Åkerbobladet
Ö s t r a Li n k ö p i n g m e d o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Nr 12 –   2019
15 december  –   25 januari
Årg 18. Upplaga 18.800

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42
E-post: info@akerbo.nu

Bli familjehem!

Vill du hjälpa ett barn eller en ungdom till en
stabilare tillvaro och en tryggare framtid?
Just nu söker vi kärleksfulla familjehem. Mer information hittar du på linkoping.se/familjehem.

Linköpings kommun

Frivilligcentrum

linkoping.se/frivilligcentrum

Auktion i Östra Harg 38 • Julpyssel 40 • Månadens profil 42 • Trerättersmeny 48

Presenter för barn och vuxna

sdag
Sön et
öpp
l.
fram

till ju

ÖPPET:
Vardagar 10 -18
Lördagar 10 -15

Ekholmens Centrum, Linköping • Tel. 013-15 52 57
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Försäljning av

KÖTTLÅDOR
Vi är en KRAV-märkt gård belägen en
mil utanför Linghem där vi bedriver
djurhållning samt jordbruk.
Vi på Torp Gård säljer köttlådor och
har gjort det sedan 2018. Köttet är
vakuumförpackat och märkt med
datum, ursprung och namn.

LÅDORNA KOMMER I
TRE OLIKA STORLEKAR:
Utgångspriset är 150 kr/kg!
• Lilla lådan
ca 23 kg
• Mellanlådan 30 - 60 kg
• Stora lådan 65 - 100 kg

ALLA LÅDORNA INNEHÅLLER:
60 % Nötfärs
20 % Ugnsdetaljer & ädeldetaljer
(Oxfilé, entrecôte, ryggbiff,
innanlår, fransyska & rostbiff)

20 % Kokdetaljer

(Bog, högrev, ytterlår etc.)

Köttet är hängmörat
i två veckor samt
finstyckat (benfritt)
och vakuumförpackat.
Bara att lägga i frysen
eller tillaga direkt.

BESTÄLL via vår sida på facebook, Torp Gård
eller ring Erna Thorman på nummer 073 - 648 71 97
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PREMIÄR
SUCCÉ

FÖRNYA
NYA
FÖR
LILLA COOP

LILLA
COOP
SKÄRBLACKA.
SKÄRBLACKA
Torsdag 20 april kl 10.00.

God Jul &
Ett
stort
TILL
DE
150
Gott Nytt
ÅrTACK
GOODIEBAG

önskar vi på Lilla Coop
i Skärblacka!

Skärblacka, Eskilsvägen 4
Öppet 08.00 - 20.00 alla dagar i veckan.
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Behöver du hjälp med

Ubbetorp

REDOVISNING &
EKONOMIFRÅGOR
för ditt bolag?
Välkommen till

Ubbetorp Ekonomikonsult AB

• Bokföring
• Bokslut
• Deklarationer
• Rådgivning
med mera ...

Jag sköter allt inom
ekonomi för små och
medelstora företag.
Kontakta
Johanna Norén
så berättar jag mer!
070 - 619 21 00

www.ubbetorp.se

Gäller på ord. pris och den billigaste på köpet, t.o.m. 6/1.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa



Lampor, inredning, julklappar.

Klipp ut,
ta med!

KÖP 3 – Betala för 2!

ekonomi@ubbetorp.se

Säljer det mesta för hemmet och samlaren

God Jul
och Gott Nytt År!
Jag köper dödsbon och delar av hem.
Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13
eller efter överenskommelse.

G o d Ju
l
& Gott
Ny t t Å
r!

EXTRA ÖPPET:

Sönd 22/12, 11-14
Lörd 28/12, 11-15 REA!

I övrigt STÄNGT under vecka 52 och vecka 1.
Öppnar åter den 7 januari.

070 - 299 81 42

emma_g_sakero�ng Emma G:s Saker o Ting

Carl Cederströms gata 11 • Linköping
Öppettider : Mån, Tors, Fred 12 - 18 • Lörd 11 - 14

Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
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LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

När erfarenhet
räknas!
076 - 775 18 01

akmobelrest.com

info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

BESKÄRNING

• Uppbyggnadsbeskärning

AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd

Träd

av unga träd

och buskar

Fram

• Nedtagning av oönskade träd

SKOG & NATURVÅRD
bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

RUT-avdrag gäller
vid flertalet av mina tjänster.

oc

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

Göran Karlssons
VVS & El
Där vatten
och el
förenas!

av utsäde utföres

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

Stratomta 1 • 585 62 Linghem
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Rensning och
betning

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

Vi hjälper dig med
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 % nöjd kundgaranti!
PRIS: Från 205 kr/tim

efter skatteavdrag (410:- inkl. moms).

Hushållsnära
tjänster m.m.

45 kr i framkörningsavgift.

Referenser finnes.

Marlene Andersson

För mer info, se hemsidan.

God Jul & Gott Nytt År

Vi stödjer

önskar vi alla kunder!

JULKLAPPSTIPS i sista minuten

fadderbarn.

info@marlenesalltjanst.se

SOS Barnbya

Köp ett presentkort hos oss!

med ett

r

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12

(Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

Vi utför följande tjänster:

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Kontrollansvarig
enligt PBL (KA)
Viutför
följande tjänster:
 Slutbesiktning

enligt PBL (KA)
Kontrollansvarig
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Slutbesiktning
 Kalkyl och kostnadsbedömningar
2-årsbesiktning/Garantibesiktning
Kalkyl
Ritningshjälp

och kostnadsbedömningar
Ritningshjälp

Välkommen att kontakta oss!

Tel:
070 - 37 55att
618kontakta
• E-post:oss!
info@rambow.se
Välkommen
Tel: 070—37 www.rambow.se
55 618
E-post: info@rambow.se
www.rambow.se

• 013 - 841 45
• 011- 28 75 80
ALLSLAM/SANERO AB

Vill du skapa
ORDNING OCH REDA
i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig
enligt dina personliga
önskemål och krav.
Välkommen att kontakta oss!
Tel: 073 - 09 19 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

www.sanero.se

JOUR DYGNET RUNT

• Avloppsspolning
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
I samarbete
• Sanering lantbruk
med
Göran
• Torrsugning av sand, spån m.m.
Karlssons
• Rengöring av vattenkällor
VVS & El
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VI TAR HAND OM DIN BIL!

VI TAR HAND OM DIN BIL

Biltvätt
Ångtvätt (den enda i Linköping)
Polering • Rekond
Bilservice
Däckverkstad
Däckhotell
Öppettider:
Månd - Fred 8 -18 • Lörd 10 - 17

Tel. 013 - 131 401 • stoppetst@gmail.com
TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

Kullerstad Trädgårdsservice
Skärblacka

Vi hjälper dig med:

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel
Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Telefon: 011-10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!
8

Välkommen till

www.bilstommen.se
Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
Vi önskar gamla och nya kunder

God Jul och Gott Nytt År!
Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag 7-12

Maskinförsäljning

Försäljning av
begagnade maskiner.

God Jul och
Gott Nytt År!

Bilstommen
Telefon: 013 - 731 43

Reservdelar

Demontering av traktorer
och entreprenadmaskiner.
Vi har reservdelarna du
behöver.

Stommen, Gistad
585 63 Linghem

Maskintransporter

Transporter av maskiner av alla
slag, även bodar, husmoduler
och liknande. Transporter över
hela landet.
Mats 070 - 223 55 49
Gustav 070 - 636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se
Vimarka Humpen 3, 585 92 Linköping
www.tktraktordelar.se
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Vi önskar er alla
en riktigt

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR
VinterR

EA

star tar
Annand
agen
kl. 10 - 1
6

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
d

bu

Om
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BJ´s mode

Ågatan 21 B, Linköping
013 -13 04 09 • www.bjsmode.se • #bjsmode

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
• Wi-Fi, 220V/USB

013-530 85

ULLARED 6,5 tim 300:- SKIDRESA v 12
8.000:Madonna 10 dagar, halvp
19/2, 26/3, 6/4, 17/4, 7/5
ULLARED
långdag 9 tim
29/4
SKIDRESA v 8

300:-

9.800:Campitello 10 dagar,
FULLBOKAD

PÅSKMARKNAD 3.100:10/4, 3 dagar, Rostock,
1 middag
TYGRIKET 22/4

500:Inkl. fm-kaffe och lunch

BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING

info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se

SVÄRTINGE LOPPIS
KÖPER
OCH SÄLJER
allt mellan himmel
och jord

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla!

500 m 2
butiksyta

ÖPPET
Lördagar 09.00 - 14.00
Söndagar 11.00 - 15.00

0736-23 93 72 • 0720- 44 83 76
Vi finns vid Rv 51 mellan Norrköping och Finspång.
Skyltat Tallbackens gård.
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?

Den Mystiska Profilen
- kan du gissa vem?
Text: Anders Palm

Vår Profil är inte någon dumbom. Han
talar sex språk: Engelska, tyska, franska,
spanska, italienska och latin.
Det är en smula överraskande att han
kan latin. Men vår Profil gillar det språket. Han har studerat vid universitetet
och använder gärna gamla antika uttryck
och talesätt.
Han heter Alexander. Låt oss kalla honom för Alex. Han gillar pannkakor och
kycklingburgare. Det har gjort att han
blivit lite för tjock. Han väger 85 kg. När
han var ung var han mer aktiv. Men nu
har han lagt på hullet, på grund av allt
stillasittande.
Vår Profil har stadigt sällskap. Han är
ihop med en tjej som heter Carrie. Hon
har försökt få fart på honom, för att han
skall gå ner i vikt. Därför har Alex börjat jogga. Några påpassliga tv-journalister
har lyckats filma honom när han lufsar ut
på trottoaren. Det går ganska sakta och
ser väldigt tungt ut.
Många människor har en hobby. Vår
Profil gillar att måla. Så bygger han små
bussar av papper! Som grundmaterial
använder han olika papperskartonger.
Sedan målar han passagerarna inne i
bussen.
Han borde kanske ha blivit konstnär.
Eller språklärare. Men han har valt ett
helt annat yrke. Det har gjort honom
mycket känd.
Alex har många sympatisörer. Men han
har också många fiender. En del av dem
har sökt efter skandaler i hans förflutna.
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De har till och med grävt sig ända ner till
hans förfäder.
Där finns det mycket att gotta sig åt.
En av vår Profils förfäder var en turkisk
journalist som hette Ali Kemal. En annan
tidig kvinnlig släkting kan ha varit en utomäktenskaplig dotter till Fredrik II av
Württemberg och alltså släkt med kung
George II av England. Det finns ytterligare en del andra märkliga släkttrådar
att dra i.
Om allt det här stämmer kan det faktiskt vara så att vår Profil är släkt med
drottning Elizabeth II av England på
mycket långt håll!
Vår Profil är född i USA, men har växt
upp i England. Han är äldst av fyra syskon. Hans far hade det gott ställt.
Den lille Alex var ett tyst och flitigt
barn. Pappan var sällan hemma. Därför
blev det mamman eller någon barnflicka,
som fick ta hand om hans uppfostran.
Vår Profil hade inte några kamrater, utan
umgicks mest med sina syskon.
Efter universitetsstudierna måste han
börja arbeta. Han valde att bli journalist. Det gick förvånansvärt lätt. Genom
sina kontakter fick han anställning på tidningen ”The Times”. Han halkade in i
branschen på ett bananskal.
Alex kom att arbeta som journalist i
14 år, från 1987 till 2001! Det tänker man
inte på när man ser honom idag. Men
han hamnade i en bra ”skola”, där han
fick lära sig mycket som han senare skulle
komma att få nytta av.

Tiden på The Times blev dock inte
lång. Vår Profil fick sparken efter det att
man kommit på honom med att förfalska
ett citat till en artikel.
Det gjorde inte så mycket. För Alex
fick jobb på andra tidningar. Där hjälpte
han till att höja upplagorna med sina artiklar.
Vår Profil har varit gift två gånger.
Hans första fru hette Allegra. De gifte sig
1987. Men äktenskapet blev kort. Det tog
slut 1993.
Bara tolv dagar efter skilsmässan från
Allegra gifte vår Profil om sig med en annan flicka som hette Marina. De skulle
komma att få fyra barn tillsammans.
Alex andra äktenskap kom att vara
mycket längre än de första. Det höll i
25 år, ända fram till 2018. Då tog det slut.
Det var säkert mest Alex fel. Han verkar
inte vara särskilt lätt att vara gift med.
Bland annat tycks han ha lätt för att
hoppa över skacklarna. År 2006 rapporterade skandaltidningarna att han hade
ihop det med en journalist som hette
Anna. Och år 2009 fick han ett barn med
en konstexpert som hete Helen.
Nu är han ihop med Carrie, som är
24 år yngre än vår Profil. Hon har
studerat historia och teaterhistoria vid universitet och har arbetat som

Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

informationschef.
Alex kan slå näven i bordet när han
inte får som han vill. Carrie kan också
säga ifrån när hon blir arg. En sommarnatt 2019 rök de i ihop i ett våldsamt
gräl, som ackompanjerades av skrik, dunsar och krossat glas. Grannarna blev så
oroliga att de ringde polisen.
Vår Profil är politiker. Han har nått en
mycket hög position, men har problem
med något som kallas Brexit.
Så har han en väldigt konstig frisyr.
Det ser ut som om han hade en golvmopp på huvudet. Kanske försöker han
härma Donald Trump. Men vår Profils
frisyr är lite annorlunda. Journalisterna
har kunnat följa hur den förändrats genom åren, från en vanlig frisyr, via en
medeltida munkfrisyr och fram till den
nuvarande golvmoppen.
Vem är han?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,
till info@akerbo.nu eller skriv samma uppgifter på ett
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret
"Mystiska Profilen". Senast den 14 januari 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 51.

God Jul
och
Gott Nytt År!

Äggen hos oss är färska.
Vill du ha färskare – köp en höna!
Stora Bjärby Ägg AB
0709 - 37 00 36

Ägg till
frukost är
en KANONBRA
start på
dagen.

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

En del av Praktikertjänst

Öppettider med kort:
Dygnet runt alla dagar om året.
Vid förlängning, ny medlem
eller frågor – kontakta Evelina.

Tack för detta Träningsår!

Gym1 Linghem önskar God Jul & Gott Nytt År!
TELEFON:

Evelina Hällbro 0733 -24 75 23
MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Vi tar väl hand om dig
oavsett dina behov.
Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

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!

Fotvården Tannefors
f.d. Friska Fötter

Jag önskar alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Ring för tidsbokning

731- 56 64 19

www.fotvardentannefors.se
fotvardentannefors@gmail.com

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54 Linköping

011 - 13 34 34
www.tandhalsan .nu
Bråddgatan 9, Norrköping

UPPSKATTA
DINA FÖTTER

som bär dig genom livet

med regelbunden fotvård.

Strands
Hårvård
Dam och Herr

God Jul & Gott Nytt År!

önskas alla kunder.
B
!
a
n
m
Tel. 011 - 542 77 irgitta
Välko
Norsholmsvägen 17, 610 21 Norsholm

Skärblacka
Julklappstips:
Köp ett PRESENTKORT hos oss!

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36
www.angshultsfot.se
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HÄLSOBRUKET FIRAR 10 ÅR
och bjuder in till en HELDAG med en massa nyheter!

Kom till oss LÖRDAG 4 JANUARI
mellan 10.00 - 20.00

GOD JUL och ett GOTT NYTT Träningsår!

HÄLSOBRUKET
Bergslagsvägen 32, 617 30 Skärblacka
www.halsobruket.se • info@halsobruket.se
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God Jul &
Gott Nytt År

önskar vi alla!
Kenneth & Christer
Vi stänger nu firman och
TACKAR alla våra kunder
för den gångna tiden!

Yoga
Introduktion och prova-på vecka 3.
Kursstart vecka 4, 14 tillfällen.
• Falerum Bykupan – måndagar
• Åtvidabergs Hembygdsgård – tisdagar
• Kvarnviks Bygdegård – onsdagar
• Värna Grebo Bygdegård – torsdagar
17.00 -17.45 Medicinsk yoga på stol – mjuk
18.30 -19.45 Kundaliniyoga på matta – medel

Investering:
Månestad • Linköping

SLIPAR:

Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.
Robot/Gräsklipparknivar.
Klippskär till hund, får, häst, nöt.
Kvarnknivar, hålskivor.
knivar.
Även försäljning av knivar

Medicinsk yoga 1800 kr /senior 1700 kr
Kundaliniyoga 2000 kr /senior 1900 kr
Friskvårdsbidraget gäller.

Kursledare:
Maria Svensson, kundaliniyogalärare
och instruktör i medicinsk yoga.
Anmälan och info:
yoganatur@outlook.com
0703-165 499
Antalet platser är begränsade.

Varmt välkommen!

Tack för i år! God Jul & Gott Nytt År!
Vi ses åter i vår utanför
Östenssons Ullstämma, Linköping.
(Datum och tider publiceras i Åkerbobladet.)

Sliperiet i Gistad är öppet enl. överenskommelse.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

Vi tar även Swish och kort. www.åkesknivslip.se

God Jul &
Gott Nytt År
Mattias 070 - 636 42 56
Örtomta, Hageby, LINGHEM
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YogaNatur.se
Facebook: yoganatur.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 0122 - 300 04

DANSA LINEDANCE 2020!

 PROVA GRATIS

Måndag 20 januari, kl. 18 - 19. Inga förkunskaper behövs!

 Fredagsdanskvällar

17 januari • 21 februari • 20 mars • 17 april

Vi dansar i Landerydgården, Hjulsbro

Julklappstips!
Köp ett presentkort
till linedance!

Kontakta oss!

För mer info:

linkopinglinedancers@hotmail.com
och 0738-40 89 11.

linkopinglinedancers.se
samt gå med i vår Facebookgrupp.



Måndag 27 januari – Grund- och Fortsättarnivå
Söndag 19 januari – Novice-Intermediate-Advanced

Klipp ut / notera i din kalender!

 KURSSTART

GOD JUL och välkomna till ett
Gott Nytt Dansår!
17

lla kunder
Vi önskar a
ch
En God Jul o
tt År! VI HAR KOLLEKTIVAVTAL
Ett Gott Ny
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KLIPPARE

GodTrimmer
Jul FS38
Trimmer
FS38
Trimmer
FS38
1.790:och GottNUNytt
År
NU 1.790:-

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

NU
3.990:NU
3.990:(ord
5.690.-)
(ord
5.690.-)

NU(ord1.790:2.090:-)
önskar
Gäller tom 2016-08-31
(ord 2.090:-)

(ord 2.090:-)
Gäller tom 2016-08-31

Jimmy och
Martin!
Gäller
tom 2016-08-31
Lövblåsare
• Trimmer
• Gräsklippare
Lövblåsare
• Trimmer•• Röjsågar
Röjsågar • Gräsklippare

uthyrning
mm mm
Däckförsäljning
• Bilreparationer
•Röjsågar
Uthyrning• av
trädgårdsmaskiner
Lövblåsare
• Trimmer
•trädgårsmaskiner
Gräsklippare
ÄvenÄven
uthyrning
avavträdgårsmaskiner
Snöslungor
•
Lövblåsare
•
Trimmer
•
Röjsågar
•
Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm m.m.
Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

ÖPPET:
Måndag - Fredag
8 -17

STÄNGT
23 december
t.o.m. 6 januari

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

Uknavägen
15, Falerum,
Åtvidaberg
Uknavägen
15,
Åtvidaberg
• 0120 - 16 21 20
0705-92
17Falerum,
66 • info@falerummotorservice.se
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se
• info@falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se
www.falerummotorservice.se

ÖPPETTIDER :

må-to 8-18, fre 8-12
HELGSTÄNGT :

23 dec - 6 jan

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om Bankekind.
DÄCKFÖRVARING

God Jul &
Gott Nytt År
önskar
Jens & Nicke

God Jul
Gott Nytt År
önskar

BILVERKSTAD

SERVICE • REPARATIONER
FYRHJULSINSTÄLLNING
LÅNEBIL

Vi är nu NTF-certifierade

God Jul &
Gott Nytt År
önskar

Gunnar och Kalle Hemmingsson
Björn Honkanen
013-701 44 • 0706-58 81 44

Harstads VVS
070 - 741 12 43
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB
Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

J!
VINTERK AMPttApN
å alla

D
D
Y
K
S
L
O
S
%
5
1
raba

(Gäller ej tillbehör)

www.kambrinks.se
Linköping 013 - 344 10 44
Åtvidaberg 0120 - 101 68
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Vi öppnar showroom
i nya lokaler i Linköping
under februari 2020.

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
STÄDSERVICE

För hem, flytt, fönster och kontor.

Vi ordnar RUT-avdrag direkt på
fakturan och gör kostnadsfria
platsbesök.

FASTIGHETSSERVICE

Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

GOD JUL!

Vi utför komplett
FLYTTSTÄD med garanti
– till fast pris.

Vi tackar alla
kunder och
personal för i år
och önskar ett

GOTT NYTT ÅR!

Grundat 2006

www.attraktivmiljo.se

0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB
Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av ﬂak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård
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
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Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen

God Jul &
Gott Nytt År

Vi önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt År

Mb: 070 - 535 90 08 • 070 - 888 25 80

önskar

Nils-Erik 070 - 607 30 15 • David 070-570 00 02

Grus & Cement AB
Vrånghult, Åtvidaberg

Försäljning och leverans av
Certiﬁerad betong • Cementrör, lock • Grus, makadam, sand
Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten • Betonghålsten

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

Nästa Åkerboblad

delas ut den 26 januari.
Välkommen med din annons!
Boka den gärna i god tid och senast tisdag den 14 januari.
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Foder - Stall - Entreprenad
• Grovfoder för häst

• Renovering och nybyggnation
av ridbanor

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

grävning och
grönyteskötsel

• Renovering av hagar

som staket, tråd, stolpbyten.

Underlag i fållor
God Jul
för trädgårdsarbete
och
• Trädfällning samt slåtter av busk
• Tömning av gödsel Gott Nytt År! och sly samt betesputsning

• Minigrävare uthyres

vid ditt stall

• Uthyrning av gödselcontainer

• Montering av ny inredning i stall

www.lottadriscoll.se
Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

Butik - Hundkurser
Alltid med det bästa för dig och din hund!
Årets första kursutbud nu på hemsidan. Välkomna!

0738 - 22 82 59
Reva Ryttartorp 1
585 61 Linghem

God Jul & Gott Nytt År!
önskar

Familjen Sunesson i Karlebo
och

SKSR i Linköping AB
www.karlebo.farm

Problem med hunden?
Jag är utbildad Hundpsykolog, BeteendeCoach, BeteendeVetare hund
samt Instruktör – se och följ Facebooksidan GittanHundpsykolog
Rädslor • Stress • Ångest • Oro • Aggressioner • Drar i kopplet
Separationsångest vid ensamhet • Morrar • Skäller • Biter sönder saker
Utfall mot: Bilar, Cyklar, Människor, Andra hundar m.m.

Jag hjälper Er att lösa problemen.

Mobil: 0707- 55 09 09 • Mejl: gittanhundps@gmail.com
Även kontakt via Facebook • Jag har tystnadsplikt!
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Glansgruvan

Vandringsleden tidigt i november
Ett besök längs Glansgruvans vandringsled
en disig dag med sporadiskt småregnande
gav upplevelser man inte får under sommaren. Det sedan länge övergivna gruvområdet
bär tydliga spår av verksamheten men här
finns även annat.

Såhär sent på året, närmare bestämt den
1 november, hade växtsäsongens färger
nästan helt försvunnit medan andra färger framträdde mer.
Enstaka blad på buskar och träd gav
inslag av färg till miljön. Kontrasten

mellan löv och växter, kanske klasar av
rönnbär, mot berg och sten gör varje litet
inslag av färg så mycket mer betydelsefullt. Det här fortsatte hela vägen längs
den korta sträcka av vandringsleden som
besöket innefattade.
Övergivna gruvhål och ett enormt dagbrott gav en inblick i den omfattande
verksamhet som pågått i området.
Text: Bo Bäckman
Foto: Bo Bäckman/Fivefingerpics och
Mats Hanberger/Fivefingerpics

Ruinen nära parkeringen.

Ruin och järnvägsspår.

Stora Brottet.

Varje litet inslag av färg är så mycket mer betydelsefullt
så här års.

Korta fakta
Brytningen i Glansgruveområdet påbörjades under 1600-talet. Den pågick till cirka år 1800. 1839 upphörde Vånga bergslag.
Området är beläget strax norr om Skärblacka. Här finns också många intressanta växter som vill ha kalkhaltig jord, en del sällsynta.
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Second Hand för missionen – intill Linghems station

MILJÖSMARTA

JULKLAPPAR

 1 feb 12-årsjubileum

GOD JUL
till er alla!

STÄNGT 25/12 och 1/1

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR
Onsdagar 16 – 19 • Lördagar 10 – 14
linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30
En del av

Ett mäktigt uthugget pass i berget.

FASADER • KLINKER
PUTS • MURNING

Betong-, snickeri- och
målningsarbeten utföres
Gratis offert

Kjells Mur- & Byggservice
Slevringevägen 19
Åtvidaberg

070 - 625 40 33

Åkerbobladet tackar läsare och
annonsörer för det gångna året
och önskar alla en
God Jul
och
Ett Gott Nytt År!
Gruvhål i Glansgruveområdet.

Ingrid och Nils-Erik
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P Å GÅNG I BORGS FÖRSAMLING
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

ANNANDAG JUL

SÖNDAG 22 DECEMBER
16.00 Musikgudstjänst
Kullerstads kyrka

TORSDAG 26 DECEMBER
16.00 Staffansmässa
Kullerstad kyrka

JULAFTON

SÖNDAG 29 DECEMBER
10.00 Högmässa
Skogängsgårdens kyrka

TISDAG 24 DECEMBER
10.00 Samling vid krubban
Vånga kyrka
23.30 Julnattsgudstjänst
Skärkinds kapell
JULDAGEN

ONSDAG 25 DECEMBER
07.00 Julotta
Kimstads kyrka
07.00 Julotta ”Jesu födelse”
Vånga kyrka

TRETTONDAG JUL

MÅNDAG 6 JANUARI 2020
18.00 Gudstjänst med
stipendieutdelning
Skärkinds kapell
FÖRSTA SÖNDAGEN E. TRETTONDAGEN

SÖNDAG 12 JANUARI
17.00 Gudstjänst med små & stora
Vånga kyrka

SÖNDAG 19 JANUARI
10.00 Högmässa
Skogängsgårdens kyrka
TISDAG 21 JANUARI
12.00 Sopplunch och
födelsedagsfest
Kimstad församlingshem
SÖNDAG 26 JANUARI
10.00 Högmässa
Skogängsgårdens kyrka
10.00 Familjegustjänst och
dopfest
Kimstad församlingshem
17.00 Mässa
Vånga kyrka

Läs mer på svenskakyrkan.se/norrkoping
eller på facebook.se/borgsforsamling

När det ofattbara inträffar
finns vi bara ett samtal bort

Rågången 73, Norrköping, 011 - 10 75 75
Stationsvägen 5, Skärblacka, 011 - 575 75
www.ljusets.se
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SKÄRBLACKA

Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

December
18 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Eklöfs ork.

Vårdsberg Ebenezerkapellet

26 torsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Eklöfs ork.
31 tisd 18.00

Januari
8 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Lars Eriksson
15 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Bejaz
22 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Samzons
29 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus Holens
30 torsd 14.00

December

Nyårsfest Skärblacka Folkets Hus Anmälan

Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
Underhållning av trubaduren Ole Kattilakoski

Se även: www.pro.se/skarblacka

Åtvidabergs
Frikyrkoförsamling
Sön 15 dec 16.00

Cafémöte i Pingstkyrkan
Advents- och julsånger
med Sångarna m.fl.

Sön 22 dec 10.00
Julgudstjänst
i Johanneskyrkan

Tors 26 dec 18.00
Missionsgudstjänst
i Pingstkyrkan

Sön 29 dec 10.00
Nattvardsgudstjänst
i Johanneskyrkan

15 sönd 16.00 Julfest, barnen medverkar,
Monica Ekström, Kicki Holmberg, fika
18 onsd 10.00 Bön i Högliden
19.00 Bön
22 sönd 10.00 Gudstjänst, Adrian Jervis, fika

Januari 2020
5 sönd 10.00
8 onsd 10.00
12 sönd 10.00
15 onsd 10.00
19.00
19 sönd 10.00
22 onsd 10.00
19.00
23 torsd 18.00

Gudstjänst med nattvard, Esther Jervis, fika
Bön i Högliden
Gudstjänst, Adrian Jervis, söndagsskola, fika
Bön i Högliden
Bön
Gudstjänst, Esther Jervis, söndagsskola, fika
Bön i Högliden
Bön
Bibelsamtal och bön, Alf Palm

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Vårdsbergs
Hembygdsförening

JULFEST

i Sockenstugan
12 januari 2020,
kl. 14.00

Ons 1 jan 18.00

Gröt & skinksmörgås,
kaffe och tårta.

Sön 5 jan 10.00

P-O Gustavsson spelar till
dans kring granen.

Ekumenisk nyårsmässa i
Åtvids Gamla kyrka
Gudstjänst i Johanneskyrkan

Välkomna!
www. atfriky. se

Anmälan till Bror Larsson 070 - 665 90 20
eller Eva Hansen 070 - 356 79 49

Varmt välkomna!
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vad händer i kyrkan?
fredag 13 december

julafton

Julmarknad i Storgården
17.00 Östra Skrukeby 1.
Luciagudstjänst
19.00 Östra Skrukeby kyrka. Barnkör.
Café Skrukeby i församlingshemmet
efteråt.

Julkrubbesamling

lördag 14 december

Julkonsert med Ceciliakören
17.00 Rystads kyrka.
Tredje söndagen i advent

söndag 15 december
Mässa och mat
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Kyrka och lekrum är öppet
09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård.
Luciagudstjänst
15.00 Örtomta kyrka.
KFUM-kören.
Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka.
Julkonsert
med Gistad kyrkokör
17.00 Gistads kyrka. Elsa Olsson, sång
och flöjt och Gunnar Ekermo, piano. Kaffe
i prästgården efteråt.
Fjärde söndagen i advent

10.00 Askeby kyrka
10.00 Rystads kyrka
10.00 Törnevalla kyrka

Julkvällsgudstjänst
21.00 Östra Skrukeby kyrka
Henric Strömberg, sång.
Julnattsmässa
23.00 S:t Martin, Ekängen
Julkör medverkar.
23.00 Vårdsbergs kyrka

juldagen
Julotta
06.00 Örtomta kyrka
Bent Persson trumpet.
07.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör.
07.30 Lillkyrka kyrka
Bent Persson trumpet.

annandag jul
Andakt
14.00 Gistads grannskapshus. Tårtservering efteråt.
Musikgudstjänst
18.00 Bankekinds kyrka
Harmony Hats medverkar.

söndag 22 december
Mässa för små och stora
16.00 Samlan, Tallboda.
Vi sjunger advents- och julsånger, leker
julklappsspelet och äter gröt med macka.

Beställ din julgåva på
www.gavoshop.svenskakyrkan.se
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Söndagen efter jul

måndag 13 januari

Mässa och julkaffe
14.00 Linghems församlingsgård.
Julkaffe med hembakat bröd. Sång och
musik. Lotterier till förmån för ACT
Svenska kyrkans internationella arbete.

Konsert med Ehrling
Lundberg ”Elvis” från
Malmbäck.
14.00 Örtomta kyrka.
Efteråt kaffeservering i
församlingshemmet.

söndag 29 december

Nyårsafton

tisdag 31 december

Andra söndagen efter trettondedagen

Nyårsbön
16.00 Östra Hargs kyrka.
Heidi-Maria Alatalo, sång och Simon
Ulmbrant, gitarr.

Mässa och mat
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Kyrka och lekrum är öppet
09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård.
Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem.
Gudstjänst
18.00 Lillkyrka kyrka.
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka.

Nyårsdagen

onsdag 1 januari
Mässa på grannskapshuset
14.00 Linghem.
Söndagen efter nyår

söndag 5 januari
Mässa
16.00 Askeby kyrka.
Trettondedag jul

måndag 6 januari
Musikgudstjänst
18.00 Törnevalla kyrka. Personalkören.
Kyrkkorv.

söndag 19 januari

onsdag 22 januari

Dopfest
17.00 Samlan, Tallboda.
Middag.

torsdag 9 januari

Tredje söndagen efter trettondedagen

En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen.
En stund för lugn, ro och eftertanke.
Efteråt finns fika för den som vill.

Mässa och mat
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Kyrka och lekrum är öppet
09.00-13.00. Lunch efter mässan.
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård.
Mässa med församlingshögtid
16.00 Bankekinds kyrka.

Första söndagen efter trettondedagen

söndag 12 januari

Dopfest
10.00 S:t Martin, Ekängen.
Mässa och mat.
Dopfest
11.00 Linghems församlingsgård.
Mässa och mat.
Gudstjänst i prästgården
18.00 Gistads kyrka. Fika.

söndag 26 januari
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Julen har blivit en tid som ingen
kan styra. Vi är alla i samhället
överens om att julen, som andra
högtider, ska firas på ett speciellt
vis eller på en speciell plats! Det
är bara ett litet problem. Andra
kommersiella krafter stämmer
också in i uppmaningen att fira.
Men motiven är olika till varför
vi ska ha fest. Om vi ska fundera
vidare över anledning, tema och
syfte med firandet så blir det
ungefär som att styra ett barnkalas med fjärrkontroll. Rörigt.
Förväntan och väntan har i
många avseenden ockuperats av
alla tänkbara kommersiella krafter.
Alla vi övertygade ”julister” har
svårt att, i bruset av Black Friday
och efterkommande envisa
rop om att kommersen är det
sanna budskapet som gör oss
alla lyckliga, hinna med ledighet
och att vara med nära och kära.
Julvärdarna i alla våra tv-kanaler
tävlar om julstämning. Många
reagerar när ordet Jul reduceras
för att passa köpkrafterna. Detta
år har vi gång på gång fått höra
om att vi manipuleras, som om
just de kommersiella krafterna
tycks tro att de med sina fjärrkontroller åter har fått oss att
glädjas över nya köprekord.
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Men jul- och nyårstid svärmar
också över av hopp, löften och
framtidstro. Det är en tid som
bryter de vanliga mönstren och
talar om något nytt och om en
framtid. Inne i oss gnager längtan
efter den enkla julen, en jultid
där kärlek och tacksamhet är
budskapet. Där julens budskap
om hopp för framtiden står i
centrum, där jordens resurser
fördelas och används med eftertanke. Där den Gud som bär oss
även får tid att flytta in i våra
liv och i våra familjer. En tid där
framtidstro får prägla både våra
högtider men också vår vardag.
I denna jultid ber jag dig lyssna
efter Guds röst i ditt liv, våga
släppa in det som varje Jul föds
in i våra liv. Det barn som en
gång för alla gavs till mänskligheten som ett hopp. En kärlek
som ekar från vintergatans skapelse, in i ditt och mitt liv. Jag
önskar dig Guds rika välsignelse
över din advents och jultid.

Ulf Hjertman
kyrkoherde, Åkerbo församling

God Jul & Gott Nytt År
önskar Kapten Bille´s

Ring o
boka ju ch
ltallrik!

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

Stängt fr.o.m. 22 dec.
Välkomna åter
den 26 februari 2020.

220:-

per pe

rson

www.kaptenbille.se

011- 545 50

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem,
Gamla hamnmagasinet, Norsholm

EN VÄRSTING TILL SYSTER
21 mars 15.00
1 375 kr
Inkl. fm kaffe.
Vi har redan sålt slut 1 resa till denna musikal.
Nu släpper vi ytterligare en resa med 50 biljetter.
Plats: Chinateatern i Stockholm.
Passa på att följa med på denna populära resa! Detta är verkligen en fantastisk upplevelse.
Biljetter på parkett rad 13-17.

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

ÖPPET:
Må - Fr 9 - 17
Boka via
www.wbuss.se

Gilla oss på

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se
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Redaktionell annons

Öppnar upp sitt hem
för barn i akut behov

”De är sura på varandra ibland och älskar varandra emellanåt.”
Det är en tidig onsdagsförmiddag på en mindre ort utanför Linköping och några få
ensamma snöflingor letar sig ned från himlen. Men här, hos Helen Bizzotto och Staffan
Lindh, ska ingen känna sig ensam.

*Barnen som nämns i texten heter egentligen något annat.
Den 3 september 2012 var femåriga
Sara och hälsade på hemma hos Helen
Bizzotto och Staffan Lindh. 5 september
flyttade hon in hos familjen. Idag är Sara
tolv år och kallar Helen och Staffan för
mamma och pappa.
– En del placeringar kallas för akutplaceringar och i Saras fall var det en sådan.
Att ta emot ett barn är ett stort beslut,
speciellt om man är ett förstagångsplaceringshem. Tanken är ju att det ska bli ett
permanent familjehem – åtminstone tills
32

dess att situationen rett upp sig där barnet kommer ifrån, säger Staffan.
Det finns barn och ungdomar som inte
kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk
eller andra personliga problem. Barnet
kan då behöva flytta till en ny familj – ett
familjehem. Att vara familjehem innebär att du, ensam eller tillsammans med
din familj, tar emot en ny familjemedlem
i hemmet och ger den all praktisk och

																															
känslomässig omsorg ett barn behöver.
Innan du kan få ett uppdrag som familjehem utreder familjehemsenheten dig och
din familjs lämplighet.
I Helen och Staffans fall gick utredningen snabbt. Mycket tack vare att de vid
tidpunkten, sedan ett år tillbaka, hade
haft ett kontaktfamiljsuppdrag. Idag har
familjen, utöver Sara, ytterligare två placeringar, Emir, 17, och Lukas 11. De är
även kontaktfamilj till ytterligare en tolvårig tjej.
– Jag har fyra egna barn sedan tidigare och Staffan har ett. När de blev vuxna
och flyttade ut satt vi här med ett stort
hus och ville fylla på, säger Helen och
skrattar.
Hur har ni pratat med barnen när ni
funderat över att ta emot nya
placeringar?
– Vi har alltid en dialog och Sara brukar säga, ”Inga barn ska ha det svårt.”
Emir skulle heller aldrig säga nej till att
hjälpa någon annan, han är otroligt ödmjuk och omtänksam. Men vi skulle inte
ta emot någon som inte passar in i vår
familjebild. Vi vill inte störa den fina relationen vi har fått till barnen, säger
Staffan.
Hur fungerar barnen ihop?
– De beter sig som syskon i allmänhet.
De är sura på varandra ibland och älskar
varandra emellanåt, skrattar Helen.
Hur har ni tacklat tankar och känslor
kring att ni kan bli av med något av
barnen?
– Socialen gör överväganden varje
halvår och om du inte är vårdnadshavare,

Redaktionell annons

vilket vi är för Emir och snart för Sara,
kan det alltid bli förändringar, säger
Staffan.
– Vi har väldigt bra kontakt med barnens föräldrar, i de fallen där de är
närvarande. Sara träffar sin mamma varannan helg och Lukas sina föräldrar en
gång i månaden. Det tycker vi är en stor
trygghet, berättar Helen.
Varför tycker ni att fler borde överväga
att bli familjehem?
– Det som driver oss är att se utvecklingen. Vid ett par tillfällen har vi varit
nära på att ge upp, men så plötsligt kommer ljusningen och då har det varit värt
allt slit. Många av barnen som inte tas
om hand hamnar i andra svårigheter
när de blir äldre och om vi kan rädda
ett barn från det är vi glada, säger Staffan. 

Text och bild är framtagen åt Linköpings
kommun av Creative Sales, Öst Media.

Barn, unga och vuxna har alltid
behov av goda relationer.
Som vuxen i kommunens olika
arvoderade frivilliga uppdrag, kan
du skapa förtroende och tillit. Omfattningen skiftar beroende på vilken
typ av insats du vill engagera dig i.
Vill du engagera dig som familjehem? Börja då med att ta reda på
mer om uppdraget och anmäl dig till
någon av Frivilligcentrums återkommande informationsträffar.
Datum och tider för dessa hittar du
på linkoping.se/frivilligcentrum
<http://linkoping.se/frivilligcentrum>
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Gamla
möbler blir
som nya
hos Albin

Gamla möbler är snyggare än nya.
Det finns en helt annan hantverkskänsla i dem, menar Albin.

I somras startade Albin Knutsson företaget AK Möbelrestaurering. Med stort hantverkskunnande, noggrannhet och engagemang restaurerar och renoverar han möbler i sin verkstad i
Hackefors.

– Jag är möbelsnickare från början, gick
på Ljunkan, jobbade runt på specialsnickerierna här i Linköping och för drygt två
år sedan tänkte jag att: nä, jag vill nörda
ner mig i nånting och började kolla på
lite utbildningar. Och kollar man på utvecklingen inom möbelsnickeri så finns
det ingen marknad för att vara möbelsnickare idag, det är ingen som vill betala
40 000 för en bokhylla. Så då tittade jag
på möbelrestaurering och det lät ju kul
att jobba med gamla möbler, men framförallt var det för att få nörda ner mig i
nånting och utvecklas, säger Albin som
bor i Rystad och har jobbat på olika specialsnickerier och byggnadsvårdsföretag
sedan 2012.
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Under åren 2017-19 utbildade han sig
till möbelrestaurerare på Tibro hantverksakademi, där han bland annat
nytillverkade en 1700-tals högprovins
Stockholms rokokobyrå i tidstypiskt material, utseende, teknik och storlek.
I juni startade han AK Möbelrestaurering med en verksamhet som ligger helt
rätt i tiden. Trenden i samhället är att
den tidigare slit-och-släng-kulturen håller på att bytas ut mot en allt mer cirkulär
ekonomi där saker tas till vara och återbrukas, och där känns möbelrestaurering
som en klockren bransch med stor framtida potential.

– Det finns en större marknad i att
göra i ordning möbler än att tillverka
nya. Även om jag inte får bygga dem
så tycker jag det är kul att hålla på med
möbler, ibland blir det väldigt speciella
lagningar som jag måste göra, man måste vara väldigt påhittig och lösa grejer.
Albin förklarar skillnaden mellan restaurering, renovering och konservering:
När du renoverar exempelvis ett kök så
blåser du ut allt, sparar i bästa fall stommen och rörledningarna för att sedan
bygga upp ett nytt kök. Vid en restaurering så behåller du placeringen av
skåp och bänkar samt dess skåpluckor
och lådor. Bänkskivorna höjs upp till en
praktisk arbetshöjd och du ser till att
inga rör läcker och att alla ytor är hela
och fräscha. Köket ser ut som det gjorde
innan men är användbart och uppfräschat. Vid en konservering ser du till att
ingenting är i risk att skadas mer, men
lämnar resterande i sitt befintliga skick.
Än så länge arbetar Albin heltid på sitt
vanliga jobb som fönstersnickare och
ägnar kvällar och helger åt AK Möbelrestaurering, men målet är att fördelningen
så småningom ska bli femtio/femtio. Han
har ingen riktig konkurrent i närområdet
och det lär inte bli någon brist på jobb.
– Det är mycket ytbehandling och vattenskador, de traditionella grejerna. Man
glömmer en kruka på bordet så det blir
en vit ring eller ställer en metallbit på ett
ekbord så det blir en svart ring. Framförallt handlar det om bord eller att laga
rangliga stolar.
– Kunderna är främst medelålders och
uppåt. Det handlar väl om vilken generation som tar hand om sina grejer, och det
är oftast de som har äldre möbler. De kan

Det bästa är att få jobba med möbler och att
det blir väldigt snyggt när det är klart, och
man får den där känslan att både kunden och
jag själv är nöjda med jobbet.
ha ärvt möblerna eller har släktingar som
har byggt dem. Det är mycket sånt: den
här har min farfars far byggt.
Och har man kvalitetsmöbler är det
absolut värt att lämna in dem för restaurering, menar Albin.
– För att hålla igång det cirkulära
återbruket måste man tänka till lite och
komma ifrån köp-och-släng-samhället
och ta hand om grejerna. Man tar ju
hand om sitt hus och sin bil, så varför ska
man inte ta hand om sina möbler? Lämnar man in till mig blir det bra gjort, och
reversibelt utfört i tidstypiska material.
Jag har även ett stort nätverk som jag
kan använda mig av, säger Albin. 

Text & foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på sidan 6.)
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smått & gott
PRO Åkerbo

Onsdag 15 januari kl. 14.00

Grebo-kören underhåller.
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar styrelsen.
Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”!
Alla välkomna – även icke medlemmar.

Silversträngarna
Vi är 6 damer som sjunger och spelar.
Visor, schlager, religiösa sånger.
Bokning 0120 -600 94 eller 0706 - 780212.

VW-bubbla KÖPES

Allt från fin bil till objekt.
Köper delar och tillbehör.
VW-buss är av intresse.
Betalar bra för rätt objekt.
Nicklas 070 - 658 67 76

Björsäters seniorer
förmedlar rollatorer.

Nu är glada julen slut slut slut ...

JULGRANSPLUNDRING
Folkets Hus Ringstorp

Lördag den 11 januari 2020, kl. 14.00
Dans & lek kring granen och tomtebesök.
Kaffeservering - Lotterier
Hjärtligt välkomna!

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA
HEMBYGDSFÖRENING
önskar alla sina medlemmar
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Årsmöte 29 mars 2020.

Finnes: Gammal arbetarbarack
ca 15 kvm, ej hjul. Lite inbyggd. Billigt.
Kan hämtas. 070 - 8854347.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd
14/12 Julkonsert med Ceciliakören i Rystads kyrka,
				kl. 17.00

11/1		 Julgransplundring, Ringstorp Folkets Hus,
				kl. 14.00. Dans o lek kring granen, tomtebesök.

24/12 Julkvällsgudstjänst, Östra Skrukeby
				kyrka, kl. 21.00.

12/1		 Julfest i Sockenstugan Vårdsberg, kl. 14.00.
				 Gröt & skinksmörgås, dans kring granen.
				Anmälan 070-665 90 20, 070-356 79 49.
			 Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

				Julnattsmässa/gudstjänst
				S:t Martin, Ekängen, kl. 23.00, Julkör.
			 Vårdsbergs kyrka, kl. 23.00
				Skärkinds kapell, kl. 23.30
25/12 Julotta

				Örtomta kyrka, kl. 06.00

				 Östra Hargs kyrka, kl. 07.00
				Kimstads kyrka, kl. 07.00
				Vånga kyrka, kl. 07.00
				Lillkyrka kyrka, kl. 07.30
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17/1		 Fredagsdans i Landerydgården, Hjulsbro,
				kl.18-21. Arr. Linköping LineDancers.
Onsdagar		 Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl.17-20
							Arr. PRO Skärblacka
För ytterligare information – se annonser på annan plats i tidningen.

Radannonser

för privatpersoner och föreningar
under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text.
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med
maximalt cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad.
Uppge också ditt namn, adress och tel.nr.
E-mail: info@akerbo.nu.
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem.
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning
Priser
Rubrik samt
skall vara Åkerbobladet till1 - 2 rader 75:handa senast på tisdagen i
3 rader				90:veckan före utgivningsveckan.
4 rader			  105:5 rader			  120:Dvs. för nästa nummer senast
6 rader			  135:den 14 januari.
7 rader			 150:(Vi tar inte emot annonstext
8 rader			 165:per telefon.)
Liten bild + 150:-

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.

Marvin av Tom Armstrong

Sjunde sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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Berit Jendeberg hälsade alla välkomna till den årliga syföreningsauktionen.

Hjälpande auktion
Den första snön har bildat ett tunt täcke
som lyser upp kanterna på den lilla vägen till Östra Hargs kyrka. Isfläckar
blänker i strålkastarljuset. Framför församlingshemmet är parkeringen full.
En marschall flämtar när vinden sveper
runt verandan. Innanför entrén doftar
det nybryggt kaffe och ett sorl av röster
hörs. Berit Jendeberg hälsar besökarna
välkomna till den årliga auktionen som
Östra Hargs Kyrkliga Syförening ordnar.
Hon berättar att syföreningen funnits i
ungefär hundra år och att auktionerna
har pågått sedan början av 1950-talet.
– Då hölls auktionerna i det gamla
skolhuset. Idag håller vi till i församlingshemmet. Inkomsterna från auktionerna
går till välgörande ändamål som till
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exempel Tappra Barn. Men ändamålet
varierar från år till år.
Berit Jendeberg är föreningens ordförande och säger att medlemmarna träffas
hos varandra 6-7 gånger per termin.
– Vi ägnar oss åt handarbete men
dricker också kaffe och har trevligt. Våra
alster säljer vi på auktionerna. Ibland har
vi storsymöten och träffar de andra syföreningarna. En uppskattad del av vår
verksamhet är sockorna vi stickar till de
nyfödda i Åkerbo.
Samarbete med kyrkan
Östra Hargs Kyrkliga Syförening är en
del av kyrkan och en präst eller diakon
är med på symötena. Varje möte och

Britt Madsen visade en tomte som Stefan Ahlström klubbade för 250 kronor.
auktion inleds med en andakt. Stefan
Ahlström ansvarar för kvällens andakt.
Sedan serverar föreningens medlemmar
kaffe till besökarna. Hembakad sockerkaka, brysselkex och kolakakor ligger
prydligt upplagda på faten som står på
borden. Många av besökarna kommer
från trakten men det finns också de som
har åkt från andra delar av Linköping.
När kaffekopparna är urdruckna tar Stefan Ahlström tag i auktionsklubban och
startar utropen. På bordet framför honom ligger många objekt som skall säljas.
Där finns bland annat grytlappar, handdukar och stearinljus. Utropen går i ett
raskt tempo och besökarna lättar på plånböckerna. En burk plommonmarmelad
säljs för 220 kronor och en julkärve för
320 kronor. Inga Sundin visar upp föremålen som skall säljas. I pausen kommer
hon ut i köket. Hon säger att hon hjälper
till varje år med auktionen.

Godispåsar
Bredvid henne står Birgitta Franzén.
Hon ser till att det finns tillräckligt med
kaffebröd och koppar. Efter auktionen
kommer syföreningen att servera ostkaka
till besökarna. Birgitta Franzén förbereder brickor med assietter. Det blir ett lass
ostkaka och stora klickar sylt och grädde
på varje tallrik. Under pausen går Britt
Madsen runt bland besökarna med en
korg. Den innehåller påsar med godis
och frukt. Britt Madsen säljer påsarna för
tjugo kronor styck och korgen blir snart
tom. När pausen är slut avlöser hon Inga
Sundin. Auktionen fortsätter. Sista utropet är en burk med hemlagad knäck.
– Den är till för de som har bra tänder,
säger Stefan Ahlström och gör sig beredd
att klubba knäcken till bästa budet. 
Text och bild: Fredrik Häger
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Lösning till rebusen hittar du på sidan 51. Krysslösningen publiceras i nästa Åkerboblad.
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Månadens profil:							

Mikaelas planer på att bli bonde
– slutade med prästvigning

Mikaela Stigsdotter Larsson var en av
alla ungdomar som under 1990-talet reste till klostret i Taizé för att delta i det
enkla gudstjänstlivet.
– När jag och en kompis slutade gymnasiet ville vi åka till Taizé. Genom
kontakter fick vi reda på att Borgs församling i Norrköping skulle göra en
bussresa dit. Vi anmälde oss och det blev
min början till en fin gemenskap i Borgs
församling, berättar Mikaela.

Det Mikaela uppskattar mest med sitt arbete
som präst är mötet med människor i livets alla
skeden.
År 1949 grundade Frère Roger en kommunitet med avsikt att inom protestantismen
återknyta till det allmänna kristna arvet i
gemenskap, lovsånger till Gud samt att tjäna
sin nästa.
Under 1960-talet började ungdomar söka
sig till Taizé då de hade ett behov av att någon lyssnade till dem. Ungdomspastoralen
utvecklades främst omkring lyssnandet men
syftade även till att samla ungdomar till bön i
moderna former.
Idag är Taizé en viktig plats dit tusentals
kristna ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn söker sig för att samtala om sin
tro, sjunga och be.
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En ödla i sovrummet
På den tiden hade hon inga ambitioner
att börja arbeta inom Svenska kyrkan
utan kände endast att kyrkan och Borgs
församling var en plats där hon med sin
gudstro fann en gemenskap som hon
trivdes med.
– Jag var en av församlingens
konfirmandledare under en period. Då
gjorde jag en ny resa till Taizé tillsammans med konfirmandgruppen. Jag var
även med i ungdomsgruppen och satt
med i styrelsen för Svenska kyrkans Unga
där jag för övrigt under en tid var ordförande.
Jag var mycket aktiv i gudstjänstlivet
men hade absolut inga planer på att bli
präst. Mitt mål var att bli lantbrukare
mycket beroende på att jag är uppväxt
på en gård. Mina föräldrar hade mjölkgård i Värmland men sålde den när jag
var tio år och vi flyttade till Vikbolandet. Efter högstadiet började jag på
Vreta lantbruksgymnasium och utbildade mig till lantbrukare. När jag lämnade

							

Mikaela Stigsdotter Larsson

lantbruksskolan kände jag att det inte
passade mig eftersom det krävdes storjordbruk för att uppnå lönsamhet. Mitt
djurintresse har dock aldrig gått över.
Det har alltid funnits djur i mitt liv, när
jag bodde hemma hade jag ett par kaniner vilket ledde till en mindre kaninfarm.
Jag har haft ett par egna får och både
under ungdomstiden och nu i vuxen
ålder har jag haft hästar. Nu har jag förutom min ledarhund Sigge en katt och
en ödla. Fast ödlan är inte mitt ansvar
utan den är min äldsta dotters husdjur
även om den råkar bo i mitt sovrum,
skrattar Mikaela.
Tankar som växte sig allt starkare
Religion är något som alltid fascinerat
mig och något jag ville fördjupa mig i så
jag sökte till Linköpings universitet och
det religionsvetenskapliga programmet.
Då fick jag ofta frågan om jag skulle bli
präst vilket jag hela tiden dementerade.
Men allt medan tiden gick växte känslan inom mig att det faktiskt var präst jag
skulle bli.
Tiden i Borgs församling är en stor
bidragande orsak till det beslutet. Jag
hade länge sökt efter en plats där min tro
fick rum och där jag som människa inte
blev begränsad. Där jag inte behövde
tro, tänka och leva på ett visst sätt. Inom
Svenska kyrkan är det högt i tak och låga
trösklar vilket jag verkligen fick uppleva i Borgs församling. I församlingen
fanns ett rikt gudstjänstliv vilket jag alltid
älskat. Liturgin var rik och vi ungdomar medverkade ofta med sång vilket
jag uppskattade. Genom att vara med i
Borgs församling stod det klart för mig
att jag skulle bli präst, säger Mikaela.

En vanlig syn i Mikaelas tjänsterum där
Sigge har en egen plats.
Känslosam predikan
I januari nästa år är det elva år sedan
hon prästvigdes. Sin första fasta tjänst
hade hon i Valdemarsvik-Ringarums pastorat. Där arbetade Mikaela under fem
års tid men när en komministertjänst utlystets i Norrköping Borgs församling
tvekade hon inte utan skickade in en ansökan.
– Det var dags för mig att lämna Valdemarsvik-Ringarum även om jag trivts
väldigt bra där. Det har tidigare varit andra komministertjänster utlysta i Borgs
församling men det var först då som jag
kände mig redo att komma tillbaka till
min ungdomsförsamling i en annan roll.
Förutom att det är min hemförsamling
har resvägen till och från arbetet minskat markant, säger Mikaela som bor
i Skärblacka och har sitt tjänsterum i
Skogängsgården.
Då jag höll min avskedspredikan i
Ringarums kyrka var det mycket känslosamt. Både förväntan inför allt det nya
men också sorg över att lämna de människor jag lärt känna och vissa av dem
kommit mycket nära.
forts. på nästa sida
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Ledarhunden Sigge är
ovärderlig hjälp när
Mikaela är ute och går.

Men när jag hälsades välkommen i
gudstjänsten i min nya församling kändes allt mycket bra och jag är helt säker
på att jag tagit ett rätt beslut. Nu är jag
inne på mitt tredje år i Borgs församling
och jag trivs väldig bra.
Att vara präst är bra på så många vis
och det som jag uppskattar mest är variationsrikedomen. Jag tycker om mötet
med människor i så många olika situationer. Det är mötet med familjer som
utökats med nya små familjemedlemmar till stunden då något gått hela vägen
fram till livets slut. Plus allt annat som
finns mellan dop och begravning.
Toner in i hjärtat
När Mikaela hänger undan prästskjortan och lägger prästkragen i byrålådan
för att ägna sig åt sin fritid läser hon ofta
böcker och skriver dikter. Under året har
hon släppt diktboken Toner in i hjärtat.
Mikaela umgås gärna med sina vänner
men framför allt ägnar hon den mesta av
tiden tillsammans med sina tre barn.
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– Barnen bor växelvis hos mig och sin
pappa, en vecka åt gången. När barnen
är hos mig är det intensiva dagar. När
pappaveckan börjar och jag blir ensam
uppskattar jag ensamheten. Mitt arbete
innebär många samtal och möten därför
tycker jag ensamheten blir en tid för återhämtning.
Något nytt som jag börjat med och
som faktiskt förvånar mig själv är att jag
börjat träna. Jag och en kompis springer tillsammans plus att vi går på gym.
Tidigare har jag klättrat i klätterhallen,
simmat och ridit men aldrig löptränat.
Måste erkänna att det känns skönt
med den här för mig nya träningsformen.
Inte enbart julmys och griljerad skinka
Det närmar sig jul. En helg då de flesta
vill vara hemma och tillbringa tiden tillsammans med nära och kära. Men för
Mikaela är det inga problem att jobba
under julhelgen, tvärt om.

						

Mikaela Stigsdotter Larsson

Mikaela utbildade sig till bonde men blev istället präst i Borgs församling.
– Jag älskar julen i kyrkan. Visst är julen rolig hemma med barnen och allt
runt omkring men med åren upplever
jag att julen handlar mycket om prestation. Alla ska må bra, det ska vara fint
och mysigt, mat och julklappar. När jag
landar i julottan firar jag jul på riktigt för
det är då julen är det som den handlar
om. Något som är viktigt att inte tappa bort bland alla julklappar, julmat och
Kalle Anka.
Under min julottepredikan försöker
jag så varsamt som möjligt poängtera att
julen inte enbart är glimrande ljus, julsånger och barn som dansar runt granen.
För många är julen en helg där besvikelser över dålig ekonomi, alkoholproblem,
trasiga familjerelationer och ensamhet en
stor börda. I min förkunnelse om julen är
det viktigt att få med allt det som är trasigt. De som kommer till kyrkan och haft
en fin jul bär med sig julglädjen dit men
de som kommer och inte upplever någon glädje över julen behöver orden som
tröst. 

FAKTARUTA
Namn: Mikaela Stigsdotter Larsson
Ålder: 40 år
Bor: I Skärblacka
Yrke: Präst
Familj: Barnen Molly, Hedvig och
Edda samt ledarhunden Sigge och
katten Taira
Favoritförfattare: Kan jag inte svara
på för jag har så många
Favoritfilm: Tittade mycket på film
förr men nu gör jag det aldrig
Fritidsintressen: Umgås med barnen,
mina vänner och det nykomna intresset löpning
Favoritmat: Väl tillagat lamm
Favoritdryck: Jägermeister och
coca-cola
Framtidsplaner: Bygga om i mitt
radhus

Text och bild: Carina Larsson
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KULTUR & NÖJE																												

Nya stjärnor på slottet

BILD: SVT

Lördagen den 28 december
klockan 20 är det premiär för årets
upplaga av Stjärnorna på slottet, den
fjortonde i ordningen. I år möter
vi sångaren och skådespelaren Pernilla Wahlgren, ståuppkomikern
och programledaren Måns Möller,
skådespelaren och sångaren Björn
Kjellman, skådespelaren Julia Dufvenius Wollter samt idrottsledaren
och skådespelaren Dragomir Mrsic.
Precis som vanligt är programmet inspelat på ett svenskt slott, där
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deltagarna får var sin dag där de bestämmer vad som ska ätas och göras.
De talar om sig själva, sina glädjeämnen och sina problem. Dragomir
berättar till exempel om sin turbulenta uppväxt, Julia om rädslan över
att gå till jobbet på Dramaten och
Måns om hur det var att bli pappa och inse att allt inte stod rätt till
med sonen.
FREDRIK POLBACK

																												

KULTUR & NÖJE

Winnerbäck
avslutar hemma
Nästa år kommer Linköpingssonen
Lars Winnerbäck, aktuell med albumet
Eldtuppen, att ge en rad sommarkonserter runt om i landet och han avslutar på
hemmaplan – på Stångebrofältet i Linköping 29 augusti.
– Alltså när Eldtuppen kom så kände jag att det var som en nystart, säger
Lars Winnerbäck. Fattar om det inte var
så tydligt för alla, men för mig var det
så. Jag var stolt och ivrig och när turnén
kom igång i Linköping var det den bästa
resan hittills. Med bandet, med tekniker,
crew och inte minst publiken. Tacksam

BILD: KNOTAN

och tagen, och det enda som inte stämde var att vi inte reste till fler städer. Men
november är november. I sommar har vi
mer tid, mer utrymme, mer Norge, mer
Sverige, grönare gräsplaner, fetare festivaler, längre dagar, fler bussar, längre
sträckor, fler låtar. Samma band. Samma
crew. Släpp oss var som helst. Vi längtar.
FREDRIK POLBACK

Lejonkungen på dvd
1994 kom den animerade versionen av Lejonkungen. Därefter gjordes en framgångsrik musikal med
samma namn, som spelats på både West End och
Broadway.
Nu släpper Disney spelfilmsversionen av Lejonkungen på dvd, regisserad av Jon Favreau och med
omarbetad musik av Hans Zimmer, Tim Rice och Elton John. Bland de svenska röstskådespelarna märks
namn som John Lundvik, Linus Eklund Adolphson,
Sharon Dyall, Björn Gustafsson, Svante Thuresson,
Molly Hammar, Livia Millhagen, Mattias Knave och
Anis Don Demina. Filmen hade biopremiär i somras
och har hittills dragit in över 1,6 miljarder dollar.
Därmed har den redan passerat Frost som den mest
inkomstbringande animerade filmen någonsin.

BILD: DISNEY

FREDRIK POLBACK
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MAT & DRYCK
Avslutar matåret med en trerättersmeny samtidigt
önskar jag er alla en God Jul!

Baconlindad fläskfilé
med paprikasås
4 portioner
Ugn 150 grader
Ca 600 gram fläskfilé
1 paket bacon
Linda in fläskfilén i bacon, bryn filén i
smör/olja i en stekpanna.

Rösti med löjrom,
smetana och rödlök
4 små potatisar ca 250 gram
Salt
Peppar
Olja
Skala och riv potatisen grovt ner i en
bunke, krydda med salt och peppar.
Hetta upp lite olja i en stekpanna och
klicka ner den rivna potatisen i små
högar.
Platta till med stekspaden och stek gyllenbruna på bägge sidor.
Servering
80-100 gram löjrom
4 msk smetana ca ½ dl
½ rödlök
Olja
Citron
Dill
Servera röstin med en klick löjrom,
smetana och finhackad rödlök.
Garnera gärna med dill och citron.
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Krydda med salt och peppar.
Lägg över filén i en ugnssäker form och
stek klart i ugnen tills köttet har en innertemperatur på 63-65 grader. Låt vila
i bakplåtspapper tills servering.

MAT & DRYCK

Paprikasås
1 hackad schalottenlök
1-2 hackade vitlöksklyftor
1 tärnad röd paprika
1 dl vitt vin
1 msk kalvfond
2½-3 dl grädde
½-1 tsk sambal oelek
Salt, peppar
Smör/olja

Stek paprika, lök och vitlök mjuk i
olja/smör i en kastrull.
Tillsätt vin och fond, låt reducera ner
till ca hälften.
Häll i grädde och låt såsen sjuda
10 minuter.
Mixa såsen slät och smaka av med
sambal oelek, salt och peppar.
Servering
Skär fläskfilén i skivor och servera med
paprikasåsen och valfria tillbehör.

Stekta äpplen med
hallon och smul
4 portioner
4 äpplen
4 - 5 msk hallonsylt
Smör
Smörj en ugnssäker form.
Skala och kärna ur äpplena, ställ
äpplena i formen.
Fyll hålen på äpplena med hallonsylt,
hyvla över smör.
Stek i mitten av ugnen på 200 grader i
ca 20-25 min. tills äpplena är mjuka.

Smul
1 dl vetemjöl
1 dl havregryn
1 dl kokos
1 dl hackade nötter
100 gram smör
1 msk socker

Blanda ihop ingredienserna till en
smulig deg.
Platta ut degen på en bakplåtsklädd
plåt.
Grädda degen i 200 grader 8-10
minuter.
Låt kallna, krossa eller smula degen.
Servera de stekta äpplena med vaniljsås
och smul.
49

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

FILLINGE

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

FINSPÅNG

Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3.
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.
Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32,
Ti-To 13-18, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA

Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.
Älvan Station
mellan Fornåsa och Klockrike.
Spontanöppet helger. Tider läggs ut
på Instagram: loppisalvan eller messa
0708-144860. Kan öppna efter
överenskommelse.

GISTAD

Jannes Loppis - stängt för säsongen
Fasta tider åter våren 2020. Ring om
du är intresserad så försöker jag ändå
öppna. Antikt och kuriosa.
Tel. 0703-6769 80. Förbi hockeyrink och
fotbollsplan, efter 300 m 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

50

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på
vänster sida. Ring för öppettider på
tel. 073 - 755 72 72.
Bohaget. Hagmarksgatan 7.
On, To, Fr 15-19. 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.
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

MOTALA

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

NORRKÖPING

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18,
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80
Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-15.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Ingelstad
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära
Östgötaporten (Idrottsparken).
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42,
Per-Arne Eriksson.

REJMYRE

Svantes Nät- & Butiksloppis
Tornvägen 5.
Svante Bogren 072-150 99 67
Öppnar efter överenskommelse.

SKÄNNINGE

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

SKÄRBLACKA

LJUNGSBRO

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

MALMSLÄTT

Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria.
Lö 9-14, Sö 11-15. Tel. 0736 - 23 93 72.

Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14.
Tel. 013-682 00
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station.
Må, To, Fr 12 -18. Lö 11-14.
Tel. 013-29 98 98.
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m.
har vi också en mindre loppis.

SVÄRTINGE

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

SÖDERKÖPING

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

TALLBODA

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

VÅNGA

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

ÅTVIDABERG

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

Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6,
mittemot Sporthallen. Ti, To, Fr 12-18,
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.

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

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

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

Ideella Föreningen Sri Lanka
Söderleden 15, t.o.m. 21/12: Ti, To, Fr
14 -18, Lö 10 -14. Öppnar i ny lokal 14/1
på fd Gropen, Mejerigatan 2, med nya
tider: Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14.
Tel. 0705-66 77 83.

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här? Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20
eller info@akerbo.nu • FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.
Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats.
Vi tar med loppisar som har öppet vid återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar".

Lösning till
Mystiska Profilen, november

Lösning till novemberkrysset
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Profilen var: Alfred Nobel. Föddes i Stockholm

ÄNDRA
TONLÄGE

den 21 oktober 1833. Efter resor och studier i
USA och Frankrike uppfann Nobel dynamiten år
1865. Arvet efter Nobel uppgick till 31.587.202
kronor och 28 öre. Huvuddelen av summan placerades i en fond, från vilken nobelprisen årligen
utdelas den 10 december, på Nobels dödsdag.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en
vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev:
Kerstin Wigren, Linghem.
Vinsten skickas med posten.
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Klä granen gör vi varje jul. Det tycker vi är riktigt kul..

LÖSNING TILL REBUSEN PÅ SIDAN 40:
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Åkerbokrysset - december 2019
STRÄVAN VARKEN
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Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2019

Så var det dags för ett litet hjärngympapass igen med hjälp av ett nytt Åkerbokryss. När du har löst
korsordet kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter
till info@akerbo.nu Senast den 14 januari 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 novemberkrysset var ”En liten måldomare" och "Pumpasoppstest". Lösning se sidan 51.
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Per Henriksson, Linköping, 2:a pris – Caroline Kelly, Ljungsbro
samt 3:e pris – Åke Andersson, Björsäter, Åtvidaberg. Vinsterna kommer med posten.
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Åkerbobladet Upplaga . ex.

Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors,
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,
Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna,
och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Runt 3.200 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, Mor & Dotter
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
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, 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
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,
Skärblacka Bygghandel, ICA Supermarket, Pizzeria Domino,
Blackas Pizzeria, Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Svärtinge Loppis, Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Åkerbobladet

Planerad utgivning 2020
Första halvåret (preliminära datum).
Nr
1
2
3-4
5
6-7

Manusstopp
Tis 14/1
Tis 18/2
Tis 24/3
Tis 28/4
Tis 2/6

Utdeln.dag
Sön 26/1
Sön 1/3
Sön 5/4
Sön 10/5
Sön 14/6

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som postadress samt av Svensk Hemleverans till boende i
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholmsområdet ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs ring Svensk
Hemleverans 0703-73 32 53.
Klipp ut och spara.

TRYCK:
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
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.
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Vill du ta bort

En

TRÄD & STUBBAR?

JULHÄLSNING

Vi

till mina kunder i
länet och hopp
om ett

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.)
God Jul & Gott Nytt År!
önskar

Daniel Gustafsson

D. A Mark och Träd AB

GOTT NYTT ÅR!
I januari fram �ll mars
återupptar vi
vinterklippningen
av äppleträden.
Hälsningar
Trädgårdstjänsten hos G.T.’s

www.dakonsult.se

Tel. 0701- 600 617

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla!

Butiken Kontakten är öppen

Mån - Tor 13 -16
Fre 10 -15

www.elinstallationer.net
23 dec - 6 jan är Elinstallationer och Kontakten stängda. Välkomna åter den 7 januari!
(lunch 12.30 -13.00)

(För akuta fel har vi telefonsvarare som avlyssnas en gång per dag.)

Huvudkontor 0120 - 149 49
Post- och besöksadress samt
butiken Kontakten
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg
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Besöksadress i Linköping:
Regelgatan 1,
589 41 Linköping
Tel. 013 - 149 490

LAMM- och
FÅRSKINN
Vita och grå

TOVADE TOMTAR
och

ANDRA FIGURER
Skinnprodukter
Välkommen till oss på Säby Gård
för inköp av våra skinnprodukter!

Ring 0708- 498 112 för besök.
barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se
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Livet är fullt
av svåra beslut.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *

36

månader
räntefritt

Fönsterbyte skall
inte vara det.
Vi tycker inte att du ska behöva välja mellan lågt u-värde och kondensfria fönster, eller mellan inbrottsklassning och design. Det är
självklarheter som varje modernt fönster borde vara utrustat med
som standard.
Besök gärna vår stora utställning på Roxviksgatan 8D i Linköping.
Öppen tisdag och torsdag 12-18 och lördag 10-14.

Boka ett kostnadsfritt hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* En enkeldörr gäller vid köp av minst 7 st fönster.
Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

