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Simran yogacenter

Ditt nya YOGA- 
och friskvårdscenter 
öppnar portarna för provyoga 
och behandlingar vecka 35!

Storgatan 70, Linköping
hej@simran.se • www.simran.se •     Simran yogacenter

YOGA
Terminsstart v�36!
Här hittar du kursen för dig oavsett behov 
och erfarenhet. Kontakta oss så guidar vi 
Dig till din yoga!

MÅNDAG
11.45� - 12.45   Lunchyoga med te och kaka
13.15�-�14.30   Gravidyoga
17.15��-� 18.30   Yin-lini (mix yin/kundalini)
18.45�- 20.00  Mediyoga

TISDAG
11.30�- 12.30   Lunchgong med te och kaka
17.30�- 18.45   Hathayoga
19.15�- 20.30   Yoga mot stress

ONSDAG
 6.45��-  �8.15    Morgonyoga med frukost
11.30�- 12.30   Lunchyoga med te och kaka
17.30�- 18.45   Kundaliniyoga
19.15�- 20.30   Back pain release för män
               5�ggr kortkurs, 5�ggr massage

TORSDAG 
 6.45��-  �8.15   Morgonyoga med frukost
17.30�- 18.45   Yin yoga 
19.15�- 20.30   Kundalini intensiv jämna veckor

FREDAG
11.30�- 12.30   Lunchyoga med te och kaka

SÖNDAG 
10.30�-�11.45   Yin yoga
18.00�-�19.15   Kundaliniyoga 

MASSAGE 
Medicinsk massageterapi 
Klassisk massage
Andningsmassage
Fibromyalgi-massage
Klangmassage 
Gravidmassage

BOKA TID
På www.simran.se – klicka på ”Boka tid” för info och anmälan.

Inbetalning direkt: Bg 882�-�9244 med namn och kurs i meddelanderutan.
Glöm inte att utnyttja ditt friskvårdsbidrag.

YOGA I LINGHEM
Plats: Åkerbogården
Terminen kommer att bestå av blandade 
övningar inom kundalini- och yin yoga.
Två riktiga parhästar när det kommer till 
inre fokus, avslappning och rörlighet.
Detta kombinerar vi med mantra, 
meditation och testund med välgörande 
chai efteråt. 
Kom som du är – du är där helt för din 
egen skull!

Välkommen att prova på 
v�35, tis 28 aug 18.30�-�19.45

Terminen börjar 
v�36, tis 4 sep 18.30�-�19.45

Investering: 
14 gånger: 1750kr
Klippkort 10 ggr: 1400 kr

Anmälan se nedan ”Boka tid”. 

Ulrika är en internationellt certi� erad kundaliniyogalärare sedan 2012, andningspedagog och medicinsk massageterapeut och 
integrerar hela sin kunskapsbas till en bredare undervisning om kroppen under sina yogapass.
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NEJ
TILL SLÖSERI MED 
SKATTEMEDLEN

KRYSSA SARA SKYTTEDAL

DU SKA KUNNA 
LITA PÅ VÅRDEN

TILL LINKÖPINGS KOMMUN

KRYSSA PER LARSSON
TILL REGION ÖSTERGÖTLAND

FÖR EN LEVANDE 
LANDSBYGD
KRYSSA MAGNUS OSCARSSON
TILL RIKSDAGEN
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Inspireras och håll dig uppdaterad handelstradgarden.se  •  www.handelstradgarden.se
Öppet  mån - tor 10 -18,  fre - sön & helgdagar 10 -17  •  info@handelstradgarden.se

Trädgårdscaféet

•  Varma mackor, 
     soppa & fika

•  Vid sämre väder 
     kan man sitta 
    inne i vårt 
    vackra växthus

Missa inte vår
"LÖKFESTIVAL"

under 

Östgötadagarna 
den 1 -  2 sep.

Planteringstider!
Jorden är varm, hösten är fuktig.
Nu är det bra tider för att 
plantera perenner, rosor, 
buskar & träd.

Handelsträdgården
• Stort sortiment av perenner,
   rosor, buskar & träd

• Fina krukor och 
   trädgårdsdekorationer

• Kunnig och engagerad personal

RUT-avdrag gäller för de flesta av våra tjänster.

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
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70 år, erfaren, med civilkurage

En röst för hela Östergötland 
– och de äldre

En realistisk migrationspolitik

Vill du ha min röda kampanjpenna,  
och höra vad jag vill?

Jag kommer gärna på fika, bjud in några vänner.
staffandan@gmail.com • mobil 0725 - 58 77 21
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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  
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Lövblåsare STIHL BR 700

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg 
0120 - 16 21 20

www.falerummotorservice.se
 info@falerummotorservice.se

UTHYRNING,
försäljning och reparationer av
TRÄDGÅRDSMASKINER
Gräsklippare, Trimmers, Lövblåsare, Häcksaxar m.m.

Öppet: Mån -  Fre  8 -17

Försäljning, uthyrning 
& reparationer

Däckförsäljning • Motorsågar • Bilservice 
Röjsågar • Planteringsjord

Försäljning av
arbetskläder från

HELLY 
HANSEN

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

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

Fasader, Fönster 
Staket m.m.

MÅLNINGSARBETE

KJELLS MÅLARSERVICE
Kjell • Leif • Non

070 - 625 40 33
Ring för gratis o� ert
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Häggblads Entreprenad & Service
Vi är ett litet nystartat företag inom entreprenad  

som utgår från Linköping
men jobbar i Östergötland med omnejd.

De tjänster vi erbjuder just nu är:
• Mark- och trädgårdsarbeten
• Grävarbeten
• Dränering
• Gräsklippning, trimning
• Snöröjning
• med mera ...
Välkommen med er förfrågan,  
inget jobb är för litet för oss!

Häggblads Entreprenad & Service • Cay Häggblad • 076-145 88 57 
Alguvi Nybro 1, 585 99 Linköping

haggbladsentreprenad@gmail.com • www.haggbladsentreprenad.se

BYGGA NYTT – RENOVERA
NY ALTAN – FÖRNYA KÖKET?
Hos oss på Gren & Ros får du hjälp 
med allt från staket till nybyggnation.

Gren & Ros Bygg och Entreprenad AB

0737 - 28 47 84
kontakt@grenrosbygg.se

www.grenrosbygg.se

Besöksadress: 
Askebygatan 13,  603 45  Norrköping

Följ oss på facebook



8

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

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.

Jernbergs Bilservice

Tel. 013 - 27 07 43
Rydsättersvägen  

Malmskogen, Tallboda

Service  
Reparationer

Öppet:  Må - To  •  Fredag stängt

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36  
www.angshultsfot.se

Skärblacka

G.T.’s Trädgårdstjänst
070 1- 600  617

Välkommen att ringa

Verksam över hela länet

F-skattsedel och ansvarsförsäkring

Dags nu att 
JAS-klippa
äppleträden! 
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WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Tomatbod
  med försäljning av ekologiska tomater

Gårdsförsäljningen öppen alla dagar 09.00 - 21.00

Köttlådor
  med ekologiskt nötkött

Naturbeteskött från gårdens KRAV-certifi erade djur

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

mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27

www.traochmiljo.se

Nu har nog alla förstått att 

SOLEN ger oss 

VÄRME och ENERGI
Nu tar vi nya tag mot 2019!

Från ca 10:- per watt 
på plåttak och 15:-/w tegeltak.

Installerat och klart.
Vad väntar du på?

TRÄ & MILJÖ AB / Sunny Solutions • GISTAD fd Brandstation
Stefan Jonsson • 0708 - 27 34 88 • stefan@traochmiljo.se

Välkommen till vårt nya

SOOOOOOLIGA 
showroom!

(Gistad fd brandstation)



10

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

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

Showroom  på
Sparregatan 3, Linköping

Öppet: Mån 13-15, Ons 16-18

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Kontakta oss – vi kan solskydd.

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.

www.kambrinks.se
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Höstens nyheter

har börjat komma in

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se
Instagram  #bjsmode

Ombyggnaden närmar

sig sitt slut

Välkomna in och 

se förändringen

Mycket kommer att 

hända under hösten

Modevisning 
i butiken

Mån  1/10
Ons  3/10
Tis      9/10
Tors   11/10

Förköp i butiken

kl. 18.30}

Om
bu
d
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Förenklar din  
vardag, i hus, 
hem och  
trädgård

• Veckostädning
• Storstädning
• Fönsterputs
• Trappstäd
• Byggstäd
• Flyttstäd

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

VI HAR
KOLLEKTIVAVTAL

Fr. 210:-/tim
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ÖPPETTIDER:  Må - Fr 10 - 18 • Helg 10 - 14
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 •  www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

ATTEFALLSHUS eller FÖRRÅD
Vi tillverkar byggsatsen efter dina mått. Tveka inte att visa oss din skiss.

PLATTOR, MARKSTEN, JORD, GRUS & SAND
PLANTERINGSJORD
ANLÄGGNINGSJORD
DEKORGRUS 
SJÖSINGEL 
MAKADAM
BÄRLAGER
STENMJÖL 
LEKSAND

Hämta i lösvikt 
på släpkärra eller 
i storsäck.

PLATTOR, 
MARKSTEN &
DEKORSTEN FRÅN

NYA HÄNGRÄNNOR
monterat och klart.
Rennit, den skarvfria hängrännan, 
monterad och klar med rätt till ROT-avdrag. 
Passa på att boka ett gratis hembesök för 
att få en kostnadsfri off ert.
Mer info på www.rennit.com 

TRÄDGÅRDS-
KONST Nya fi gurer 

inkomna.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Det har skrivits mycket om vår Profils 
skor. Hon har väldigt många. En del är 
svarta, andra är röda eller blå.

Hennes leopardmönstrade skor väckte 
stor uppmärksamhet. Många tyckte att de 
var häftiga. Men hon har också burit ti-
germönstrade skor och skor med rosetter 
eller andra prydnader.

Och det är högklackat som gäller.
Vår Profil heter Mary. När hon trippar 

fram för att göra ett uttalande eller läsa 
upp en deklaration, tittar alla alltid först 
på hennes skor.

I hennes hemland vet alla att hon tyck-
er om skor. Det gör henne mer mänsklig 
och kan tjäna som en sorts stötdämpare i 
häftiga debatter eller vid besvärliga press-
konferenser.

Drottning Elizabeth II är känd för att 
tycka om hattar. Den turkiska president-
frun Emine Erdogan samlar på handväs-
kor. Den förre filippinska presidentfrun 
Imelda Marcos samlade på skor. Hon 
hade 1060 par!

Så många skor har inte vår Profil. Men 
hon har i alla fall hittat på en liten egen-
het som hon säkert fått en viss nytta av.

Mary har många strängar på sin lyra. 
Hon tycker om att laga mat och har över 
100 kokböcker hemma i bokhyllan. Vår 
Profil gillar inte att beställa mat, utan fö-
redrar att gå och handla den själv, då hon 
får möjlighet.

Trots den goda maten och trots att hon 
är över 60 år gammal, har hon inte lagt 

på hullet Hon är 168 cm lång och väger 
bara 66 kg.

Det har sin förklaring i en annan av 
hennes passioner, nämligen långprome-
nader. 

Ibland ger hon sig ut på riktiga vand-
ringar upp bland bergen, helst bland al-
perna i Schweiz. Det finns en del fotogra-
fier av henne då hon kämpar sig fram på 
bergsstigarna tillsammans med sin man 
Philip. Då har hon kängor på fötterna 
och stavar i händerna. De högklackade 
skorna har fått stanna hemma.

Tidningarna har skrivit en del om vår 
Profils uppväxt. Hennes pappa var präst. 
Mary var enda barnet. Hon har beskrivit 
sin barndom som mycket lycklig.

Skolan blev aldrig något problem. Vår 
Profil fortsatte vid universitetet. Där av-
lade hon en examen med geografi som 
huvudämne.

I den här vevan hände det något trev-
ligt. Vår Profil träffade en pojke som hon 
blev förtjust i. De möttes på en fest på 
universitetet. Den som introducerade 
dem för varandra var Benazir Bhutto,  
Pakistans blivande premiärminister.

Pojken hon träffat hette Philip. Bena-
zirs ingripande blev ett lyckokast. Det 
ledde till förlovning och bröllop 1980. Då 
gifte sig Mary med Philip hemma i hen-
nes pappas kyrka i Wheatley i Oxford-
shire.

Vår Profil var väldigt vacker i sin vita 
brudklänning. Och Philip såg mycket 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla rätt 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 11 september vill vi ha ditt svar.  
Bland rätta inkomna svar 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 49.

prydlig ut i sin gråa kostym. Hon var 23 
år gammal. Han var ett år yngre.

Ett år senare drabbas Mary av en stor 
sorg. Då dog hennes pappa i en bil-
olycka. Ytterligare något år senare dog 
hennes mamma i cancer. 

Livet gick vidare. Alla måste ha ett 
jobb. Det gällde också vår Profil. Hon 
fick anställning på en bank. Där arbe-
tade hon åren 1977 till 1983. Sedan blev 
hon konsult på ett finansinstitut fram till 
1997. 

Det verkar lite konstigt att hon hamna-
de i finanssektorn, eftersom hon studerat 
geografi. Men det händer många konsti-
ga saker här i världen.

Philip blev också ekonom. Han kom 
att få syssla med fondförvaltning och blev 
kvar i det jobbet en lång tid. 

Så blev det inte för vår Profil. Hon 
bytte bana och gav sig in i politiken. Där 
skördade hon stora framgångar. År 2016 
utnämndes hon till en mycket hög post. 
Det ledde till att hon fick en tjusig tjäns-
tebostad, på en adress som många har 
hört talas om.

Philip fick flytta med till den nya bo-
staden. Där bodde sedan tidigare en katt 
som hette Larry. Han var en hittekatt 
som den förre ”hyresgästen” David hade 
tagit dit som sällskap åt sina barn.

Larry är brun och vit. Man tror att han 
är född 2007. När David flyttade stanna-
de Larry kvar. Han blev en sorts huskatt 
i vår Profils tjänstebostad. Tanken var att 
han skulle jaga möss. Men det gick då-
ligt. En saneringsfirma har fått rycka ut 
flera gånger. Dessutom slogs Larry med 
andra katter, särskilt med grannkatten 
Palmerston.

Vår Profil är inte särskilt förtjust i 
Larry. Hon är hundmänniska. En tid-
ning har klassat henne som världens näst 

mäktigaste kvinna, efter en annan politi-
ker som heter Angela.

Men Larry är populär hos den breda 
allmänheten. Därför kan hon inte ”vrä-
ka” honom från 10 Downing Street. Så 
långt sträcker sig inte hennes makt.

Vem är hon?

Välkommen till Gospelshopen!

Gospelshopen 
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25
pingstlinkoping.se/gospelshopen

Öppettider: 
Tis -  Fre 11 - 18

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel. 
Stort urval av böcker, biblar samt

fi lmer och CD-skivor. Egen avdelning 
med barnböcker och barnbiblar.

Willow Tree-fi gurer.

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

• Uthyrning av gödselcontainer

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

• Trädfällning samt slåtter av busk  
  och sly samt betesputsning

• Montering av ny inredning i stall

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

Foder - Stall - Entreprenad

Funderat på att byta redovisningsbyrå?
Vi sköter allt inom ekonomi,
även privata deklarationer.

Bankekind • 585 93 Linköping

Ring så hjälper vi dig!
013 - 732 84
eva.persson@kvarnstenen.se

DÄCKFÖRVARING

FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

ÖPPettiDeR
Må - to 8 - 18 

Fr 8 - 12
tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

Vi är nu NTF-certi� erade

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1495:-

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om Bankekind.
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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

Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

 Vår specialité: 
Husdräneringar

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta 

åt de flesta”

kunskap • modern  teknik 
väl utfört arbete 

fasta priser • garanti  

Gå till botten med ditt hus!

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

- från idé till planritning

Passa på att utnyttja

ROT-avdraget! 
Dra av upp till 50.000 kr.

Vi utför kompletta 
sten- och plattsättningsarbeten.

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
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Med fokus på Ditt välbefinnande!

Gottorpsgatan 11  |  582 73 Linköping   |  www.zoncasus.se

Ring och beställ tid idag... 0730-861493

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 11.00 - 13.00

TELEFON:  
Evelina Hällbro  0733 -24 75 23

MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Hushållsnära 
tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

TELEFONTID:  Må  - To 8 - 14. För mer info se hemsidan.

Referenser finnes.

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
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Fotbehandling 55 min
I behandlingen ingår ett 
avkopplande fotbad, klipp-
ning, rensning, slipning av 
naglar, borttagning av ev. 
liktornar och förhårdnader, 
filning av fötter. 
Behandlingen avslutas  
med en skön fotmassage. 
(Lackning av naglar ingår.)

Pris 490:-

Fotbehandling 30 min
För dig som vill ha en  
kortare behandling.  
Då fokuserar vi på det  
du vill ha hjälp med, 
t.ex. nagelvård. 

Pris 300:-

Var rädd om dina fötter!

VÄLKOMNA!

Fotvårdsbehandlingar i Tallboda

Medicinsk Fotterapeut & Lenas Fotvård 
Gränsliden 64 • Tallboda • Linköping

0722  - 18 12 38 • lenas.friskvard@hotmail.com

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.

YogaNatur.se

START VECKA 35, 7 tillfällen

Mosshult Skolan – tisdagar
Kvarnviks Bygdegård – onsdagar
Björsäter Träffpunkten – torsdagar
16.45 -17.30: Medicinsk yoga på stol, mjuk
18.15 -19.30: Friskyoga på matta, medel
Investering:
Medicinsk yoga 950 kr /pensionär 850 kr
Friskyoga 1050 kr
Anmälan och eventuella frågor till  
Maria Svensson på yoganatur@outlook.com
smsa eller ring 0703-165 499.
Begränsat antal platser.

STÄCKÖ GÅRDEN, ÅTVIDABERG

Varmt välkomna!

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

Gilla oss på
ÖPPET: 

Må - Fr  9  - 17
Boka via

www.wbuss.se

Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran. Allt från kortare 
studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands. Vi kan hjälpa er med olika 
arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål. Välj resmål och vi ordnar resten; 
nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor!  Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti! 

LARS LERIN, SANDGRUND 
OCH ALSTERS HERRGÅRD 
7 oktober
Inkl. fm-kaffe, guidning Sandgrund, lunch,  
föreläsning om Gustaf Fröding, 
em-kaffe ...................................................................  770 kr

Passa på att följa med på  
denna populära resa!
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Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss. 
Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten.

     Östgötadagarna 1 - 2 sept:

    Östgötaäppelkaka
med ka� e 55:-

Tel  011 - 545 50 Fullständiga rättigheter www.kaptenbille.se

Wiener-
schnitzel-

helg
25- 26/8

Kaffe 
& Våffla 

55:-

Fullständiga rättigheterFullständiga rättigheter

MånadsspecialSeptember:Fläskfi lé med rosépepparsås, klyftpotatis och sallad

KÖKET ÖPPET 
Ons - Lör 10 - 20
Sön 10 -17,  Mån - Tis stängt
(Tisdag 28/8 öppet)
Fredag 31/8  (personalut� ykt), 
köket stänger 15.00

Rejmyre
loppis 

& Secondhand

TOTAL UTFÖRSÄLJNING 
av hela Loppis/Secondhand 

Vecka 35 öppet alla dagar 12.00 - 16.00

Metallvägen 10, Rejmyre. 
 Ni hittar oss även på Facebook: Rejmyre loppis/secondhand

Välkomna!    Christina Petersson 0709 -54 34 02

AUKTION på kvarvarande möbler m.m. 
den 1 - 2 september

Vi � xar skärpan på dina:
 Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.

Gräsklipparknivar.  
Klippskär till hund, får, häst, nöt.

Kvarnknivar, hålskivor.

Även försäljning av knivar.

Öppettider: 
Onsdagar  10.00 - 20.00

Övriga tider ring 
070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

Vi tar även Swish och kort.

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

Onsdagar 
bjuder vi på fi ka 

medan 
dina redskap slipas. 

Var slipad inför jakten!
Samla jaktlaget och kom hit så gör vi era knivar vassa
– eller köp nya knivar hos oss!
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SVÄRTINGE LOPPIS
Köper och Säljer 

allt mellan 
himmel och jord

ÖPPET 
Onsdagar 16.00 - 19.00
Lördagar   09.00 - 14.00

0736-23 93 72 • 0720- 44 83 76
Vi � nns vid Rv 51 mellan Norrköping och Finspång. 

Skyltat Tallbackens gård.

Ka� e & bulle 10:-

BAKLUCKELOPPIS 
VARJE LÖRDAG

0736-23 93 72 

BAKLUCKELOPPIS
500 m2
butiksyta

013 - 266 11 10 
www.pensionarspoolen.se 

Behöver du 
hjälp med el? 
Vi har elektriker som kan hjälpa dig! 

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
 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
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Vi säljer
Retro, Antikt, Vintage, Design 
och Roliga inredningsdetaljer.

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar. 
Ett trevligt utfl yktsmål.

Bakluckeloppis:
Dessa söndagar anordnar vi 

bakluckeloppis
där Ni kan sälja och handla. 

Medtag eget bord!

För info och anmälan ring: 
013-15 90 03 

0761-48 22 77 
0705-10 90 03

Söndag 26/8  
Söndag 23/9 kl. 10-15}

Butiken är öppen lördag - söndag 11-15
t.o.m. 30 september

www.nostalgikvarnen.com
     @nostalgikvarnen

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, 

lörd 10 -13
eller e� er överenskommelse.

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.

Butik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!

Nya kursstarter!  Nyheter i butiken!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33
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Prova höstens spännande nyheter och 
beprövade favoriter för ungdomar och vuxna.
Yoga, Tabata, Core, Just Dance, Gympa,
Cirkelpass, Box, Drum Fitness, Pilates
Endast 550:-/termin
(300:- under 20 år eller 65+)

Schema och mer 
information hittar du på hemsidan.

Förutom vanlig gymnastik har vi 
familjegympa, rörelselek, styrketräning 
och dans. Aktuella grupper och schema 
fi nns på hemsidan.

Sätt upp ditt barn på kölistan som du 
hittar under Barn på vår hemsida. 
Vi söker ledare för 2014/2013.

LSK Gymnastik 

Öppet Hus
söndag 26 augusti 

kl. 16.00 - 19.30
i Linghemsskolan

Barn- och 
Ungdomsgymnastik 

i Linghem
Födda 2015 och tidigare

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

GRATIS PROVA PÅ  måndag 3/9
kl. 18 - 19 för nyfikna 
Inga förkunskaper behövs.

KURSSTARTER  söndag 2/9 och måndag 10/9
Grundkurs, Fortsättning, Novice, Intermediate

FREDAGSDANS I HÖST
14/9, 26/10, 9/11 och 14/12  kl. 18  - 21.

Välkomna till Landerydgården, Hjulsbro!

KOM OCH DANSA LINEDANCE!

             www.linkopinglinedancers.se  •  0738 - 40 89 11



             www.linkopinglinedancers.se  
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MARKNAD
KARLSSONGÅRDEN – VALDEMARSVIK

SMÅBRUKAREDAG
Lördag 1:e september 2018  

kl. 1000 - 1600

Skyltat från E22, norr om norra infarten till Valdemarsvik.

NÄRPRODUCERAT 
kött, bröd, ostkakor, marmelad, honung 

Hantverksprodukter • Sång och musik   
Smide • Loppisar • Lotterier • Café

FÖR BARNEN
Ponnyridning • Åka hölass • Skattjakt

För mer info ring Stefan Thorslund 0120 - 611 33. Se även hemsidan www.smabrukare-ostergotland.se

Småbrukare 

i Östergötland 

anordnar

Fillinge Tingshus
Loppis, honungsförsäljning,

kaffeservering.
Visning av 

det unika Tingshuset.

Fisketorpet 
vid Ekelund 

Fiskförsäljning av Gösfilé 
från Svinstadsjön.

Kaffe och kaka.

Långkärrs Loge 
med mycket gamla
jordbruksredskap. 

Korv med bröd, kaffe, festis.
Visning av körvandringen.

ÖSTGÖTADAGEN söndag 2 september kl. 11-15

Välkomna önskar Bankekinds Hembygdsförening

Gör en rundtur i Bankekind till dessa tre platser:
Från Linköping: Kör väg 35 mot Åtvidaberg ca 15 km och ta av mot Fillinge och Tingshuset. 

Åk mot Björsäter till Ekelund och Långkärrs Loge. Se skyltar.

Närproducerat Ekologiskt Lammkött 
från Karlebo Storgård (Bankekind)
Vi säljer helt eller halvt lamm. Pris 90 - 130 kr/kg beroende på 
stycknings- och paketeringsalternativ.
Vi har även korv och fårskinn till försäljning.

eller ring Sonia 070 - 515 11 88 eller Pär 070 - 515 11 80
Läs mer och beställ på vår hemsida www.karlebo.farm
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Läs mer på svenskakyrkan.se/norrkoping
eller på facebook.se/borgsforsamling

VAD HÄNDER I BORGS FÖRSAMLING?
SÖNDAG 26/8 
10.00 Gemensam gudstjänst 
Skärblacka missionskyrka

12.00 Vånga hembygdsdag 
Vånga kyrka 
Sommargudstjänst & söndags-
skola. Vånga kyrkokör sjunger. 
Festligheterna fortsätter sedan 
på Hembygdsgården. Fika m.m.

SÖNDAG 2/9  
15.00 Gosedjursgudstjänst 
Skärkinds kyrka

TORSDAG 6/9
10.00 Det goda samtalet 
Skärkinds församlingshem 
Samtal om livet i stort & smått. 

SÖNDAG 9/9 
16.00 Familjegudstjänst 
Kimstads kyrka

17.00 Lekmannaledd gudstjänst
Vånga kyrka

MÅNDAG 10/9 
09-11.30 Öppen förskola
Skärkinds församlingshem.
Lek, sång, gemenskap och fika.

TORSDAG 13/9
12.30 Gudstjänst och sopplunch
Skärkinds kyrka 

TORSDAG 20/9
13.00 Sopplunch
Bergsmansgården

SÖNDAG 23/9
10.00 Gemensam gudstjänst
Skärblacka missionskyrka
Kimstad/Skärkinds kyrkokör medv.

15.00 Musik och andakt
Skärkinds kyrka

17.00 Mässa
Vånga kyrka

LÄS MER I APPEN 
KYRKGUIDEN!

EVENT & ÅTERKOMMANDE

LÖRDAG 1/9 & SÖNDAG 2/9 
09.00-18.00 Öppen kyrka 
och aktiviteter i Vånga under 
Östgötadagarna 
Guidade visningar (lör), öppen 
kyrka, fika, musik och annat kul! 
Läs mer på webben eller i appen.

MÅNDAGAR v.37-v.48 
09.00-12.00 Öppet hus med 
promenad, fika och umgänge 
Bergsmansgården 

TISDAGAR 
09.30 Boule-café 
Kimstads församlingshem

"Arsenik & gamla spetsar…" 
…en textilutställning på Klefstad gård  

Jag har packat upp spetsar och broderier 
ur kistor och koffertar på Klefstad gård 
och skapat en utställning i flygeln. 
Samlingen sträcker sig från slutet av 
1700-talet till mitten av 1900-talet. 
Mestadels släktens hantverk, men även 
ett och annat auktionsfynd. Kom på 
guidad visning där jag berättar om olika 
tekniker och handarbetenas historia. 

Guidad visning 100 kr. Förbokning. 

Varmt välkommen! 
Märtha Jonsson 

070-3826751  info@klefstad.se  www.klefstad.se

Tallboda

Dagen

1 september

Kl. 9–17 Tallbovallen

Massor av fotboll hela dagen!

Dragning av det stora Billotteriet kl 12:00

11.00–11.45  MyWillpower prova-på cirkelpass (Kom ombytt!)
11.00–13.00  Linköping Muay Thai – prova-på
10.00–13.00  Beach Arena – aktiviteter
13.00–13.30  Östgötabuggen – uppvisning

Hoppborg – Ansiktsmålning – Godisregn
Utställare – Kiosk – Lotterier

Fri entré!

Samarbetspartner:
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Evangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg Ebenezerkapellet

Bön varje onsdag:

kl. 10.00 i Högliden Bankekind och  
kl. 19.00 i Ebenezerkapellet Vårdsberg

September
  1 lörd  09.30 ”Att söka Guds närvaro”

  2 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis,  
      söndagsskolan startar, fika

  7 fred  19.00 Tonår startar  
      i Församlingshemmet Bankekind

  9 sönd 10.00 Gudstjänst, Esther Jervis, fika

16 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis, nattvard, fika

18 tisd  14.00 Dagledigsamling i Ebenezerkapellet, 
      Irene och Robert Johansson, fika

20 torsd 18.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm

22 lörd  18.00 Åkerbosångarna övar i Ebenezerkapellet

www.akerbofrikyrkoforsamling.seFamiljedag på
Hembygdsgården Tallbacken i Askeby.

Välkommen önskar 
Askeby Hembygdsförening
Info: Irene Johansson, 072 - 732 09 50

Se även: www.askebyhembygdsforening.se

Lördag 8 september kl 11 - 15
Program:

Försäljning av stenugnsbakat bröd 
i mån av tillgång.

Hantverkare visar 
och saluför sina produkter.

Loppmarknad

Musikunderhållning

”Visionärerna”

Kaffe och våffla • Varm korv
Lotterier • Chokladhjul

SKÄRBLACKA
Augusti
29 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Tomaz & Co orkester

September
  5 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Edwings orkester
12 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Cedrix orkester
14 fred 14.00   Seniorshopen  Mariehult
17 månd 13.00   Sopplunch 80+  Mariehult
19 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Samzons orkester
20 torsd 14.00   Medlemsmöte  Skärblacka Folkets Hus
       Östgötabandet ”Signaturer vi glömt att vi minns”
26 onsd 17.00 -20.00 Logdans Löfstad loge  Holens orkester
28 fred 18.00   Höstfest  Skärblacka Folkets Hus  Anmälan

Se även: www.pro.se/skarblacka

LEDIGA PLATSER 
kontakta

Ruth Wängestam
 tel 070 - 877 72 34

VÄVKURSER

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 23 september.

Välkommen att boka din annons  
senast tisdag den 11 sept.
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LINKÖPINGS KOMMUN 
BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP!
Rösta på Moderaterna 9 september.

Linköpingslöftet – vårt viktigaste vallöfte.
Vår främsta uppgift under de kommande fyra åren är att få en 
integration som fungerar i Linköping. Vi kallar det för Linköpingslöftet. 
Ska invandrade människor bli en del av Linköping måste vi arbeta 
annorlunda än idag. Idag tar det upp till sex månader innan en 
nyanländ ens får börja sina språkstudier. Vi vill att det ska ske 
inom en vecka. Varje person ska mötas med en positiv attityd och 
individuella handlingsplaner för kortaste vägen till egen försörjning. 
Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, 
arbete och företagande. Därför ställer vi också krav på att den som 
ska ta del av våra bidragssystem även själv måste anstränga sig och 
delta i de insatser som kommunen erbjuder. 

En skola med elever och lärare i centrum
Linköping kan bli en av Sveriges bästa skolkommuner men då krävs 
det ett nytt ledarskap. Det är i mötet mellan lärare och elev som eleven 
har chans att lära sig mest. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för att 
det mötet ska bli så bra som möjligt. Vi vill ge större inflytande till lärarna 
och uttöka antalet heltidsmentorer och studie- och yrkesvägledare.

Idrott för unga
Linköping har för få idrottshallar. Ska fler barn ha möjlighet att idrotta 
på rimliga tider måste fler hallar byggas. Vi vill bygga en fullstor 
idrottshall per år med början i Ekängen och Linghem. Vi vill också få 
fler föreningar delaktiga i planering och drift av idrottsanläggningar då 
lokalt engagemang gör att det blir rätt från början och med bättre drift.
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Mässa om enskilda avlopp
Dags att byta avlopp? Kom och träffa leverantörer av olika avloppslösningar, 
från minireningsverk till traditionell markbädd. Fri entré. Välkommen!

Var? Garden, Konsert & Kongress, Linköping 
När? Lördag den 22 september kl 10.00 – 15.00Lördag den 22 september kl 10.00 – 15.00

BROKINDS

PLÅTSLAGERI

LINKÖPING

TaKarBeTen 
Med HÖg KVaLiTÉ!

Byggnadsplåtslagerier – Reparationer – Takläggning 
Takmålning – Tegeltak – Utbyte av Eternittak

Försäljning – Taksäkerhet m.m.

Nu även: PAPPTAK och SEDUMTAK 

Kontakta oss, det lönar sig!  Tel 013 - 39 73 20
Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping

Mobil: 0708 - 39 73 20 • Tel: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42 
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu
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FRÖKEN FLORAS 
FÖRSKOLA 

FIRAR  10  ÅR
Vi bjuder härmed in nya och 
gamla familjer till att fira vår 

förskola den 31:e augusti, 
klockan 17.00 - 20.00. 

Mulle kommer på besök. 
Vi bjuder bland annat 
på underhållning med 
Mr Goran, hoppborg, 
tipspromenad m.m.

Gotthards bjuder på korv med bröd.
Vi serverar kaffe, saft, tårta och popcorn. 

O.s.a. Namn, hur många ni är som kommer samt allergier 
senast den 180829 till: forskolan@frokenfl ora.se 
Märk med ”Kalas”.

Fröken Floras Förskola, Sävsångarevägen 61, 585 65 Linghem
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SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 175:- per timme, efter RUT-avdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, 
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits mer än 10 år i branschen!

Vi utför komplett FLYTTSTÄD med garanti – till fast pris.

www.attraktivmiljo.se 
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

   Grundat 2006

013-530 85
BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING
FAX 013-533 40 
info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se

PLANERAR NI EN BUSSRESA – anlita oss!

Ingen grupp är för liten eller för stor!  
Vi planerar, arrangerar och genomför din resa.
Moderna helturistbussar med:
•  AC - TOA - KYL - KAFFEAUTOMAT  
•  DUBBELDÄCKARE MED 78 PLATSER

ULLARED   
6,5 tim                           300:-
20/9, 3/10, 12/10, 30/10,  
14/11, 20/11, 12/12

ULLARED  
långdag 9 tim               300:- 
18/10, 3/12

TYGRIKET                         500:- 
10/10, fm-kaffe & lunch

JULMARKNAD      3.500:-
7/12, 3 dagar, 
Rostock, 1 middag

SKIDRESA                    9.200:- 
v 8 2019,  
Campitello, halvpension

SKIDRESA                    7.500:- 
v 12 2019,  
Madonna di Campiglio, halvp.
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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

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To    0 8.00  -  17.00
Fred   08.00 - 16.00

MED HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND   www.linder.se

Sportsman 445 MAX
med Yamaha 25 hk 
fyrtaktsmotor. 
16 200 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 123 500 kr.
Ord. pris 141 400 kr. 
17 900 kr rabatt!

Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 177 900 kr.
Ord. pris 196 500 kr. 
18 600 kr rabatt!

Sportsman 445 CATCH
- en renodlad sport� skebåt.

Köp din Sportsman 445 
Catch och få en Abu Garcia 
värdecheck på 5 000 kr!

Arkip 460 med Yamaha 
40 hk fyrtaktsmotor, 
inkl. Garmin GPSMAP 721xs
17 700 kr rabatt!

Kampanjpris  120 900 kr
Ord pris 137 100  

Kampanjpris  172 400 kr
Ord pris 190 100  

Kampanjpris  89 800 kr
Ord pris 94 500

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN                MED MOTORER FRÅN 

Kampanjpris 
145 600 kr

Ord pris 159 400 kr
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smått & gott
PRO Åkerbo

har sitt första månadsmöte 30 augusti.
Plats: Åkerbogården kl. 13:30.

Bosse Franks orkester underhåller oss. 
Välkomna.
Styrelsen.

Björsäters seniorer
Kräftskiva 31 augusti kl. 14 

i Träffpunkten.
Anmälan till Chatarina eller Håkan.

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:-
Betalning till bankgiro 5875-8384 eller plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media) eller Swish till 0739-82 94 42.

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

TRYGGHETSPARTIET-LINKÖPING
Vilken idrottsförening i Linköping kan ställa upp med 

12-15 killar/tjejer för distribution av valsedlar åt TP till 
vallokalerna valsöndagen 9 september? 

KLIRR I KASSASKRINET!
Maila till roland.asph@trygghetspartiet.se 

VÄVINTRESSERAD?
Finnes: En äldre vävstol och en från 70-talet  

plus en stor varpa m.m.
Tel. 013-550 23

POMPdeLUX
Danskdesignade barnkläder i storlek 62-170. 

För beställning eller bokning av visning kontakta 
Jenny Bäckman, Shopping Advisor.  

 Tel. 0705 - 76 05 05
jeb@pombdelux.com

Fb: POMPdeLUX Linköping 
Ig: pompdeluxlinkoping

Åkerbobladet finns att hämta 
i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna tidningen, eller behöva ett extra exemplar.

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer,  
bl.a i Linghem, Sturefors, Norsholm, Skärblacka samt i 
Linköping (Johannelund, Tannefors, Djurgårdsgatan).  

 Dessutom i Hemköp/Priso och Stora Coop i Linköping.
En fullständig förteckning på var Åkerbobladet finns tillgängligt 

hittar du på sidan 51.

Åkerbobladets septembernummer 
delas ut i helgen 21 - 23 september.

Välkommen att boka din annons i god tid och senast tisdag den 11 september.
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock
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www.svenskapache.se

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. 
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       Månadens profil:         Ola Lagerlöf

När Ola mötte Jesus i en ensam tågkupé blev det en dragkamp som kom  
att påverka hans liv för all framtid.

För Ola finns inga hinder 
               – bara möjligheter

När Ola Lagerlöf från Grebo var nitton 
år fick han en fråga där hans svar kom att 
bli helt avgörande för resten av hans liv.

Upprinnelsen till frågan var en tu-
mör i Olas mage vilket skapade stor oro, 
inte enbart för honom själv utan även för 
hans föräldrar och två äldre systrar.

– Jag gjorde under den tiden vapenfri 
tjänst i Katrineholm när knölen i magen 
upptäcktes. Läkaren ville öppna buken 
för en undersökning och jag förstod lä-
gets allvar. Min fasta övertygelse var att 
jag skulle dö och drabbades därmed av 
en riktigt svår ångest. 

På den tiden gick inga snabbtåg mellan 
Katrineholm och Linköping så restiden 
med byte i Norrköping var därför lång.  
I Norrköping skulle många resenärer kli-
va ombord på tåget, därför satte jag mig i 

första vagnen där jag hittade en kupé där 
ingen annan satt. När jag brottades med 
mina mörka tankar fick jag klart och tyd-
ligt höra en röst som talade till mig. Rös-
ten frågade mig varför jag var rädd. Ef-
tersom ingen delade kupé med mig växte 
rädslan till något annat. Nu hade jag inte 
enbart drabbats av en tumör, jag hade 
dessutom mist förståndet.

En avgörande fråga
När frågan ställdes på nytt började jag 
fundera och ställde en motfråga.

”Är det du Jesus”? Svaret bekräftades 
och då påminde jag honom om hans för-
måga att känna mig bättre än någon an-
nan. Hans fråga till mig verkade därför 
överflödig, minns Ola.
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       Månadens profil:         Ola Lagerlöf

Det fortsatta samtalet mellan Jesus och 
Ola tog en dramatisk vändning då Jesus 
lovade att ta bort Olas ångest om han 
fick något i gengäld. Han ville att den 
nittonåriga ynglingen skulle dö för ho-
nom.

– Det blev en otrolig dragkamp inom 
mig. Kunde jag genom döden lämna alla 
de människor som stod mig nära och 
som jag älskade. Innan tåget rullade in 
på stationen i Linköping hade jag fattat 
ett beslut. Jag var beredd på att möta dö-
den för Jesu skull. Jag hade inget att för-
lora, säger Ola allvarligt.

Fri från all ångest
Nu var det dock inte meningen att  
Ola skulle dö vid just den tidpunkten.  
Jesus hade andra planer för grabben som 
precis tagit klivet in i vuxenvärlden. Två 
långa och svåra operationer krävdes  
innan Ola befriats från det som växte i 
hans mage och han kunde friskförklaras.

Löftet Jesus och Ola gav varandra un-
der den där tågresan infriades. Ola blev 
av med sin ångest och han är efter den 
stunden Jesu trogna följeslagare.

– Min största tillit i livet är bön. Jag 
ber dagligen och ofta. Både för min egen 
del men även för och tillsammans med 
andra. Bönen ger mig styrka och genom 
bön ger jag styrka till andra. Många kom-
mer till mig för att vi ska be, enskilt eller 
i grupp. Tidigare har naturen varit mitt 
bönealtare. Ensam på en stubbe mitt ute 
i skogen, vid en fiskesjö eller under ströv-
tåg med svampkorgen dinglande på ar-
men. 

Nu för tiden tar jag mig inte längre ut i 
skogen eftersom jag är rullstolsburen, där-
för har mitt bönealtare blivit min säng.

Ett rikt liv tillsammans med andra
Trots att sjukdom som försvagat hans 
ben och syn hör till det vardagliga livet 
är Ola en ytterst positiv person som ser 
möjligheter i det mesta. Att lägga undan 
ett verksamt liv på grund av sjukdom är 
inget som ligger för honom.

– Nej jag har ett rikt liv, både privat 
och yrkesmässigt. Jag är anställd i Svens-
ka kyrkan med Sankt Lars församling 
och församlingen i Tannefors som mina 
arbetsplatser. Dessutom är jag medlem 
i en frikyrkoförsamling här i Grebo. På 
dessa platser sker ständigt fantastiska 
möten mellan människor men också med 
Gud.

Vid Olas sida finns alltid hustrun Bar-
bro som enligt Ola är en riktig klippa.

– Hon är fantastisk på alla sätt och vis. 
Hon hjälper mig med allt det praktiska 
som jag inte klarar samt att hon är duk-
tig på att diska, skrattar han.

För i det Lagerlöfska hemmet är det 
Ola som står för mathållningen och Bar-
bro den som tar hand om disken. Enligt 
båda en rättvis fördelning.

Det visar sig att Ola inte är novisen vid 
spisen, han är en riktig gourmékock.

– I Skäggetorpskyrkan har vi en gour-
méklubb där vi tillagar både förrätter 
och varmrätter. Jag tycker det är mycket 
roligt att laga mat men ibland händer 
det att jag tillreder något som Barbro an-
ser att jag får äta upp själv utan hennes 
medverkan, erkänner han med ett skratt.

forts. på nästa sida
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       Månadens profil:          Ola Lagerlöf

Full rulle när  
Ola ska iväg.

Ett bevis på överlevnad
Ola och Barbro har varit gifta i trettio år. 
De har förärats med två pojkar och två 
barnbarn. Av någon anledning kan de
inte få några biologiska barn utan har  
istället genom adoption gett pojkarna en 
trygg uppväxt i ett land utan svält och ka-
tastrofer.

– Vi är stolta föräldrar till två fina poj-
kar. Den ena av dem jobbar som tatu-
erare och han har lovat oss hur många 
tatueringar vi önskar utan någon som 
helst kostnad. Nu har vi dock inte nap-
pat på erbjudandet och det är osäkert om 
vi någonsin kommer att göra det. På ma-
gen har jag två långa operationsärr vilket 
räcker gott och väl för min del. När vår 
son tittar på ärren säger han att det är de 
finaste tatueringar som finns eftersom de 
vittnar om att jag lever. En innebörd med 
mycket kärlek, menar Ola.

Någon som betyder mycket för Ola 
är den vita katten KisseMaja. Hon är ett 
stöd speciellt i livets svåra stunder.  Då är 
värmen och närheten av en katt mycket 
betydelsefull. De många sjukdomar som 
plågar och smärtar är Olas ständiga föl-
jeslagare. Men om någon frågar honom 

hur han mår svarar han alltid att han mår 
bra.

– Det gäller att ta tillvara varje minut 
och förvalta tiden väl. Skulle jag ständigt 
beklaga och jämra mig blev livet outhärd-
ligt. Därför läggar jag samman alla bra 
stunder och omvandlar dem till något 
positivt. På så vis kan jag utan överdrift 
svara att jag mår bra. Det som känns trå-
kigt är att jag inte längre kan gå i skog 
och mark. Som aktiv inom scoutrörelsen 
har naturen legat mig varmt om hjärtat. 
Inte heller kan jag längre köra bil, synen 
är för dålig, samt känselbortfall i mina 
fötter förhindrar bilkörning. Rullstol dä-
remot, det kan jag köra. Jag gillar ned-
försbackar när det rullar på riktigt fort. 
Tack vare rullstolen har jag fått riktigt 
kraftiga och starka överarmar. Det jag dä-
remot som rullstolskörare irriterar mig 
över är att inga trottoarer är plana. De 
sluttar vilket gör livet besvärligt för oss 
som rullar. Något jag aldrig tänkt på ti-
digare. Då kunde jag muttra över rullare 
som körde mitt i gatan, nu vet jag bättre. 
Jag kan visserligen gå korta sträckor och 
använder då rullstolen som en rollator. 
Den är bra som stöd och så kan jag sätta 
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Text och bild: Carina Larsson 

FAKTA OLA LAGERLÖF
Namn: Nils Erik Ola Lagerlöf.
Ålder: 57 år.
Familj: Fru, två barn och två barnbarn.
Bor: Grebo.
Fritidsintressen: Samla på traktor- 
bilder. Har 30 000 bilder i sin samling.
Husmanskost eller snabbmat: 
Husmanskost.
Ligger på sängbordet: Faktatidningar 
och Bibeln.
Framtidsdröm: Att gå i skogen samt 
sitta vid en sjö och fiska.
Häftigaste upplevelsen: Det första 
riktiga mötet med Jesus.

       Månadens profil:          Ola Lagerlöf

Katten KisseMa-
ja är Olas tröst i 
svåra stunder. 

mig att vila eller helt enkelt rulla vidare 
om orken i benen tryter.

Sett härligheten med egna ögon
Ola verkar ta det mesta med jämnmod 
och glatt humör. Som den gången då han 
kom hem från sjukhuset och leveransen 
av den nya handikappanpassade duschen 
dröjde. Problem är till för att lösas reso-
nerade Ola och Barbro. Därmed fick bak-
sidan av deras hus bli en tillfällig dusch i 
väntan på en ny.

– Det gick bra så länge det inte var 
kallt ute. Sen blev det lite besvärligare. 
Barbro hängde upp ett lakan på ett väd-
ringsställ som insynsskydd och så sprang 
hon fram och tillbaka med vattenhin-
kar. Det gick det också men i sanningens 
namn var det skönt när duschen installe-
rades under hösten så jag fick sköta min 
hygien inomhus, säger Ola och skrattar 
hjärtligt åt minnet.

Istället för en dusch finns numera en 
hög odlingslåda på gräsmattan bakom 
parets trevliga bostadsrätt. Där odlar Ola 
bönor som är färdiga att skördas.

KisseMaja stryker sig kring hans ben, 
pockar på uppmärksamhet medan Ola 

ägnar sig åt bönorna.
– Livet är skönt, jag vet att jag ska dö 

så småningom för det ska vi alla. Någon 
rädsla inför döden finns inte. Det ska 
mest bli spännande för jag vet vem som 
står där vid grinden och tar emot mig. 
Två gånger har jag lyfts upp till himlen 
och sett härligheten med egna ögon. Där 
finns ingen ondska utan bara kärlek och 
glädje, garanterar Ola. 

Olas odling av 
bönor är klara 
för skörd.
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Det blev en lyckad start för Linköping Horse Show som arrangerades på Staby Gård utanför 
Tallboda för första gången. Besökarna kunde njuta av strålande sol, intressanta föreläsning-
ar och fina tävlingar, och arrangemanget är tänkt att bli ett återkommande event.

Linköping Horse Show arrangerades 
under två helger, den 27-29/7 och den 
1-5/8. Den första veckan bjöd på regio-
nala hopptävlingar från morgon till kväll 
med klasser från 90 cm - 130 cm. Vecka 
två höll tävlingarna nationell nivå med 
klasser från 100 cm - 145 cm. Dessutom 
kunde besökarna ta del av shower, mässa, 
Wellness Lodge och en eventscen med  
focus på Agenda 2030 för en hållbar 
framtid.

När Åkerbobladet kommer dit på den 
andra fredagen skiner solen över Staby 

gård. I VIP-tältet, med perfekt blick över 
tävlingarna, sitter Maria Pettersson och 
Jonna Eriksson och njuter av varsin buf-
fétallrik. De är egentligen inga ”hästtje-
jer” avslöjar de, men trivs bra på det trev-
liga arrangemanget.

– Det är ett väldigt välordnat evene-
mang, och det handlar inte bara om häs-
tar utan alla kan hitta något. Här finns 
både parmigiano och botox, skrattar tje-
jerna och lägger till:

– Vi kommer absolut att vara på plats 
även nästa år.

Soliga hästdagar på Staby gård

Fina tävlingar och strålande sol.  
Både besökarna och deltagarna trivdes på Linköping Horse Show.
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Arrangören Sofia Bengtsberg var nöjd med den första  
upplagan av Linköping Horse Show.

Maria Pettersson och Jonna Eriksson trivdes i VIP-tältet.

Om en stund är det dags 
för ett av arrangemangets 
mest publikfriande inslag: 
kändishoppning mellan 
Magnus Bäcklund och Ric-
hard Herrey.

– Jag tror att Magnus 
Bäcklund tar hem det. 
Man måste ju stötta sin lo-
kala ryttare, säger Maria.

Även arrangören Sofia 
Bengtsberg är nöjd och har 
redan bestämt att det blir 
en fortsättning nästa år.

– Det har gått jättebra. 
Vi är jättenöjda och har 
verkligen haft vädret med 
oss. Det har varit mycket 
folk för att vara första året 
och vi har fått jättemycket 
positiv respons.

När Linköping Horse 
Show avslutas på söndagen 
räknar hon med att det va-
rit ungefär 850 starter.

– För min del är det det 
sportsliga som jag tycker 
är roligast, det är ändå för 
tävlingarna som vi gör det 
här. Men jag vill också lyfta 
fram vårt Arena 2030-tält 
som varit väldigt bra och 
är ett helt nytt projekt för 
att öka medvetenheten 
kring FN:s globala mål, sä-
ger Sofia. 

Text & foto:  
Tobias Pettersson



42

I trakterna kring Åkerbo finns det flera 
byggnader som vid närmare efterforskning 
visar sig vara före detta skolhus. 

– När jag började arbeta som lärare i 
slutet av 1950-talet fanns det skolor i 
kommunens alla delar. När de lades ned 
flyttades några över till Linghemsskolan, 
säger Barbro Severin, som var lärare mel-
lan 1958 och 1993. 

– Jag är utbildad på seminarium. Det 
var tvåårigt och då utbildades man till 
småskollärare eller folkskollärare. Små-
skolan undervisade ettan och tvåan. Jag 
är folkskollärare och undervisade trean 
till sexan. Sedan blev det lågstadium, 
mellanstadium och högstadium. I sam-
band med detta blev skolplikten nioårig.

Barbro Severin berättar att många folk-
skollärare vidareutbildade sig till hög-
stadielärare. En del läste flera ämnen på 

universitetet och kunde undervisa i till 
exempel svenska och historia. Hon säger 
att benämningen på ämnena ändrades.

– Förr hade eleverna kristendom, geo-
grafi, historia och naturlära. Sedan slogs 
flera ämnen ihop till SO. Det var sam-
hällsorienterade ämnen som historia, 
geografi och samhällskunskap. NO var 
fysik, kemi och biologi.

Ny pedagogik
Under Barbro Severins tid som lärare 
växlade de pedagogiska tankesätten.

– Elevernas arbete var först individu-
ellt. De läste sina läxor och lärarna för-
hörde dem. Sedan kom grupparbetena. 
Eleverna fick söka kunskap och redovisa 
tillsammans. Det infördes också en ny 
skrivstil. Den påminde om tryckt text och 
bokstäverna skulle bindas ihop på ett spe-
ciellt sätt. Men efter en tid gick man till-
baka till den vanliga skrivstilen.

Intill Östra Skrukeby kyrka ligger den gamla sockenskolan.  
Nu fungerar den som församlingshem.

Åkerbo förr, del 4

Skolan
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Hon berättar att barnen 
under en period skulle lära 
sig mängdlära. 

– Det var ett nytt räkne-
sätt som kom från Ame-
rika. Vi hade halva studie-
dagar med hemuppgifter 
som vi skulle lära oss. Men 
när idén slog igenom i 
Sverige hade amerikaner-
na övergett den. 

Inom ämnet matematik 
blev det med tiden vanliga-
re att eleverna resonerade 
sig fram till lösningarna. 

När det var provräkning 
ville lärarna veta hur elev-
erna hade kommit fram till 
lösningarna istället för att 
enbart få svaren.

– I matematik ändrades 
uppställning i division till 
Trappan och Liggande sto-
len. Det var ganska bra för 
om ett tal var ojämnt fanns 
det plats att skriva nollor-
na. Vi lärare anammade de 
nya metoderna men ibland 
under protest, säger Bar-
bro Severin och skrattar.

Näsby gamla skola 2011.

På baksidan av Rystad gamla skola finns en brandtrappa.

Synsätt
Det fanns en tid när skol-
elever började dagen med 
en morgonandakt. Synsät-
tet ändrades och morgon-
andakten ersattes med en 
kort morgonsamling. 

– Sedan förlängdes mor-
gonsamlingen och kallades 
för gemensam samling. 
Den kunde läggas när det 
passade under dagen. Det 
fick inte vara något religi-
öst. Ofta läste vi ur någon 
bok eller berättade vad vi 
hade gjort under helgen. 
Ämnet kristendomskun-
skap ersattes med religi-
onskunskap och eleverna 
fick även läsa om andra 
religioner som till exempel 
islam, buddism och hindu-
ism, säger Barbro Severin.

Betyg
Hon berättar att skolans 
betygssystem har genom-
gått flera förändringar och 
att det har varit en stor 
diskussion om betygens 
vara eller inte vara.

– Jag har satt betyg med 
stort A, Ab och så vidare. 
Sedan avskaffades det be-
tygssystemet. Det fanns 
många elever som var or-
dentliga och ambitiösa 
men ändå inte lyckades. 
De fick B eller B+. Sedan 
fanns det elever som bara 
behövde lyssna en gång 
och sedan kunde de allt 

forts. på nästa sida
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och fick höga betyg. Med bokstavsbety-
gen fick man aldrig fram ambitionen hos 
eleverna. 

Barbro Severin säger att bedömningen 
av eleverna blev lättare när kvartsamtalen 
infördes.

– Samtalen varade en kvart men sedan 
förlängdes de till en halvtimme och kalla-
des utvecklingssamtal. Där kom det fram 
att eleverna var flitiga och ambitiösa. De 
genomfördes tillsammans med eleven 
och dennes föräldrar efter skoltid.

Skolmat
När Barbro Severin började arbeta som 
lärare i Östra Harg fanns det inte någon 
skolbespisning.

– Vi hade med oss matsäck och fick 
sitta vid ett bord som var uppställt i korri-
doren. Det fanns ingen annan plats. När 
skolmaten infördes kom den från storkök 
och kördes ut till de olika skolorna. Idag 
är det försök med anställda kockar som 
lagar maten åt eleverna. Den är också an-
passad för elever som har allergier. Det 
var inte tal om allergier förr. 

Roliga timmen
Sista lektionen i veckan fick en grupp 
elever stå för programmet. Den lektionen 
kallades för Roliga timmen.

– Eleverna ordnade lekar, tävlingar 
och frågesport. Veckan därefter var det 
några av de andra eleverna som hittade 
på något. Räckte inte programmet läste 
vi ur högläsningsboken. Jag tyckte det var 
roligt att inspirera eleverna till att läsa 
böcker och läste gärna högt för dem, sä-
ger Barbro Severin.

Slöjdtimmar
Förr hade pojkarna träslöjd och flickorna 
syslöjd. Sedan blandades det så att flick-
orna också skulle ha träslöjd och pojkar-
na syslöjd. 

– Jag undervisade även i syslöjd. Ett 
år hade jag några pojkar. En av dem var 
vänsterhänt och jag grubblade på hur jag 
skulle lära honom att virka. Jag satt hem-
ma och försökte virka med vänster hand 
men gav upp. Jag tänkte att jag visar ho-
nom hur jag virkar på mitt sätt. Sedan 
gick han och satte sig och virkade en per-
fekt grytlapp. 

Text och bild: Fredrik Häger

Förskolan har tagit över lokalerna i Vårdsbergs skola.
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Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsom-
råde som breder ut sig mellan Linköping, Norrkö-
ping, Finspång och Åtvidaberg. Området består av 
ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linkö-
pings utkanter. 

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

Inom detta område får alla hushåll och företag tid-
ningen i brevlådan. Viss utdelning sker även utanför 
det område vi ser, t.ex. i Sättuna utanför Linköping 
samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer 
inom området samt i centrala Linköping och i några 
närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
26/8  Vånga hembygdsdag inleds med sommar- 
    gudstjänst i Vånga kyrka kl. 12.00. Vånga kyrkokör  
    sjunger. Festligheterna fortsätter sedan vid  
    Hembygdsgården.

    Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen 
    i Björsäter, kl. 10-15

  1/9   Tallbodadagen vid Tallbovallen kl. 9-17. 
    Massor av fotboll. Prova på bl.a. cirkelpass  
    och thai-boxning. Bugguppvisning,  
    utställare m.m. Arr. Tallboda IF

    Marknad och Småbrukardag vid  
    Karlssongården, Valdemarsvik. kl. 10-16.  
    Försäljning av närproducerade matprodukter, 
    hantverksprodukter, sång & musik, café, 
    ponnyridning m.m. 
    Arr. Småbrukare i Östergötland 

1-2/9 Östgötadagarna - Öppet på många platser  
    på den östgötska landsbygden, bl.a.  
    Kapten Billé s & Brådtom Sluss. 
    Bankekinds hembygdsförening  
    har arrangemang den 2/9.

  8/9  Familjedag vid hembygdsgården Tallbacken, 
    Askeby, kl. 11-15. Musikunderhållning, hantverks- 
    försäljning, servering, lotterier m.m. 
    Arr. Askeby hembygdsförening

14/9  Fredagsdans i Landerydgården, Hjulsbro, 
    kl. 18-21. Arr. Linköping LineDancers.

23/9  Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen 
    i Björsäter, kl. 10-15

Tis - Lör   Båtturer. Guidad tur på Bysjön i  
       Åtvidaberg med Musikbåten Vågspelet. 
       Avgång kl. 11.30 från Tornbryggan 
       vid Solkanontornet. T.o.m. 31/8.
Onsdagar Dans i Löfstad loge, kl. 17 - 20. 
       Arr. PRO Skärblacka

Lördagar  Bakluckeloppis vid Svärtinge Loppis.
Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby. 
       Öppet efter överenskommelse,  
       tel. 070-2099227.

För ytterligare information  –  se annonser  på annan plats i tidningen.
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Fredagen den 9 november kommer Tho-
mas Di Leva till Klockrike kyrka med turnén 
Hjärtat vinner alltid.

 – Det kommer att bli en ljusfylld kärleks-
konsertsturné där jag framför mina låtar 
med sagolika arrangemang och tillsammans 
med kyrkokörer, säger Thomas Di Leva. Det 
blir en kväll tillsammans i hjärtats möte. Du 
och jag är miraklet.

Efter över 30 år på scenen är Thomas Di 
Leva en av Sveriges kändaste artister och 
låtskrivare med klassiker som Vem ska jag tro 
på?, Vi har bara varandra och Miraklet. Han 
har gjort hundratals tv-framträdanden och 

Di Leva  
till Klockrike

Beslut med följder
Måndagen den 27 augusti klockan 21  
är det premiär för En kvinnas fall i 
SVT1. Serien är signerad Jack Thorne 
(This is England, Skins) och handlar om 
Kiri, en nioårig tjej från Bristol, som 
hamnat hos en fosterfamilj. Nu ska fa-
miljen adoptera henne, men en dag är 
Kiri försvunnen. Misstankarna riktas 
mot Kiris socialarbetare, Miriam Gray-
son (spelad av Sarah Lancashire). Mi-
riam har en gång i månaden tagit med 
Kiri till flickans farfar (Lucian Msa-
mati), som inte vill lämna ifrån sig sitt 
barnbarn. Dessutom har hon granskats 
i sitt arbete tidigare då en rad fall hon 

arbetat med fått negativa följder. Kiris 
pappa är den 28-åriga Nathanial (Paa-
pa Essiedu), en våldsam knarklangare 
som suttit i fängelse och därmed inte 
har tillåtelse att ha någon kontakt med 
sin dotter.

FREDRIK POLBACK

släppt 22 album. Just nu är han 
aktuell med poplåten Jag behöver 
ingen ledare.

FREDRIK POLBACK

KULTUR & NÖJE 

BILD:  MATTIAS EDWALL

BILD:  SVT
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Nu börjar de flesta vara tillbaka i sina vanliga rutiner efter en underbar 
sommar med mycket sol och värme. Det betyder också att vi börjar laga  
våra vardagsfavoriter. Och dit hör väl lasagne – skillnaden är att detta är  
ett recept på vegetarisk lasagne. 

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg

Vegetarisk lasagne 
4 portioner + matlåda
Ugn 225 grader 

12 lasagneplattor
2 gula lökar
2 paprikor, gärna olika färger
½-1 zucchini, beroende på storlek
½-1 aubergine, beroende på storlek
3-4  vitlöksklyftor
1 msk torkad oregano
Salt, peppar
Olja
2 dl rödvin
2 msk grönsaksfond
400 gram krossade tomater
1-1½ tsk sambal oelek
1 msk honung
2 dl crème fraiche 
100 gram riven parmesanost
2 mozzarella eller riven mozzarella
Skala och skiva lök, hacka vitlöken.

Tärna grönsakerna.
Fräs lök och grönsaker i olja, krydda 
med oregano, salt och peppar.
Tillsätt rödvin och låt vinet reducera  
något.
Häll i krossade tomater, grönsaksfond, 
honung och sambal oelek.
Låt grytan puttra ca 10-15 minuter  
utan lock.

Ta grytan från plattan, rör ner crème 
fraiche och riven parmesan, spara lite 
för att toppa med.

Varva lasagneplattor, grönsakssås och 
bitar av mozzarella i en ugnsfast smord 
form. Börja och sluta med grönsakssåsen. 

Grädda ca 25 - 30 minuter eller tills  
plattorna är mjuka.

Servera lasagnen med en krispig  
vitkålssallad.
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FALERUM
Heddans Hus i Falerum 
Retro - Loppis - Återbruk
Hannäsvägen mot Valdemarsvik
Öppet sista helgen i varje månad 
t.o.m. sept. 11 -16. Även spontanöppet!
Tel. 073- 648 52 56.

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. 
Må-To 14-17, Lö 10-13.
Vecka 26-32 endast Lö 10-13.
Fr.o.m. v. 33 Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Loppis i Vibjörnsparken Finspång
Varje torsdag 9 -15 under perioden
3/5 – 4/10.  Insläpp från kl. 8.00.
För upplysningar ring 0705-460 175 
eller 0702- 949 949.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti, On 13-17, To 13-19, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Vard 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  – Säsongsavslutning
Öppet Ti - On 12 - 19 t.o.m. 4 sept. 
Ring övrig tid hela hösten 0703-676980.
Antikt och kuriosa. Förbi hockeyrink 
och fotbollsplan, efter 300 m sväng 
höger. 

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 10-18, Lö-Sö 10-15. 
Tel. 0762 - 38 09 17
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Erikshjälpen Sceond Hand
Roxtorpsgatan 10 (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.
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.
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -18, Lö 11 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hans & Greta Secondhandbutik
Industrigatan 15. Må-Fr 10-16
www.kooptjanst.se/hans-greta
Tel. 0738-19 13 73
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
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 11-17, Lö 11-15. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. Må - Fr 12 -18, 
Lö 11 -14. (Sommartid kan öppet-
tiderna variera). 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

NORSHOLM
Bondromantik
Slussvägen 1. On -To 12-18, Fr 12-16,
Lö 11-16. Tel. 0705-89 68 56.

NORRKÖPING
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Fiahemmet (Katthem)
Hangargatan 41, Bråvalla. 
Loppis Lördagar 10-14, den 24/2, 24/3,
28/4, 26/5, 30/6, 25/8, 29/9, 20/10,
24/11, 15/12.
Kontakt: Paula Limedal, 0702 - 16 33 70

Enebyloppisen
Slåttergatan 74 B. 
On, To,  Fr 10-16, Lö - Sö 10-15
(Sem.stängt t.o.m. 28/8). 
Tel. 076 - 18 80 015, 
Thorsteinn Magnusson

Kooptjänsts Second Hand
Fabriksgatan 7, Butängen 
Vard 9-16, Lö rd 10-14
Tel. butiken 0767 - 61 31 98.

Hela Människan i Norrköping
Secondhandbutik
Kabelvägen 2. 
Må 14-17, On 14-18, Lö 10-14
Tel. 011 - 36 56 50
thomas.helamanniskan@telia.com

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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NORRKÖPING forts.
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära 
Östgötaporten (Idrottsparken).  
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42, 
Per-Arne Eriksson. 

REJMYRE
Rejmyre Loppis/Secondhand
Metallvägen 10, följ pilar "outlet".
Öppet t.o.m. vecka 35 alla dagar 12-16. 
Tel. 076 -349 66 04

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
NormlösArt
Loppis, kuriosa, hantverk, möbler.
Govlösa Backgård, Normlösa 
Maj-Aug: To-Sö 11 -17. 
Sept-Okt: Lö-Sö 11-17. 
Tel. 073 -  980 27 16.

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

SVÄRTINGE
Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria. 
On 16-19, Lö 9-14. 
Tel. 0736 - 23 93 72.

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 10-14. 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.

Hemsjö Loppis (Heminredning) 
Hemsjövägen 5, Malmskogen 
Öppet lördagar ojämna veckor kl. 11-15. 
Se skyltar. Tel. 076 - 826 04 02.

VRETA KLOSTER
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

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

VÄRNA
Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18, 
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & 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 - To 9-16, 
Tel. 0703-583 168.

Profilen var: Henry John Heinz. Kallades 
Harry av sina föräldrar. Föddes i Pittsburgh i 
USA den 11 oktober 1844. Skapade ett stort 
livsmedelsföretag som bland annat sålde bönor, 
såser och tomatketchup. Heinz dog i Pittsburgh 
den 14 maj 1919 - (alltså 1919 och inte något annat 
årtal som felaktigt angavs i den publicerade artikeltexten).

Bland rätta inkomna svar har vi dragit en 
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Lennart Larsson, Mjölby.
Vinsten skickas med posten.

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

    Lösning till sommarkryssetLösning till 
Mystiska Profilen, juni
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Så var det dags för ett nytt hjärngympapass med ett Åkerbokryss att klura ut lösningen på. När du 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 11 september 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 sommakrysset var ”Kusligt i sommarhagen" och "Äkta hästkrafter". Lösning se sidan 49.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Erik Andersson, Linghem, 2:a pris – Göran Svensson, Kimstad 
samt 3:e pris – Monica Wise, Linköping.  
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: korsord2018

Åkerbokrysset - augusti 2018

Bild: iStockphoto. Konstruktör: 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 18.700 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, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, 

Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i Falerum och Hannäs, 
Sättuna, Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.200 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 
tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Franzéns Ekokött
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand, Vårdcentralen, 
Folktandvården.
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,  
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket, St1-macken, Lilla Brödboden
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand, 
Hans & Greta Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Hårbutiken, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stads-
mission Second Hand
Linköping Torvinge: Beach Arena
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Kooptjänsts Secondhand,  
Enebyloppisen, Hela Människan Secondhand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken 
Brådtom Slusscafé
Rejmyre: Rejmyre Loppis & Secondhand, Lilla Coop 
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,  
Pizzeria Caroline, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Svärtinge Loppis
Tallboda: Macken, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

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 NTM Distribution till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213  66  42.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs  
ring NTM 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2018

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

9 Tis 11/9 Sön 23/9

10 Tis 9/10 Sön 21/10

11 Tis 6/11 Sön 18/11

12 Tis 4/12 Sön 16/12
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Trettonde söndagen efter trefaldighet
söndag 26 augusti Medmänniskan
S:t Martin 10.00 Frukostmässa.
Askeby kyrka 18.00 Sommarmässa. 

onsdag 29 augusti
Tallboda 14.30 Andakt på Blå Huset.

torsdag 30 augusti 
Askeby kyrka 18.00 Musik i klosterkyrkan. 
Helena och Christoffer Törnroos spelar och 
sjunger. Efteråt visas klostervisualiseringen.

Fjortonde söndagen efter trefaldighet 
söndag 2 september Enheten i Kristus
S:t Martin 10.00 Frukostmässa.
Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. 
Kyrkkaffe.
Östra Skrukeby kyrka 18.00 Gudstjänst. 
Ragnhild Pettersson spelar på Schiörlinorgeln. 
Enkelt kyrkkaffe.

onsdag 5 september
Askeby församlingsgård 14.00  
Träffpunkt Askeby
Gistad 14.00 Andakt på grannskapshuset. 

Femtonde söndagen efter trefaldighet
söndag 9 september Ett är nödvändigt
S:t Martin 10.00 Frukostmässa.
Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. 
Kammarmusikgrupp medverkar under ledning 
av Anders Krantz. Kyrkkaffe.
Gistads kyrka 18.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.
Vårdsbergs kyrka 18.00 ”Som en våg”. 
Musikgudstjänst med Lena Åkesson, sång och 
Anders Krantz som spelar på Wisteniusorgeln.

onsdag 12 september
Tallboda 14.30 Andakt på Blå Huset.

Sextonde söndagen efter trefaldighet 
söndag 16 september Döden och livet
S:t Martin 10.00 Frukostmässa.
Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. 
Kyrkkaffe.
Örtomta kyrka 18.00 ”Du måste finnas!”  
Musikgudstjänst med Charlotte Angelhoff, sång 
och Fredrik Östergren, piano som tolkar Helen 
Sjöholm.
Östra Hargs kyrka 18.00 Musikgudstjänst. Ulf 
och Axel Söderberg, Ingela Nilsson och Agneta 
Ekström musicerar. Kyrkkaffe.

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
söndag 23 september Rik inför Gud
S:t Martin 10.00 Frukostmässa.
Linghems församlingsgård 11.00 Mässa och 
mat. Sofiakören. Lunch och aktiviteter för barn.
Bankekinds kyrka 16.00 Gudstjänst.
Törnevalla kyrka 18.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.

vad händer i kyrkan? facebook.com/akerboforsamling       instagram.com/svenskakyrkanakerbo

Foto: M
agnus A

ronsson/IKO
N

..inte riktigt mot jul ännu. Men vecka 36 börjar höstens verksam-
heter och då väntar annat pyssel. Liksom babysång, Öppen kyrka 
(öppen förskola), Träffpunkter, soppluncher, ungdomsgrupper...

Det lackar...
Tiden går fort när man har roligt. Men ännu är det fyra månader kvar till jul. Fram tills dess finns 
mycket annat kul att göra tillsammans. Var, vad, när? Se www.svenskakyrkan.se/akerbo/vara-verksamheter

Helgmålsbön
östra skrukeby kyrka  
lördag 18.00-18.30 
De uppskattade helgmålsbönerna fortsätter. 
Välkommen till en kort andakt som leds av 
ideella.

Morgonmässa
linghems församlingsgård  
onsdag 8.15-8.45
Varje onsdag firas en enkel morgonmässa i 
församlingsgårdens kyrksal. Efteråt finns  
frukostfika. Ej 29 augusti.

Kyrkmöten - för dig som är medlem
Vad händer i kyrkan och församlingshemmet närmast dig? Vad vill du ska hända? Kom till kyrkmötet 
och berätta - och lyssna på när anställda och förtroendevalda berättar om året som gått. 

17 september I Bankekinds församlingsgård. Kyrkmöte för Askeby, Bankekind och Örtomta. 
18 september I Linghems församlingsgård. Kyrkmöte för Linghem, Törnevalla och 
Vårdsberg. 
24 september I Församlingsgården Samlan i Tallboda. Kyrkmöte för Ekängen  
(S:t Martin), Rystad, Tallboda och Östra Harg. 
25 september I Gistad prästgård. Kyrkmöte för Gistad, Lillkyrka och Östra 
Skrukeby.

Samtliga kyrkmöten börjar 19.00. Medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna.
Den som missar en morgonmässa 
missar en massa. 
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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.
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0733 - 80 92 92 • 0733 - 20 60 51
Finnögatan 23, Linköping

www.byggnadsplatslagarna.se

Vi utför stora som små arbeten inom byggnadsplåt
samt övriga takarbeten.

Stilrena dubbelfalsade plåttak med lång hållbarhet. 
Vi monterar hängrännor och stuprör. 

Vi är ett auktoriserat byggnadsplåtslageri.
Kontakta oss för en gratis offert.

Byggnadsplåtslagerier
Reparationer • Takläggning 

Takmålning • Tegeltak
Utbyte av eternittak

Försäljning • Taksäkerhet 

 

 

 

Vi utför elinstallationer  
i villor, lägenheter, industrier och lantbruk.

 Vi kan allt från paxfläktar till totalentreprenader, datanätverk, kraft och belysning.

Besöksadress i Linköping: 
Regelgatan 1, 589 41 Linköping
Tel. 013 - 149 490
www.elinstallationer.net
Huvudkontor   0120 - 149 49
Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg
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Två vinnare 
i vinterkylan

Mitsubishi Electric’s effektiva värmepumpar är speciellt utvecklade för vårt nordiska 
klimat och ser till att du undviker höga uppvärmningskostnader, även då kylan slår 
till ordentligt. Välj mellan Kirigamine FH luft/luft-värmepump och Ecodan Next Gene-
ration luft/vattensystem för maximal besparing. Låt oss hoppas på en rejäl vinter i år!

 013  -  21 20 10 www.gs-kylservice.se

Titta gärna in på vår nya webshop www.webshopgskylservice.se
Här kan du beställa värmepumpar med tillbehör, fl äktar m.m.


