkan är mer en färskvara och får 
gärna ligga i kylen, då håller den sig lite 
längre. Men det får inte vara för kallt, då 
blir den svampig. 

Askebyföretaget var först i Sverige att klimatcertifieras enligt IP-odling,  
något att vara stolt över.

Text och foto: Tobias Pettersson
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Öppet: Vardagar 10 -18 • Helger 10 -14

Askeby Hagalund 1, Linghem
Butik  070 - 717 50 22  •  Övrigt  070 - 717 54 16
info@askebytradgard.se  • www.askebytradgard.se

Närodlat och klimatcertifierat!

EGENODLADE BLOMMOREGENODLADE BLOMMOR

TOMATER OCH GURKORTOMATER OCH GURKOR

VÅR EGEN SALTGURKAVÅR EGEN SALTGURKA

PERENNER, BÄRBUSKAR PERENNER, BÄRBUSKAR 
OCH FRUKTTRÄDOCH FRUKTTRÄD
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Kapten Bille's café & vandrarhem har ett 
perfekt läge alldeles intill Göta kanal i Nors-
holm. I år är det tredje året som Besim Altun 
sköter driften och han hoppas på en varm 
och härlig sommar med många besökare 
från både när och fjärran. 

Det senaste året har varit ganska upp och 
ner för många verksamheter. Det gäller 
för Kapten Bille's också, även om restau-
rangdelen faktiskt klarat sig ganska bra, 
berättar Besim.

– Det som har påverkats mest är vand-
rarhemmet. De spontana turisterna, 
båtarna och cyklisterna som åkte utmed 
kanalen uteblev förra året, men å andra 
sidan så gick restaurangdelen jättebra. 

Och i år tror jag det kommer bli ännu 
bättre eftersom 80 - 90 % av de som var 
här förra året var nya ansikten, så vi har 
blivit upptäckta på ett nytt sätt, och de 
flesta säger att de gärna vill komma till-
baka.

Tredje säsongen för Besim
De tidigare personerna som drev Kapten 
Bille's gjorde det i 15 år, och för Besim 
blir detta den tredje säsongen som han 
ansvarar för anläggningen. Alla stör-
re förändringar måste ske i samråd med 
Göta Kanal-bolaget men Besim har viss 
frihet att sätta sin egen prägel på verk-
samheten. 

Besim för Kapten Bille's tradition vidare

I år är det tredje säsongen som Besim Altun driver Kapten Bille's i Norsholm. 
Mycket sol, hoppas han såklart på.
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– Vi har ändrat ganska mycket på me-
nyn, men det är ändå mycket kvar att 
göra. Vi vill utveckla köket ännu mera 
men hann inte bli färdiga med ritning-
arna i år. Men till nästa år kommer vi att 
bygga ut köket och utöka med nya mat-
rätter. I år har vi satsat väldigt mycket på 
glassen. Vi har gått från sex till tjugo sor-
ters kulglass och gjort ett glassrum för att 
kunna exponera glassen bättre. Det finns 
mycket att göra, men det tar sin tid.

Gillar att jobba på sommaren
Besim gick ekonomisk linje på Kungs-
gårdsgymnasiet i Norrköping. Efter 
det jobbade han under fem år hos sina 
bröder som hade Olympia på Drottning-
gatan. Därefter var han busschaufför i 
två års tid innan han tog över Paradiso 
i Skarphagen ihop med sina två bröder 
och jobbade där i 17 år.

 – Sen kollade jag på Blocket och såg 
annonsen om Kapten Bille's. Läget var 
bra och här kunde jag jobba hårt under 
sommaren och ta det lugnt på vintern. 
Det passar mig bra att jobba på somma-
ren när man har energin och det är ljusa 
nätter. Fast jag jobbar jättemycket här så 
blir jag inte trött, för det är så härlig at-
mosfär.

Rötterna i Turkiet
Han bor och är uppvuxen i Norrköping 
men rötterna finns ursprungligen i Tur-
kiet, berättar Besim.

– Jag var tre år när jag flyttade från 
Turkiet. Pappa kom till Sverige 1975. 
Min farbror jobbade i Tyskland vid den 
tiden och såg annonser i tidningen om 

att Sverige behövde arbetskraft och skick-
ade brev till pappa och då kom pappa hit 
och fick jobb på Good Year i Södertälje. 
1977 flyttade vi till Norrköping.

Både Besim och hans bröder har va-
rit aktiva inom restaurangbranschen men 
matlagningen är egentligen inget de fått 
med sig hemifrån, utan de hamnade i 
branschen av sig själva. Besim är självlärd 
och har med åren byggt upp en passion 
för matlagning.

– Jag tycker det är kul och avkopp-
lande att laga mat. Jag lagar mycket 
mat hemma, särskilt under vinterperio-
den när jag inte står i köket hos Kapten 
Bille's hela dagarna.

Souvlaki nyhet i år
På Kapten Bille's serverar man husmans-
kost som Dagens och utöver det har man 
en bred meny som ska kunna tilltala 
många. Där finns rätter som pasta, fisk, 

Vi  är alltid trevliga mot gästerna och försöker 
ge den bästa servicen och bästa maten till  

bra pris, säger Besim Altun.

forts. på nästa sida
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kyckling, pajer, sallader och hamburgare, 
samt inte minst den omtalade pepparste-
ken. 

I år börjar man med souvlaki – fläskfi-
léspett med grekisk sallad, pommes och 
tsatsiki, som är väldigt omtyckt. Till näs-
ta sommar siktar man på att ha ett bättre 
utrustat kök och då kommer Besim att 
servera  plankstek, något som Besim tror 
skulle bli en stor succé på uteserveringen 
med utsikt över kanalen.

– Min passion är att leverera bra mat. 
Jag vill att alla gäster ska vara nöjda när 
de har ätit sin mat, och kollar man re-
censionerna på nätet så är de allra flesta 
nöjda, och det är skönt.

Kan bokas för privatfester
Förutom restaurangen så erbjuder Kap-
ten Bille's vandrarhem, ställplatser, 
minigolf, kanot- och cykeluthyrning. 
Till sin hjälp har Besim 14 sommarjob-
bare under säsongen, sedan stänger han 
två månader på vintern. Men även då är 
vandrarhemmet öppet för bokningar för 
exempelvis privata fester, något som man 

ska satsa ännu mer på till nästa år.
– Det är juni, juli, augusti som drar in 

pengarna som ska täcka hela året. Skul-
le man misslyckas med en julimånad blir 
det konkurs. Mulet väder är ingen fara 
för jag har en så stor uteservering med 
tak och infravärme, och det har räddat 
mig. Bara det inte är för kallt och för 
mycket regn, så funkar det på sommaren. 
Man får be till vädergudarna att de är nå-
gorlunda snälla mot en.

Vad hade du gjort om du inte hamnat 
här? 

– Jag vet faktiskt inte, jag har ingen 
aning. Det här passar mig bra just nu och 
jag är så glad att jag hamnade här. Jag 
älskar det här och har alltid drömt om att 
bo vid vatten, och ibland när jag tittar ut 
från disken och ser kanalen så tror jag att 
jag är på en båt. Så då drömmer jag mig 
bort om att jag är i Söderhavet.

– Det roligaste med det här jobbet är 
att ha nöjda gäster. När de går härifrån 
så tackar de tre, fyra gånger. Det känns 
så bra, det är det bästa för mig på hela 

Kom och njut av 
vår vackra utsikt 
över kanalen,  
hälsar Besim.
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FAKTA Besim Altun
Bor: Brånnestad i utkanten av  
Norrköping
Familj: Fru, två söner och en dotter 
Ålder: 49 
Yrke: Driver Kapten Bille's i Norsholm
Favoritfilm: P.S. I love you, Dirty Dan-
cing och Grease
Favoritartist: Celine Dion
Godaste mat: Grytor  
Godaste dryck: Vatten – livets dryck
Bästa bok: Inte utan min dotter
Om du vann en miljon: Då skulle jag 
varva ner, jobba mindre och ta mig tid 
att upptäcka mer av världen.
Vilken kändis vill du äta middag 
med: Beyoncé
Drömresa: Israel. Jag gillar att se  
historiska saker.
Vad önskar du dig mest just nu: Att 
pandemin tar slut och att det blir fred 
på jorden.

Text och foto: Tobias Pettersson

dagen. Jag har ingen semester i sommar 
utan det får bli i vinter. Två, tre veckor i 
något land på varmare breddgrader, kan-
ske Thailand.

Vad tycker du om Norsholm?
– Mycket trevlig by måste jag säga, 

med många trevliga människor. Jag skul-
le lätt kunna tänka mig att bo här. Det 
är många Norsholmsbor som kommer 
hit och äter. Under pandemin har de va-
rit väldigt solidariska och varit här och 
ätit och fikat väldigt ofta. Jag har fått bra 
kontakt med de flesta.

– Och Norsholm har det bästa läget 
man kan hitta, nära E4:an med 15 minu-
ter till Norrköping och ungefär samma 
till Linköping. Det är många av våra 
matgäster som svänger av till oss när de 
åker på E4:an.

Kaptensfoto på väggen
Vem var då den där Kapten Bille vars 
namn står skrivet stort på husfasaden? 

Jo, han hänger som tavla på väggen inne 
i restaurangen. Kapten Bille var en kap-
ten från Linköping som en gång i tiden 
seglade på Göta Kanal med båten S/S 
Pallas. De många årens segling längs 
med kanalen, från 1930-talet till 40-ta-
let, hade säkert lärt honom ett och annat. 
Slussen vid Norsholm var bara en av de 
58 slussar han skulle passera, och den 
ståtliga kanalbåten visslade i pipan när 
den närmade sig Norsholm.

– Vi vill rikta ett stort tack till familjen 
Bille som så generöst lät oss namnge vårt 
Vandrarhem, Restaurang & Café efter sin 
forne släkting, säger Besim. 

(Se även annons på sidan 3.)

Den ursprungliga Kapten Bille  
hänger på väggen.
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Nu släpper Disney Själen, den senas-
te i raden av datoranimerade långfilmer 
från Pixar. Här möter vi musikläraren 
Joe Gardner, som länge drömt om att få 
spela jazz på scen. Men när han äntligen 
får chansen drabbas han av en olycka där 
han och hans själ separeras.  

De engelska originalrösterna görs av 
bland andra Jamie Foxx, Tina Fey, Phy-
licia Rashad, Daveed Diggs, Angela 
Bassett, Graham Norton, Rachel House 
och Richard Ayoade. För de svenska rös-
terna svarar namn som John Alexander 
Eriksson, Emma Molin, John Lundvik, 
Mia Benson, Linus Eklund Adolphson, 
Maria Möller, Adam Fietz och Hanna 
Dorsin. 

Själen har fått mycket god kritik och 
belönades exempelvis med högsta betyg 
i Sveriges Televisions Kulturnyheterna och 
Sveriges Radios Kulturnytt.

FREDRIK POLBACK 

Just nu spelas andra säsongen av tv-se-
rien Bäckström in, fritt baserad på Leif 
G.W. Perssons roman Den sanna historien 
om Pinocchios näsa.

– Det känns fantastiskt att vi nu 
kan dra igång en uppföljare, säger 
Niva Westlin Dahl på TV4/C More. 
Kreatörerna har återigen skapat för-
utsättningar för en färgstark och 
överraskande säsong. Den här gången 
har fallet koppling till en makaber spel-
dosa, som det verkar vila en förbannelse 
över. Speldosan tar oss på en resa i både 
tid och rum. Bäckström är fortfarande 
en skitstövel med ett stort, gott hjärta. 

Evert Bäckström spelas av Kjell Berg-
qvist och kollegan Ankan Carlsson av 
Agnes Lindström Bolmgren. I övriga 
roller hittar vi namn som Michael Seger-
ström och Helen Sjöholm. 

Bäckström säsong 2 planeras ha pre-
miär på C More och TV4 under våren 
2022. 

FREDRIK POLBACK  

Ny Pixarfilm 
på dvd

Ny säsong 
av Bäckström

BILD: DANIEL OHLSSON

KULTUR & NÖJE  

BILD: DISNEY/PIXAR
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Min första bekantskap med denna paprikasås var på en av alla  
vägkrogar som finns efter Autobahn i Tyskland. Där serverade  
man den till schnitzel och rätten kallades ”Zigeunerschnitzel”.  
Men jag serverar den också till grillat kött. Ett fräscht alternativ.

Schnitzel med 
paprikasås
4 portioner
4 skivor kalv- eller fläskschnitzel
1 dl vetemjöl
2 ägg
Ca 2 dl panko (Asiatiskt ströbröd)
Smör/olja
Salt och peppar
Knäck äggen i en djup tallrik och 
vispa upp dem lätt.
Häll vetemjöl och panko i två  
andra djupa tallrikar.
Vänd köttskivorna först i mjöl sen 
ägg och till sist i panko (ströbröd).
Stek schnitzlarna i rikligt med 
smör och olja, krydda med salt och 
peppar.

Skala och skiva löken, hacka vitlöken och  
chilin. Strimla paprikan.
Fräs alla grönsaker i olja utan att det tar färg. 
Tillsätt tomatpurén och låt fräsa ytterligare  
en stund. Häll på vin, vatten och fond.
Låt koka utan lock på medelvärme tills grön-
sakerna är mjuka och vätskan har reducerats 
till en krämig sås. Smaka av med salt, peppar, 
honung och smoked/stark paprika.

Paprikasås
1 gul lök
2 paprikor, olika färger
½-1 chili
2 vitlöksklyftor
2 msk tomatpuré
2 dl vin
2 dl vatten
2 msk kycklingfond
1 tsk honung
Salt
Peppar
Paprikapulver, smoked eller stark

MAT & DRYCK

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

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

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

Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

GREBO
Norrby Vårmarknad & Loppis
I Grebo, ta av mot Norrby och fortsätt i 
2 km. Fr-Sö 11-16 t.o.m. 20/6. 
Tel. 0761-75 31 08.

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.

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

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

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

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
Ti & To 14-18, Fr 11-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se

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

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

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

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

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

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti och To  11 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

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

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 013-29 98 98. 
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m. 
har vi också en mindre loppis.

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

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

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

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

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad 
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelstad 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 14
under perioden 8/5 - 25/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

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

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

Skärblacka Folkets Hus 
Bakluckeloppis  Ti 14 -18.
Tel. 0707 - 90 84 97

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

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

Lions Second Hand
Torpet Hägerhällsv 12.
Öppet söndagar kl. 11-16
under april och maj.
Tel. 0704-33 56 87.

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

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13, 
Tel. 0120-124 40.

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

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

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-Fr 11 -16, 
Tel. 0120 - 135 50.

Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). 
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16. 
Tel. 0703-583 168.

Profilen var: PRINS PHILIP av England, 
född den 10 juni 1921 på ön Korfu i Grek-
land. Träffade Elizabeth på kadettskolan i 
Dartmouth i södra England i juli 1939. De 
gifte sig den 20 november 1947. Prins Philip 
dog den 9 april 2021 på Windsor slott, strax 
utanför London. 
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en 
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Marianne Wilhelmsson, Kimstad. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, april

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

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

 FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, 
är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till aprilkrysset

OBS att vissa loppisar kan ha ändrade 

öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.
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Varsågoda, här kommer månadens hjärngympaövning, dvs. Åkerbokrysset. När du har löst  
korsordet kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till   
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter  
till info@akerbo.nu   Senast den 8 juni vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i aprilkrysset var ”Ett hägrande mål" och "En riktig knäckfråga". Lösning se sidan 43.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Per-Ove Ekman, Sturefors, 2:a pris – Ylva Bjerke, Linghem  
samt 3:e pris – Gun Sonelin, Norrköping.  
Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2021

Åkerbokrysset - maj 2021

Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.600 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,  
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stads-
mission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod, Jogestorps Trädgård
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

6-7 Tis   8/6 Sön 20/6

8 Tis 10/8 Sön 22/8

9 Tis   7/9 Sön 19/9

10 Tis   5/10 Sön 17/10

11 Tis   2/11 Sön 14/11

12 Tis 30/11 Sön 12/12

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa affärer och 
tidningsställ i  denna förteckning vara inställd. 
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LLåått oossss hhjjäällppaa ddiigg iinnfföörr ssoommmmaarreennss 
bbeessttyyrr 

• Fylla på vatten i pool och spabad

• Spolning av avlopp och dränering

• Uthyrning av utrensningscontainer eller storsäck

• Leverans av egentillverkad jord av olika sorter

• Hemkörning av singel, grus och makadam

• Transport och sjösättning av båt

KKoonnttaakkttaa oossss fföörr mmeerr iinnffoorrmmaattiioonn  001133--1122 4466 0000 

wwwwww..rreennaallll..ssee 
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Våra medarbetare har 
tagit traditionen och tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar 
idag ett fönster av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrotts-
skydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på 
plats hos dig av Morups egna skickliga hantverkare runt om i Östergötland.
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Torvingegatan 18, 582 78 Linköping, 013-31 99 94 | www.tholmarks.se

MASKINUTHYRNING MED 
PERSONLIGT ENGAGEMANG! 

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


