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ÖVERSIKTSPLAN
för staden Linköping
Linköping är en stad i förändring. Här ﬁnns idéer, möjligheter
och visioner. Nu presenteras Översiktsplanen för staden
Linköping – visionen om vårt framtida Linköping.
Ta del av våra utställningar och ta chansen att tycka till!
Kom till utställningen på Stora torget och träffa kommunens politiker och
tjänstemän, ställ frågor och diskutera planförslaget.
Vardagar kl. 11.30 - 13.30 och 15.30 - 17.30
samt lördagar kl. 11.00 - 14.00.
Utställningen pågår till och med den 23 maj.

Var med och påverka!

Besök gärna vår hemsida www.linkoping.se/oversiktsplan. Där kan du ta del
av hela planförslaget och tycka till om framtidens Linköping!
Samrådstiden för översiktsplanen, där du som Linköpingsbo har tillfälle att
göra din röst hörd, pågår fram till och med den 29 augusti.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 29 augusti 2008 till:
Linköpings kommun
Kommunstyrelsens planeringsutskott
581 81 Linköping
eller via e-post till: kommun@linkoping.se
Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, på telefon 013 - 20 64 00 för mer information.

www.linkoping.se
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Östergötland

Solvärme - Värme som framtiden älskar!

Mer info på traochmiljo.se samt svesol.se

TRÄ & MILJÖ AB
stefan@traochmiljo.se

GISTAD
0708 - 27 34 88

Är du trött på

STUBBARNA
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)

t7ÌSTQFDJBMJUFUÊSPNMÊHHOJOHBWWJMMBUBL
NFEQBQQ MÊLU UFHFMPDICFUPOHQBOOPS
t#ZUFBWWJOETLJWPS
t5JMMIÚSBOEFQMÌUPDIWBUUFOBWSJOOJOH
t"OWÊOEFSFOEBTULWBMJUFUTQSPEVLUFS
GSÌOEFTUÚSTUBMFWFSBOUÚSFSOB
10 års garanti enl. konsumentverket

Daniel Gustafsson

Titta in på benders.se

Ring Stefan för gratis hembesök och offert.

www.dakonsult.se

070- 467 53 83 eller 013-10 12 46
*OOFIBS'TLBUU
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Gå till botten med ditt hus!
Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

www.cnsgrav.se

Vår specialité:
HUSDRÄNERINGAR
KUNSKAP • MODERN TEKNIK
VÄL UTFÖRT ARBETE
FASTA PRISER • GARANTI
Vi utför kompletta
sten- och plattsättningsarbeten.

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta
åt de ﬂesta”

TRÄDGÅRDS GESTALTNING

- från idé till planritning

Thomas Nilsson • Gökärtstigen 2 • 589 23 Linköping • Tfn: 013 - 15 44 53 • Mb: 070 - 378 97 21

Ring oss - det lönar sig!

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

ALLT INOM TAK!
013-14 40 14
FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02
www.familjerelationer.se
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Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
linktakab.rickard@bredband.net

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.

Dags att

byta fönster?

Vi har fönster i Ek till samma pris som furufönster.

t Bättre kvalitet t Bättre säkerhet t 3-glasfönstertU = 0,5
Kontakta oss:
Tel:tMail:JOGP!OPXPTUZMTFtHemsida: www.nowostyl.se

Brasved / Pannved
t,BQBELMZWE
t-ÊOHEFMMFSDN

Annan längd kan ordnas efter önskemål

t'SJUUIFNLÚSEPDIBWUJQQBE 
vid köp av minst 3 m3
Ren björkved LSN
Blandved
LSN
1SJTFSOBHÊMMFSTUKÊMQUNÌUU

Passa på och beställ nu
så har du torr ved till hösten!

Tel. 0762 - 45 86 17 Tomas

Maskinen går att
transportera efter bilen.

Det ska va kul och hugga ved!

HYR

denna lättarbetade

VEDMASKIN
... för el eller traktordrift

En kraftig och oerhört effektiv vedmaskin som lyfter, matar,
kapar, klyver samt transporterar veden dit du vill ha den.
Den har även stocklyft vilket sparar ryggen när stockarna
blir lite grövre.
Kaphastighet: 35 - 50 kapningar/minut
Kapdiameter: ända upp till 30 cm
Klyvlängd: 30 - 60 cm
Dagspris, 07.00 – 19.00: 1200 kr + moms

Ring och boka:
0708 - 32 01 01
Finns i Linghem
Mvh Tommy
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Håkan Andersson

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

•
•
•
•
•
•

Service av bilen
innan semestern?
Kontakta oss så fixar vi det.

Välkomna!

ÖPPET:

Håkan, Susanne, Daniel, Stellan
*)

Allbilverkstad
Service & Reparationer
Lånebil *)
Motorsport
Hjulinställningar
Däckverkstad

Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14

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

TIDSBOKNING:
Mån - Tor 08-15 • Fre 08-14

www.habms.se

Glas av plast!
Plexiglas - Makrolon
(Akryl)

Lämpligt för
rutor till maskiner, lekstugor m.m.
samt för
inglasning av
altaner och
balkonger.
Makrolon är även
utmärkt material för
t.ex. skyddshuvar och
liknande.

(Lexan, polykarbonat)

Tjocklekar
från 1 mm
och uppåt i
flera färger.
Vi har även
rör och
rundmaterial i plast.
Allt tillkapas efter mått
eller ritning.

VÄLKOMNA!

Industrimodeller

Molijns väg 4 • 580 06 Linköping • Tel:013-15 19 31
• Fax:013-15 23 04 • info@industrimodeller.com
www.industrimodeller.com

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

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

Handla räntefritt smartare än kontant!

DÄCKFÖRVARING

Tfn: 013 - 510 60

Åkerbobladets
Sommarnummer
kommer ut 13 juni
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www.gummiverkstan.se

ÖPPETTIDER:

må - to 8 -18, fre 8 -16.30
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida.

Vår specialitet

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Vi har samarbetsavtal med Wahlstedt i Motala.
Vi är en allbilsverkstad.
Dela upp betalningen med
MECA-kortet, räntefritt 1 år.

Lånebil.

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

Öppettider:
Mån - Tor 7.00 – 17.30
Fredagar 7.00 – 13.00

Läs mer på www.meca.se
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DIN BILVERKSTAD

Jernbergs Bilservice
Dags att

se över bilen efter vintern?
Service, reparationer, oljebehandlingar m.m.

Tel. 013 - 27 07 43
Må-To 7.30 -16.30, Fr 7.30 -12.00

Husbil uthyres
5 bäddar. Diesel. 0708 - 32 01 01

Rydsättersvägen
Malmskogen Tallboda

www.MOBILREP.se
LAGAR & LÅSER UPP
MOBILTELEFONER, CHIPPAR OCH MODDAR
SAMT LAGAR TV-SPEL

Butik:
Nygatan 136, Stortorget
602 31 Norrköping
Tel. 011- 444 11 00
info@mobilrep.se

Butikens öppettider:
Månd - Fred 12-18
Onsdag stängt
Lördag 11-14
Söndag stängt
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Löfstad Slott

Rystad
Folkets
Hus
• Loppis

Visningar

Lördag, söndag och helgdag,
kl. 13 och 14, under maj månad.
Dagligen 1 juni – 30 augusti.
Lö 17/5 kl. 10-15

• Bodils Minicirkus

Sö 14/9

Familjeföreställning.

Detta är den perfekta lokalen för
Barnkalas, Familjefester,
Mötesverksamhet, Studiecirklar m.m.
För bokning och upplysningar kontakta:
Jan Rydén, tel. 013-39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se
eller Dagny Hallkvist, tel. 013-13 68 18

L INGHEMS B IBLIOTEK

Slottsboden är öppen
och fylld med varor för hem och trädgård.

L öfstaddagen 18 maj kl. 12-18
Kl. 14.00 inviger Dick Harrison utställningen
Slottssmak – njutning för öga och gom.
Köksorna bakar i slottsköket.
Entré 30 kr. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Hela programmet på www.lofstad.nu
Mat och kaffe i Värdshuset och Café Smedjan

-ÕGTUBE4MPUUr5FMrXXXMPGTUBEOV

Kristen Dansmusik
Från
Bugg till Kramgott

Öppettider
Måndag
14-19
Tisdag
12 -16
Onsdag
10 -13, 15 -18
Torsdag
stängt
Fredag
10 -12, 13 -16
Ordinarie öppettider:
2/6 – 27/6 samt 4/8 – 31/8
Stängt 30/6 – 3/8

av och med

Peter Magnusson
Ring för mer info

013 - 771 29, 070 - 391 69 33

Sommarläsning!

Låna sommarens böcker med
extra lång lånetid från 2 juni!
EXTRA!!!

Svenska FamilyAid

Under juni delar vi ut en gallrad bok till
alla som lånar – så långt lagret räcker!!

Alltid nära dig när det gäller
det humanjuridiska.

Trevlig sommar!

Bouppteckningar

Sophia och Karolina

Testamente - Arvsskifte

Se även vår hemsida www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)
Himnavägen 149, 585 65 Linghem
Tel: 013 -20 52 52
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Bengt Nilsson

013 - 510 10
070 - 870 59 29
www.svenskafamilyaid.se

Välkommen att prova på
Tisdagen den 17 juni bjuder Linghems scoutkår in till Öppet hus.
Då är alla barn och föräldrar i Linghem hjärtligt välkomna att prova på
olika spännande scoutaktiviteter.
Vi börjar klockan 16 på eftermiddagen
och håller på tills det blir mörkt.
Du kommer när du kan och stannar
så länge du vill.

scouting!

Vi kommer att vara ute, så ta på
dig kläder efter väder.
Vi bjuder på enklare mat som vi
lagar över öppen eld och upplever
lite vildmarksliv samt tävlar, leker och
annat som gör scouting spännande.
Välkommen den 17 juni!
Om du har frågor går det bra att ringa ordförande
i kåren, Hans Nydahl tel 013 - 792 29

Vi håller till vid vår scoutstuga på Tulpanvägen 2.
Linghems Scoutkår har ca 65 medlemmar. Vi tillhör Svenska Scoutförbundet som är en religiöst och partipolitiskt obunden mötesplats där barn och unga möter ett stödjande och lyssnande ledarskap. I Sverige
ﬁnns det 100 000 scouter och i världen 30 miljoner scouter i 200 länder. Scouternas främsta uppgift är att
erbjuda en meningsfull fritid och personlig utveckling. Friluftslivet ger möjlighet till äventyr och gemenskap.
Scouterna utför praktiskt fredsarbete genom att låta unga människor träffas och bli kamrater över nationella, religiösa, etniska och andra gränser. Scouterna ger en utbildning i praktiska färdigheter, attityder och
värderingar som kompletterar det som skolan ger. Det är dessutom kul att vara scout!

Äntligen marknad
i Norsholm
14 juni 10.00–17.00

Vårmarknad vid
(Intill Linghems station)

lördag 31 maj, kl. 10 – 14
t)BMWBQSJTFUQÌVUWBMEBWBSPS
t-PUUFSJFS
t'JTLEBNN
t#SÚECPSENFEIFNCBLBU
t6OEFSIÌMMOJOH00PDI00
t,PSWGÚSTÊMKOJOH
t(SBUJTöLBUJMMBMMB

Kom och fynda allt möjligt!
Knallar, loppis, hantverk.
För barnen ponnyridning, ﬁskdamm.
Musik, kampsportuppvisning m.m.
Eller titta på Munkeboda fotbollscup.

– Välkomna önskar Norsholms byaråd –

Vi öppnar en våning till.
Varmt välkommen!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING:
Onsdagar 16 – 19 r Lördagar 10 – 14
-JOHIFNTLZSLBOTGÚSTBNMJOHt
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Allt för din hund och katt
3VIESTAD &REDRIKSBORG s   ,INKÚPING
4ELEFON 01 1 2  s  0 12 

Trim • Foder • Tillbehör

Allt för häst och ryttare
SALTSTENAR , 10 kilo

Just
nu!

VID KÚP AV  ST ELLER FLERA

37:- / st
«PPET MÍN FRE   s ,ÚR  
WWWFREDRIKSBORGSRIDSPORTCOM
Vägbeskrivning:
Butiken ligger utmed Vistvägen vid rödljuset mellan korsningen
Berga Centrum och Folkungavallen. Det är lätt att stanna till
med bilen och bra parkeringsmöjligheter. Entré från innergården.

Centrumkliniken
Snickaregatan 27, Linköping

VACCINERA dig på Centrumkliniken!
013 - 482 05 02

Vistvägen 34, Majelden, Linköping

013 -10 59 90

Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Ett ljust minne.

Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka en
minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Pg nr 483 84 51-5
Ring 013 - 703 46 Severin, Åkerbokretsen

5-års jubinltehuemm!
på La

Lanthem

Inredning Present Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Hos Lanthem hittar Ni!
Klassiska tyger: rutor, ränder, linne, blommigt ...
Stolsöverdrag, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Gardinsömnad
10

Öppettider:
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

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

Östra Skrukeby Hembygdsförening
inbjuder till firande av

LOPPIS

NATIONALDAGEN

Vägen mellan Bankekind
& Ekenäs Slott eller omvänt
- se skyltning

6/6 kl. 14 00 – 1700
vid Storgården

PROGRAM:

Musik och dans

ÖPPNAR DEN 17 / 5
Öppet lörd & sönd
Just nu:
juni - augusti Ett begränsat
antal
11.00 - 17.00 cyklar, dam- & barn

med Akademiska Folkdanslaget i Stockholm

Kåseri

om 20-årsjubilerande Östra Skrukeby Hbf

Sång

av Emma Claesson

Möbler, böcker, glas, porslin, tavlor, smycken m.m.

--- Servering och lotterier ---

Välkommen!

Välkomna!

BYGDEDAG
Söndagen den 1 juni
Törnevalla Hembygdsförening i samarbete med Svenska Kyrkan och Åkerbo Maskinhistoriska Förening.

Program och tider:
11.00 Gudstjänst i Törnevalla kyrka. Guidning av kyrkan vid flera tillfällen.
12.00-16.00 Bygdedag vid församlingshemmet: tGamla traktorer, tändkulemotorer, vagnar m.m.

t-PQQJT IBOUWFSL VUTUÊMMOJOHt5KÊSCSÊOOJOHt)ÊTUTLKVUTGÚSCBSOFOt.VTJLVOEFSIÌMMOJOH
14.00 Klädparad - historiska kläder
Kaffeservering, varm korv och lotterier. Kom gärna i hembygdsdräkter.

Välkomna till en trevlig söndag!

www.tornevalla.se

Presentbutiken

HÄLSOKRUKAN
Stationshuset Linghem

013 – 13 74 80

Egen tillverkning
.
av keramik & tavlor

Tenniströja ﬂera färger 99:3ISTA MÍNDAGEN I VARJE MÍNAD ÚPPET TILL 
6ARD   s ,ÚRD  

Nationaldagen

*OHANNELUNDS #ENTRUM ,INKÚPING

6 / 6 öppet 13 - 18

Tips:

Presentkort

Fredag den 13/6 stängt.
EJ

Öppet: To-Fr 11-18, Lö 11-15
Info: www.halsokrukan.se

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

Går ni i byggtankar
eller har ni tänkt

måla om huset?
Kontakta oss! Kostnadsfria offerter.

Kvalitet som varar!

Kontaktperson Christopher Isaksson,

Brovillan i Hjulsbro, Vårdsbergsv.135 • Tel: 013-16 32 71, Mob: 0708-67 85 63
www.hjulsbroallservice.com
Innehar F-skatt

Vänge Teknik & Fritid AB
Gravering av
ID-brickor
skyltar
priser
plaketter
hänvisningsskyltar
graverar i plastlaminat och metall
Eva & Anders Samuelsson • Vänge Södergård, 585 91 Linköping • www.venge-teknik-fritid.se
info@venge-teknik-fritid.se • 013- 39 72 54 • 070 - 776 16 59 • 070 - 213 96 34

Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

Visste du att ägg är naturens
egen mirakelkur?
Ägg innehåller de flesta
vitaminer och mineraler som
vi behöver för att må bra.

Här finns färska och nyvärpta ägg,
och det är alltid öppet. Självbetjäning.
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
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Månadens profil						

Teatermannen

... som gör som han vill

Göran Sarring framför Östergötlands fulaste hus, som förvandlas till teater i sommar,.

Det finns många sätt för pensionärer att använda sin tid och säkert lika många val som
det finns individer. För Göran Sarring var
det enkelt, spåret fanns redan utlagt. Han
fortsätter med det han alltid gjort, att arbeta
med kultur i allmänhet och teater i synnerhet.
– Fast jag kommer inte jobba på någon institutionsteater mer, för det vill jag inte. Och
nu gör jag ju som jag vill, skrattar han.

– Jag var 25 år och ringde runt till alla teatrar och presenterade mig som regissör. Det var
på 70-talet när det fanns mycket pengar i den
offentliga sektorn. Det producerades så mycket
mer teater då, nya grupper startade hela tiden.

Resande i teaterregi
Det var för två år sedan som Göran gick i
pension efter att ha varit anställd på Östgötateatern i många år, i olika funktioner.

Den lönsamma kulturen
Det första Göran gjorde efter pensioneringen var att starta företaget ”Sarring Kulturproduktion AB” som hjälper företag och
organisationer med kulturevenemang vid
jubileer och konferenser. I det arbetet har
han nytta av sitt stora kontaktnät, som inte
begränsar sig till Östgötateatern utan täcker

– Jag började på Östgötateatern 1975 när
den legendariske John Zacharias var teaterchef. Jag skulle bli kvar några år, tänkte jag,
och så blev det över 30.
Innan han kom till Östergötland hade

stora delar av framför allt Norrköpings kulturliv, som han genom otaliga debatter och
åratal av övertalning satt sin prägel på.
– En kommun som satsar på kultur, för
både professionella och amatörer, får igen

Göran rest land och rike runt som frilansregissör några år efter att ha lärt sig yrket hos
storheterna Alf Sjöberg och Ingmar Berg-

varenda krona. Det borde betraktas som en
investering inte som en kostnad. Medborgarna på en ort med ett rikt kulturliv mår

man på Dramaten.

så mycket bättre att det på kort tid blir plus i
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Göran Sarring
kassan. Det går att få politiker att förstå det,
även om det tar tid, menar Göran.
Lokal komediteater
Nu när Göran väljer själv är det ändå framför
allt den lokalt förankrade kulturen som lockar.
– Förra året startade jag Norsholms Komediteater och satte upp en pjäs av Ludvig Holberg,
som brukar kallas Nordens Molière. Jag gillar
sådan teater, komedier där varje karaktär har
en bestämd uppgift och där tjänstefolket är
smartast och har den egentliga makten, utan
att överheten begriper det. Fast publiken fattar förstås. Det är då det blir roligt.
Även i sommar sätter Göran upp en föreställning av Holberg, ”Pernilles korta frökenstånd”, tillsammans med skådespelarna
från förra året.
– Vi har så roligt ihop och de håller allihopa professionell klass även om inte alla lever på att spela teater, förklarar Göran.
Lokalbefolkningens egen teater
Årets föreställningar kommer att spelas i
den plåthangar som båtklubben använder på
vintrarna.
– Det är nog Östergötlands fulaste hus,
skrattar Göran, men lovar att publiken ska
tas väl om hand.
– På den här teatern gör jag allt själv. Jag
regisserar, söker pengar, sätter ljus, gör reklam, river biljetter och säljer fika. Jag till
och med står på scen. Det har jag aldrig
gjort förut. Det är jätteroligt!
Göran berättar att de i förväg trodde
mycket på båtturisterna som publik men att
det visade sig att de ofta hade sina planer
fast lagda i förväg och inte var beredda att
spontangå på någon okänd, lokal teater.

Göran Sarring gläntar på dörren till
Norsholms Komediteater.

I stället kom mycket av publiken från närområdet.
– Folk från Norsholm och Kimstad tyckte
att de fått en egen teater, och det har de ju,
ler Göran nöjt, men tillägger snabbt att vi
från Åkerbo förstås är lika välkomna.
Namn: Göran Sarring
Ålder: 60+
Familj: hustrun Maggan och en vuxen son
Bor: i en villa i Kimstad
Koppling till Åkerbo: sätter upp sommarteater i Norsholm, strax bortom gränsen
Intressen: styrketräning, fåglar, historia
Läser just nu: Religionernas födelse, av
Karen Armstrong
Roligast med jobbet: att se människor
växa

Text och bild: Titti Knutsson
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RENSNING OCH
BETNING
av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon
kl. 7.00-8.00
Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Göran Karlssons VVS & El
VVS & EL lagret
Där vatten
och el
förenas!

Butikens öppettider:

mån - fre

9:00-18:00
lunchstängt 13:00-14:00

Bra pris på varmvattenberedare
inkl. installation

Slöjdgatan 19
582 77 Linköping
Tfn: 013 - 31 21 91

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tfn: 013 - 720 77 • mb: 0708 - 43 48 38

Med en annons
i Åkerbobladet
når du alla hushåll och företag
i Åkerbo, Grebo, Norsholm
och Hackefors

Antal hushåll: 6 295
Antal företag:
456
Summa:
6 751
Företag - föreningar - privatpersoner
Boka annons på tel 013-21 96 20
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100-årsfirande
När Törnevalla Skyttegille firar 100
år, den 17 maj 2008 ges ett bra tillfälle
att träffa skyttar, samt få information
om vad man gör i en skytteförening.
Skyttegillet bildades 25 juli 1908 och
anslöts då till Östergötlands skytteförbund. Skjutbanan låg först mycket centralt här i Linghem men fick flytta till
Oppreva 1911. När det blev en ny ägare av Linghems gård kunde Törnevalla Skyttegille åter flytta till sin gamla
plats vid Leca, åren 1949-1950.
Den nya ägaren visade sig ha ett stort
intresse för skytteverksamheten, som
han kom att stödja på olika sätt, bland
annat genom frikostiga gåvor. Linghems Gård stöttar fortfarande Skyttegillet.
Hemvärnet i Åkerbo-Askeby hemvärnsområde har under många år
använt skjutbanan och bidragit med
vissa förbättringar, men nu är det
endast Törnevalla Skyttegille och
Hjulsbro skytteförening som använder
skjutbanan.
Den 17 maj finns vi vid skjutbanan i
Linghem mellan kl 10.00-12.00.
Vi bjuder på kaffe, saft och en grillad
korv. Kom gärna och provskjut.
Göran Eriksson
Ordförande
Törnevalla Skyttegille

Präst säljer prästost
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Äkta prästost skall givetvis säljas av en
riktig präst. Det tycker i alla fall Jörgen Tholander – pastor i Linghemskyrkan och missionsförsamlingarna i
Östra Skrukeby, Skärkind och Askeby.
Han syns här i full aktion vid ostdisken
i Himnahallen.
Kanske kunderna fick en gratis välsignelse med på köpet denna fredagseftermiddag i april och att man samtidigt med osthandlandet också gav ett
bidrag till ett barnhem i Rumänien
gjorde ju inte saken sämre.
Tack vare att så många Linghemsbor,
och kanske även några "utsocknes",
handlade mycket prästost denna dag
blev det ett överskott av försäljningen
på 780 kr som kunde skickas till barnhemmet i Rumänien.
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Njut av sommaren på vår terrass vid kanalen
... med att äta god mat eller med en kopp kaffe och hembakat bröd.
Varför inte ta med familjen
och spela minigolf
på våra roliga banor.

Motorcykelträffar
i Norsholm
TORSDAGAR
Vi grillar korv.

sen
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r g
t!
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m
ko

Från kl. 17.30
NYA ÖPPETTIDER
fr.o.m. 1:a juni
Alla dagar 10 -22
Fullständiga rättigheter
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Nästa nummer av Åkerbobladet kommer ut
fredag den 13 juni.
Boka annons i god tid och senast onsdag den 4 juni.

Åkerbobladet träffar
Åkerbos lokala politiker
I detta nummer av Åkerbobladet fortsätter vi att presentera våra lokala
politiker i Åkerbos geografiska utskott. I förra numret kunde vi läsa
om Muharrem Demirok och denna gång får vi stifta bekantskap med
Lars Eklund.
Ledamöterna i Åkerbo geografiska utskott är:
Fredrik Lundén (m), ordförande, Susanne Wallberg (s), vice ordförande
Muharrem Demirok (c), Lars Eklund (kd), Joakim Hörsing (mp),
Sven-Åke Lundh (s), Tommy Ählström (m).
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Lars Eklund – politisk pensionär med många järn i elden
Sedan Lars Eklund gick i pension för några
år sedan har de politiska uppdragen blivit
fler och fler och fram till 2010 har han ett
tiotal förtroendevalda poster inom kommunen, landstinget och i regionförbundet Östsam.
Trots att det var först i mitten av 80-talet
som Lars gick med i Kristdemokraterna fick
han redan efter den borgerliga valsegern 1990
möjlighet att arbeta heltid med politiken.
– Corren skrev att nu fick Linköpingsborna
en politisk gröngöling till kommunalråd, skrattar Lars som dock hade många års arbetslivserfarenhet med sig i bagaget.
För Åkerbos del tror Lars att agendan under
mandatperioden kommer domineras av frågorna kring expansionen av Linghem, dragningen
av Ostlänken och situationen i Ekängen.
– Sådana stora frågor är en process som
utskottet kan underlätta genom att bjuda in
medborgare och tjänstemän till möten där
frågorna kan diskuteras.
Mindre frågor är också viktiga för Lars
som tycker det finns flera exempel på hur
medborgarnas engagemang påverkat de lokala förhållandena.
– När jag satt som kommunalråd i början
på nittiotalet var vi ganska tuffa. Bland annat beslutade vi att kommunen inte längre
skulle driva Himnabadet. Det födde en massa engagemang och kreativitet bland de boende i Linghem och så vitt jag vet fungerar
badet utmärkt fortfarande.
Lars berättar också att det efter flera
dödsolyckor och påstötningar från medborgarna, bland annat genom det geografiska
utskottet, nu blivit klart att vägverket ska sätta upp belysning på gamla E4 där den pas-

serar Rycklösa.
– Det är ett bra och konkret exempel på
att utskottet kan påverka, avslutar Lars.

Fakta
Namn: Lars Eklund
Parti: Kd
Uppdrag: ledamot i Åkerbo geografiska utskott m fl uppdrag på kommunal och regional nivå.
Ålder: 65
Tidigare politisk erfarenhet: Medlem i partiet sedan mitten av 80-talet och sedan dess
verksam som bland annat kommunalråd
(1991-1994)
Antal år i geografiska utskottet: ca 12 år
Familj: Fru och tre vuxna barn, sex barnbarn
Bor: i Askeby tätort
Yrke: utbildningsadministratör med akademiska poäng i bland annat sociologi
Fritid: skidåkning och fjällvandring, engagerad i Missionskyrkan i Linköping.
Dold talang: skriva födelsedagsvisor till vänner och bekanta.
Smultronställe i Åkerbo: den egna bostaden
i Askeby
Telefon: 013-760 77
E-post: lars.eklund@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Tävla i

ORDJAKTEN

– vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av Åkerbobladet.
Leta upp dem och ange sedan sidnummer och annonsör för varje funnet ord!
Orden återfinns exakt som de står här nedan.
1. förenas
2. smartare
3. mötesverksamhet
4. innergården
5. banor
Nr
1.

Sida nr

6. blir mörkt
7. allt möjligt
8. exaktkapad
9. njutning för
10. begränsat

Annonsör

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:
Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du inte vill klippa sönder tidningen, på en egen lapp
eller ett vykort och sänd detta till:
Åkerbobladet
Stationshuset
585 64 Linghem
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Ditt svar vill vi ha senast den 4 juni.
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar.
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Glöm inte att boka
en sommarhälsning i
nästa nummer
Senaste bokningsdag 4 juni
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Åkerbokrysset - maj 2008
HÄGRAR
FÖR
TREORNA?

SPRICKOR
... DE
JANEIRO

I CHILENARBÖRS
TIDIGARE
UTÖVAS
ROM- PERSON
AV
VALUTA
JAPANER

ÅTTONDELS
CIRKEL

ÄR EN
LÅNG
MUR
PRAKTISERAR
FÖRFATTARE
EN LYRISK
FORSSTRÖM
I ROCK- ALPACKA
ÄRM?

OM
HALSEN
PÅ
HAWAII
KLARÄLVSMÅL
GJORDE
POSTEN

ATT
SVÄVA I
FÖR
OKUNNIG
FRAMSADES
I
DIKT

VRIDES
TRASA
STORA
PÅ SKOG
HAR MEDICIN?
BRUKAR
KASTAS

BEARBETNING

HAR UPP- FÖRE
TRÄFRÖRD
VISSA FAR SOM
KANSKE
VÄGSPRICUR SIG NUMMER
KOR

LÖVTRÄD
PRÄST
I SILO

FISK MED
GILLE
RIBONUKLEINSYRA

KOMMER
ELVA
TASSAR
I SKOGEN

TJECK- BÄR BÄR
ISK ISSTRÅHOCKEY- LANDE
MÅLVAKT ÄMNE

AN
SES
MED
IOGT

HAR
NOG
SYSKON

VADARE
BÄR
ÖVER

GISTADGRANNARNA
BRUKAR
MAN KON
NÄR BÅSET ÄR
TOMT
TORONTOPROVINS

FINNS
MÅNGA
SVARTA
ROMETT

MI
PÅ
NABOBIL

KOLLAR
UPPLAGA
GÖRS
ONA I

KÄRNFULL

Varsågoda, här kommer majkrysset. När du har löst korsordet skickar du in
bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu
Senast den 4 juni 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 aprilkrysset var ”Kan ge en släng av sleven” och "En grön kock".
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Marianne Frid, 2:a pris – Leif Linderbäck
och 3:e pris – Inger Bergqvist. Lotterna kommer med posten.
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Åkerbobladet
Upplaga 7.400 ex.

Delas ut med posten till 6.295 hushåll och 456 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt
Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm
dvs. dessa orter med omnejd:
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna,
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen,
Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.
Tidningen finns också tillgänglig
på f.n. följande platser
Askeby: Handlar´n
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan,
Åkerbobladets kontor
Linköping Centralt: VVS-lagret, Centrumkliniken,
Nettans Hud & Skönhetssalong
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket,
Berntine
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria, ICA-affären

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet

Utgivningsplan 2008
Nr
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Manusstopp
Ons 9/1
Ons 6/2
Ons 5/3
Ons 9/4
Ons 7/5
Ons 4/6
Ons 6/8
Ons 10/9
Ons 8/10
Ons 5/11
Ons 3/12

Utdeln.dag
Fre 18/1
Fre 15/2
Fre 14/3
Fre 18/4
Fre 16/5
Fre 13/6
Fre 15/8
Fre 19/9
Fre 17/10
Fre 14/11
Fre 12/12

Den här rutan läses av
cirka 20 000 personer
och kostar endast
212:- plus moms.
Kan du som företagare
annonsera billigare?

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
Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar
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Hud & Skönhetssalong

www.nettans.se
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- City SPA-

Brovillan

Snickaregatan 34 B
582 26 Linköping

Vårdsbergsvägen 135
589 37 Linköping

(von Dufva)

013 - 16 38 92

i Hjulsbro

013 - 16 38 02

