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Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem 
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91 

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d

ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga

Åkerbos politiker 26-29 • Månadens profil 31 • Recept 37 • Korsord 40

UTÖKADE ÖPPETTIDER: Vardagar 8-18, lördagar 10-14

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

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

Betala ett däck 
i månaden med 
COM4TIRES-

kortet.
Räntefritt och utan 
uppläggningsavgift!uppläggningsavgift!

DÄCKHOTELL Vid skifte ingår alltid hjultvätt.

Fyrhjuls-
inställning. 

LÅNEBIL.

Vi har även
SPECIALPRISER på fälgar.

MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • CONTINENTAL • PIRELLI • TOYO • GOODYEAR m.fl. 

HANKOOK W419
Dubbdäck

HANKOOK W606
Friktionsdäck

SPECIALPRISER
på HANKOOK 

VINTERDÄCK
Gäller de vanligaste dimensionerna

och så långt lagret räcker.
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www.1177

Vårdcentralen Linghem informerar

Vaccinera dig mot influensa!
Äldre människor, personer med vissa kroniska sjukdomar samt 
gravida, löper ökad risk för allvarlig sjukdom eller komplikatio-
ner av influensa. Vaccination ger ett bra grundskydd.

Från 65 års ålder är vaccinationen avgiftsfri. Den är också 
avgiftsfri för gravida, som bör vaccinera sig efter vecka 16 när 
risken för allvarlig sjukdom är störst. Även vissa grupper med 
kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och lungsjuka och 
personer med extrem fetma erbjuds avgiftsfri vaccination efter 
rekommendation från sin läkare. Du som är under 65 år och inte 
tillhör någon riskgrupp, betalar 300 kr för vaccination.  

Du kan vaccinera dig på Vårdcentralen Linghem  
på följande tider:
•   Lördag 7 november klockan 10.00 - 13.00
•   Torsdag 19 november klockan 13.00 - 16.00
•   Tisdag den 24 november klockan 17.00 - 19.00
Ingen bokning till dessa tider behövs utan du är välkommen  
att komma direkt hit.

Testa din lungfunktion
Om du är 45 år eller äldre och rökare eller före detta rökare har 
du möjlighet att testa din lungfunktion.  
Vi kommer att ha en öppen mottagning för test av lungfunktion 
den 18/11 kl. 15.00 - 17.00. Ingen bokning behövs utan du är  
välkommen på drop in. Besöket tar ca 10 minuter och är  
kostnadsfritt.

Mer information från vårdcentralen finns på vår hemsida,
www. 1177

Välkomna!
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Välkommen till Krinolin!
Frackpaket 

till balerna uthyres 
från 1495:-

 Vårdsbergsvägen 135, 589 37 Linköping 
013 - 12 33 55 • www.krinolin.se • info@krinolin.se

Öppettider tisdag - torsdag 15 - 18 • Övriga tider efter bokning

Prisexempel för klänningen 
på bilden 3 600:-

Brud- och balklänningar 
Uthyrning och försäljning av frack, jaquette och smoking

Försäljning av tyg. Allt inom sömnad

Har du en egen idé om din

bal- eller
 brudklänning?

Här får du hjälp med att skapa den!

Gistad Veterinärpraktik AB

Dags att kastrera katten!
(från 6 mån ålder)

10 % rabatt på kastrationer 
(han- eller honkatt) samt ID-märkningar.

10 % rabatt på vaccinationer för hund och katt. 

Gäller vid tidsbeställning under oktober och november.

Välkomna att boka tid!           Endast kortbetalning.

Välkomna till den lilla privata kliniken på landet 
med personlig service och ett lugnare tempo.

Leg. veterinär Anette Gladh
Följ oss på Facebook: Gistad-Veterinärpraktik-AB

013 - 734 20
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Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Vi utför
Alla typer av till-, om- 
och nybyggnationer 

med helentreprenad
samt arbeten som

Renoveringar • Takbyten • Fönsterbyten
Badrum • Uteplatser • Panelbyten m.m.

– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53

070 - 744 16 82 •  joakim@stenomark.se

Vi utför alla arbeten i trädgård såsom:
Grävarbeten • Stenläggning • Anläggning • Tomtplanering 

Rullgräs • Snöbekämpning • Plantering • Ogräsrensning

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29
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Öppnar 31 oktober med  
ÖPPET HUS 10 -14.

Välkomna till den lilla begravningsbyrån  
med den stora omtanken. 

Vi finns på Stationsvägen 5 i Skärblacka.
Mikael Gustafsson och Therese Denser

011- 575 75 
PERSONLIGT ENGAGEMANG – DYGNET RUNT!

www.ljusets.se

Hannäs Möbel och 
och Prylmarknad

23 km söder om Åtvidaberg  
vid Hannäs kyrka.

Öppet nästa gång 
lördag 31 oktober, kl. 10-16. 

Därefter den 28 november  
vilket blir sista gången för i år.

Välkomna!

Telefon: 0120 -148 03 • 0120 - 411 43 
070 -295 65 96

500 kvm 
prylar, böcker och möbler

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 10.00 - 12.00

TELEFON:  
Mikael Andersson  0709 -10 56 00 
MAIL: mikael_229@hotmail.com

www.linghemgym1.se

BNE-Industriteknik AB

Telefon: 0708 - 55 77 53 
bernt.linkoping@gmail.com

Gillbergatan 15, Tornby, Linköping

Industrimodeller
Attrapper
Prototyper
Gjutmodeller
Vakuumformade paneler
Specialverktyg
3D-cadmodeller
Maskinritningar

Bilverkstad i Rystad

www.auto-shop.se
013 -741 14 • 070  -731 35 10

NOSTALGIMIX

MEST NOSTALGI 
I LINKÖPING

VI KÖPER OCH SÄLJER

G:a Tanneforsv 17, (VID FRISKIS & SVETTIS)
Tel. 013 - 10 19 90

MÖBLER, ANTIKT, 50-60-70-TAL, RETRO, 
KURIOSA, LOPPIS, CYKLAR, VINTAGE M.M.
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www.bergsgard.eu  •  073 - 066  45  59  •  www.antikboden.eu
Följ oss på Faceboook: Bergs Gård Köttlådor, Antikt, Snickeri

BAKDELS-
LÅDA

av ko 

Extra hängmörat.
Ca 15 - 18 kg/låda. 

Pris 195:-/kg.

Dags att beställa 
höstens köttlådor!

med hängmörat kött från Angus,
Ekologiskt uppfödda, enbart på gräs.

www.bergsgard.eu  

KÖTTLÅDA
Levereras benfritt, styckat 

samt med malet kött.
Ca 35 kg/låda. Pris 134:-/kg.

Det går också bra att beställa 
endast nötfärs.  Pris 85:-/kg.

För bokning ring 
073 -  066 45 59 

(Endast telefonbokning)

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

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
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Inifrån o ut
Första steget till ett 
mer harmoniskt liv

Sandra Davidsson 
Samtals- & relationsterapeut 
Healing & Meditation • Trumresor
0730 - 57 74 08 • sandra_thilda@hotmail.com
inifranout.se

FINA NAGLAR 
till Vardags & Fest!

Drottningtorget 2, Linköping
013 -13 10 25 • www.halsoagenten.se

Nagelförstärkning
inkl. återbesök

995:-  
Nagelförlängning

inkl. återbesök

           fr. 1050:-  
Gäller t.o.m. 20/11 2015, för 1:a besöket.

Vid borttagning av material tillkommer avgift.

Boka online!

Ägg till frukost är en kanonbra 
start på dagen.

Stora Bjärby 
Ägg AB

0709 - 37 00 36

Äggen hos oss 
är FÄRSKA. 

Vill du ha färskare 
– köp en höna!

Vägbeskrivning: 
Följ skyltar mot 
Stora Bjärby från bron 
vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårds-
byggnaden och 
ytterligare 200 m 
ner till ÄGGBODEN.

Välkommen till vår ÄGGBOD

Närproducerat Ekologiskt Lammkött 
från Karlebo Storgård (Bankekind)
Vi säljer helt eller halvt lamm. Pris 80 - 115 kr/kg slaktvikt 
beroende på styckning och paketeringsalternativ.

Eller ring Pär Sunesson 070 - 515 11 88

Läs mer och beställ på vår hemsida 
www.karlebo.farm
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Jernbergs Bilservice 

Tel. 013 - 27 07 43 • Rydsättersvägen, Malmskogen, Tallboda

Service & reparationer • Oljebehandling
Öppet:  Må - To   •  Fredag stängt

Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning 
Takmålning  - Papp- och Tegeltak - Utbyte av Eternittak

Försäljning - Taksäkerhet m.m.

Kontakta oss, det lönar sig!  Tfn: 013 - 39 73 20

TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!

Verkstad: Långängsv. 6, Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42 
E-post: rengenvik@telia.com • www.brokindsplatslageri.nu

BROKINDS

PLÅTSLAGERI

LINKÖPING
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Vi säljer HÄSTMATERIAL
FODER 

Pellets fullfoder lösvikt havrefritt 
25 kg  200 kr (8 kr/kg)

SPÅN
Stallströ ca 25 kg  59 kr/st

Tel: Emelie  0733 - 20 43 33 • Mail: teamemelie.ericsson@hotmail.com

Adress:  Stallgården, Åkerstorpsvägen, Linghem  
Tel: Arne  070 -  622 72 08 • Mail: stallgarden@hotmail.se

Betalning via SWISH eller vid större köp mot faktura.
Följ mig och mina hästar på bloggen www.emelieericsson.devote.se

Vi säljer
Vi hjälper er 

att träna 
och tävla 

era hästar.
Pris enl. överenskommelse.

Vi säljer också

LitoVet
nyponpulver

för hästar
och hundar.

Försäljning, korttidsuthyrning, långtidsuthyrning, 
reparation av hästtransporter.

Emelie Ericsson 0733 - 204 333
emelie@torstenssons.se

Arne Ericsson 070 - 622 72 08
arne@torstenssons.se

Vi förverkligar dina stallplaner.
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• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

Kontakta 
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif 0705 - 46 13 53

Levereras från 
närbelägen bergtäkt

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

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se
Må-To 8.00  -  17.00 • Fr 8.00 - 16.00

Lämna på morgonen
- hämta på kvällen!
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Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net
Huvudkontor   0120 - 149 49
Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Vi söker erfarna elektriker
till våra verksamheter i Linköping och Åtvidaberg.

Som elektriker hos oss kommer du främst att arbeta med installationsarbete, felsökning samt reparation av  
elanläggningar och styr- och reglerutrustning, allt från fastigheter, industri och lantbruk till privatpersoner.
Tjänsten som elektriker innebär ett självständigt och 
engagerande arbete. Du är social och duktig på att bemöta 
våra kunder på ett professionellt sätt samtidigt som du 
sköter ditt arbete med yttersta noggrannhet. 

Personliga egenskaper kommer väga tungt i urvalet.  
Vi söker dig som är självgående och noggrann. Du är en 
problemlösare som dessutom är mån om att hålla en hög 
kvalité i allt arbete som utförs. 

Krav: B-körkort. Fullgjord elutbildning med minst sex års 
yrkesvana. Lön: Enligt avtal och överenskommelse. 
Anställningsform: Sex månaders provanställning med 
möjlighet till tillsvidareanställning. Omfattning: Heltid.
Tjänstgöringsort: Linköping och Åtvidaberg. 
Tillträdesdag: omgående eller enligt ö.k.
Ansökan: Sista ansökningsdag 151115. Sänd in din ansökan 
snarast då vi anställer löpande. Bifoga CV och ett kort 
personligt brev. Skickas till huvudkontoret enl. adress nedan 
eller via mail till: info@elinstallationer.net 

Just nu 15% rabatt 

på alla solskydd.

HÖSTKAMPANJ!

BYT TYG
på dina gamla 

markiser!

Välkommen att boka tid för en visning i vårt showroom på Sparregatan 3 i Linköping!

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

Kostnadsfritt
hembesök!

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Markiser
Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård

Kostnadsfri offert!!!

Beställ tillsammans! 

Två dräneringar 20% på jobbet.

Thormans ger er ett mycket 
prisvärt erbjudande med 
hög kvalitet och 10 års garanti

20%

    Tel. 013-465 99 60                     info@thormans.se
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FilmFixarn 
Alla dina gamla fi lmer 

till DVD

Vi på Filmfi xarn.se kan rädda dina gamla 
smal� lmer genom att föra över dem till DVD. 
Vi kan hjälpa dig med att digitalisera:
• 16 mm  • Dubbel-8  • Super-8 
• Super-8 med ljud  • VHS kameratagning  
• Video 8 • DV  • Diabilder  • Minneskort 
Filmerna hämtas och levereras. 
Pris enligt överenskommelse.

Har du några frågor 
eller funderingar?

Ring 013 - 520 29 eller
070 - 29 86 896

Filmfixarn.se

Discjockey till din fest,
bröllop eller företagsevenemang!

Lång erfarenhet, nöjda kunder!

Kontakta Patrik på : 070-4085150, patrik@remann.se

www.remann.se

070 - 383 95 40

Stångå Ekonomi AB
0708 - 90 90 67

Stångebro Revisionsbyrå AB
Auktoriserad revisor

0705 - 28 95 28

VILL DU HA 
din redovisningskonsult/revisor 

nära dig med ett personligt engagemang?

Vi erbjuder tjänster inom 
bokföring, bokslut, deklarationer och revision.

Junkersgatan 1,  582 35 Linköping
jan.stangaek@gmail.com • bmpekonomi@gmail.com • paer.starck@tele2.se

Vi sätter kunderna i fokus 
och samarbetar för kundens bästa.
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www.elevhemmet.se 

0709 - 722 887

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 160:- per timme, efter skatteavdrag. 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.

Många uppskattar oss – vi har nu över 300 uppdrag per månad.

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

   Grundat 2006

Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

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

För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. 
Pg nr 483 84 51-5.

Tel 0709 - 22 39 84

Det blir

när du anlitar

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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210:-

Ring och boka jultallrik! 
per personServeras fr.o.m. 27/11Vi har allt 

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

011- 545 50 

Köket har öppet:
Onsdag - Torsdag  10 - 20 
Fredag - Lördag     10 - 21
Söndag               11 -  17 

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

Allt detta ingår i jultallriken:
Välkomstglögg, pepparkaka, 
en kall och en varm jultallrik, 

kaff e, julkaka

Upplev en försmak av julen
vid Göta kanal i vinterskrud

Dagens
inkl. dryck & ka� e
Ons - Lör 11:30 -14:00

75:-

Månadsspecial
Grillad entrecôte
med krämig svampsås

Schnitzelhelg
31/10 - 1/11

Kaffe & våffl a

49:-

N
ju

t a
v en smakrik jultallrik

www.kaptenbille.se

                Bildgalleriet - www.lanthem.se

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

-- GÅRDSBUTIKEN --
Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Klassiska tyger: 
1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ... 
Gardiner, ljusa, skira
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar
Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.
Växter och ting efter säsong.

Öppettider:
Onsd - Fred 12-18 
Lörd - Sönd 11- 15 

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

                Bildgalleriet - www.lanthem.seGör en utflykt 
till Lanthem!

Hos Lanthem hittar ni
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Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19
Vi gör även hembesök.

• Medicinsk fotvård  60 min 450:- 

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping

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.

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

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

LOPPIS, RETRO OCH ANTIKT 

Försäljning av 
JULSAKER

startar den 10 november.

Öppettider:
Tisd, torsd, fred 12 -18

Lörd 10 -13
eller e� er överenskommelse.

Ring Emma 0703 -16 41 59

Söderleden 6, Åtvidaberg
mitt emot sporthallen

Vard 11-18 • Lörd 10-14
Johannelunds Centrum, Linköping

013 – 13  74  80 • www.berntine.se

Fria ändringar • Fri Parkering

Finns även i 
andra modeller 
i svart eller kamel

Yllejacka

1195:-

För dina ögons skull

Ewa Wallgren
Leg. optiker Bra parkering!

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 
www.tanneforsoptik.se

Öppet: Må-Fr 10 -18 • Lunch 13-14 • Lö  Stängt
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Vi hjälper dig
med all städning,
från golv till tak,

samt alla övriga
hushållsnära tjänster.

Hushållsnära 
tjänster m.m.

100 %  nöjd kundgaranti! Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

PRIS: 
Från 175 kr/tim efter skatteavdrag

(350:- inkl. moms)

Referenser finnes.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

Återförsäljare av badrumsinventarier  

för Badplatsen

Låskolvsgatan 2, 589 41 Linköping
Telefon: 013 -15 54 75NOVEMBERKAMPANJ!

Få 10 % rabatt på bokad behandling
kl. 9-14 mån, tis, ons under hela november. Välkomna!

hälsar Sofia, Kristina och SarahÖppet: Mån, Tis, Ons, Fre 9-18 • Tors 15-21
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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

ULLARED  9 tim på plats 
22/10, 24/10, 31/10, 26/11, 5/12 ..............  300 kr

ULLARED  6,5 tim på plats 
13/10, 27/10, 10/11, 28/11 .......................   280 kr

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA   
18/10, 15/11  
Inkl. fm kaffe, egen tid i Sthlm 
och föreställning, bra plats ......................  1.390 kr 

HJALMAR DRÖMREVY  31/10  
Inkl. mat och föreställning ......................  1.195 kr

LADYKILLER PÅ OSCARSTEATERN  7/11  
Bussresa, biljett och fm kaffe ..................  1.150 kr

BJÖRN SKIFS – LITE NU LITE DÅ  
13/1, 16/3  
Inkl. middag och föreställning ................  1.195 kr

SPARGRISARNA  
LORENSBERGSTEATERN  30/1, 13/2 
Resa, biljett, middag innan föreställningen 
och räkmacka på vägen hem ................... 1.450 kr

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! 

LÜBECK  
2 DAGAR JULMARKNAD 27-29/11 
Bussresa och härligt boende på  
Atlantic hotel med frukost ........................  2.890 kr

JUL PÅ LISEBERG  5/12 och 12/12  
Dagsresa med inträde ..................................  380 kr

NYÅRSKRYSSNING TILL KIEL  30/12 - 1/1  
Utsideshytter med golvstående sängar, 
nyårsbuffé, välkomstdrink m.m. ...............  3.390 kr

SKIDRESA ITALIEN – v. 8  19 - 28/2 ..... 8.490 kr 
Boende på suveräna  
Sport Hotel Rosatti (11:e året i rad) 
Inkl. halvpension på hotell.  
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8-12 år  -1.800 kr

SKIDRESA ITALIEN – v. 12  18 - 27/3 ....8.590 kr 
Boende på suveräna    Slutsåld 
Sport Hotel Rosatti (11:e året i rad) 
Inkl. halvpension på hotell.  
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8-12 år  -1.800 kr 
INKL. LIFTKORT 

Nästa Åkerboblad delas ut den 15 november.
Boka din annons i god tid och senast tisdag den 3/11.  

Se utgivningsplan på sidan 41.
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G:A TANNEFORSV. 88 - LINKÖPING • 013-31 34 60

ÖPPET
Mån - Fre 1000-1800

Lördag 1000-1400

ALLT NI BEHÖVER TILL HALLOWEEN FINNER NI HOS OSS...
Bla. Teaterblod, smink, tänder, masker, peruker, dräkter m.m

Förenklar din vardag, i  
hus, hem och trädgård

0120-12020, 013-130020 

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

www.stadfast.se Fr.170:-/tim

- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED 
direkt hem till dig med vår kranbil. 

Beställ snabbt och enkelt via 
vår hemsida vedkungen.eu

Har ni frågor ring: 0708 -29 99 12.Välkommen med din beställning!
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SKÄRBLACKA

PROGRAM
Oktober
21 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  
       Bosse Franks ork.
22 torsd 14.00   Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus
28 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Cedrix ork.

November
  4 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Bex ork.
11 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Edwings ork.
13 fred 18.00   Pubafton i Mariehult
18 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus 
       Kenneth Hertz ork.
19 torsd 14.00   Höstmöte i Skärblacka Folkets Hus
21 lörd 10.00-16.00 Julmarknad i Mariehult
23 - 24   månd-tisd  Julbordskryssning med Viking Cinderella
25 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus
       Lars Erikssons ork.
27 - 29   fred-lörd  Resa till Lübeck Julmarknad

Se även: www.pro.se/skarblacka

Vi bjuder på kaffe under tiden dina 
knivar eller redskap slipas. Även liten LOPPIS. 

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider när vi är hemma. Vi tar även kort.

Ring innan: 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

SLIPAR: 
Knivar, Saxar, Liar, Yxor m.m.

Robot/gräsklipparknivar 
Även försäljning av knivarÄven försäljning av knivar

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

Välkomna!

Var SLIPAD inför JAKTEN!
Samla jaktlaget och kom hit så gör

vi era knivar vassa – eller köp nya knivar hos oss.

I Åkerbo församling finns en lokalförening av POSK - 
vi är församlingsmedlemmar som deltar i gudstjänster 
och i kyrkans skiftande verksamheter för olika åldrar.
Våra representanter röstades fram i kyrkovalet 2013 
och är med i församlingens högsta styrande 
organ – kyrkorådet och kyrkofullmäktige.  
Vi arbetar för att kyrkan ska vara en levande 
mötesplats för oss som bor här! Vill du vara med? 

VILL DU PÅVERKA DIN KYRKA?

facebook.com/poskiakerbo
www.posk.se

VILL DU VETA MER?
Välkommen
Måndagen 9/11 kl 19.00 
St Martins kyrka, Ekängen

Vill du vara med?Vill du vara med?
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Oktober
20 tisd 14.00 Dagledigsamling i Högliden Bankekind, 
     Andreas Berg talar, vi sjunger tillsammans, � ka
21 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
   19.00 Undervisning i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson
23 fred 19.00 Tonårs- och Ungdomssamling i Högliden Bankekind
25 sönd 10.00 och 13.00   Mikael Tellbe talar i Kapellet Vårdsberg, 
                               lunch
28 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
29 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
31 lörd 10.00 Allhelgonagudstjänst i Kapellet Vårdsberg, 
     Anders Jonsson, nattvard, � ka

November
  1 sönd 18.00 ”Sången om himlen”  Åkerbosångarna sjunger
     i Kapellet Vårdsberg, � ka
  4 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
  6 fred 19.00 Tonårs- och Ungdomssamling i Högliden Bankekind
  7 lörd 18.00 Solistkvartetten ger konsert för Läkarmissionen
     i Kapellet Vårdsberg
  8 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson, � ka
11 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070  - 242 50 21 (pastorsexp.) 

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

MILJÖ-DAG 
Lördag 24 okt kl. 10-14 

25 % rabatt på allt
El-bilar från Tesla visas
Namninsamling till FN:s klimatmöte
Ekologiskt kaff e med bröd
Miljö-lotteri m.m. Välkommen!

till FN:s klimatmöte

Välkommen!

BERNTS BLOMMOR
Johannelunds Centrum  

Linköping

Tel. 013 -14 35 78
Mån - Fre 9 -18 • Lör 9 -12

Specialitet: 
Sorgbinderi • Fri leverans till kyrkor

Julstuga 
Johanneskyrkan i Åtvidaberg 

Lördag 14 November
Klockan 1000 - 1300

Johanneskyrkan, Douglasvägen 36 
ÅtviDaberg

 Försäljning av  
    julsaker  och  
    hembakat bröd
 Loppisbord   Lotterier
 Underhållning
 Servering

Varmt Välkomna!
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nettans nettanslinkoping

Boka din behandling online!

013 -16 38 02
www.nettans.se

Nygatan 37 B, Linköping

Här tar vi hand om ditt ansikte och ger det en ny lyster. Vi använder produkter med extra 
mycket vitaminer och fukt, självklart anpassade för din hud. Vi färgar dina fransar och 
bryn och avslutar med en lätt makeup i höstens färger!

Tid 1 tim 15 min  NU:  895:- (Värde 1 925:-)

Behandlingen inleds med en bodyscrub som ökar cirkulationen och får bort torrheten 
efter sommaren. Sedan kryper du ner i ett varmt och väldoftande kurbad som gör dig 
extra mottaglig för efterföljande rygg- och nackmassage. Därefter får du en härlig lyx-
ansiktsbehandling med produkter unikt utvalda för dig. Vi färgar dina fransar & bryn 
och lägger en specialmask. Kuren avslutas med en lätt makeup.

Tid 2 tim 45 min  NU: 1 895:- (Värde 3 530:-)

En härlig topp till tå-behandling som inleds med ett kurbad i stärkande badoljor. Därefter 
följer en avslappnande helkroppsmassage. Medan du ligger inbäddad i en skön värmefilt 
får ditt ansikte peeling, massage och ansiktsmask med produkter som passar just dig!

Tid 1 tim 30 min  NU: 1 095:- (Värde 2 395:-)

Höstlyx

Höstgnista

Höstlyster

Höstpaket

Frans- & brynfärg som tillägg i behandling + 250:-

Öppettider:  
Må ,Ti, Fr  9 - 18   
On  -  To  9  -19  

Lö  9  - 15
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BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

HÖSTNYTT
från

Tjejkväll
Dra ihop ett gäng 
(max 10-15).
Vi ordnar lite 
tilltugg. 
Ni har butiken 
för er själva.
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smått & gott

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Superpresentkort, 
Fritidsresor. Även kort datum. Ring 073  -  501 45 63

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   

DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 

ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

Privata radannonser i Åkerbobladet
Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv an-
nonsrubrik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka 
till Åkerbobladet. Räkna med cirka 40 tecken, inkl. mellan-
slag, per rad. Uppge också  ditt namn, adress och tel.nr.  
E-mail: info@akerbo.nu. 
Adress: Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 eller  
plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)

Annonsmanus och betalning skall vara 
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast  
den 3 november. 
 (Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  60:-  
3 rader    75:-
4 rader    90:-
5 rader     105:-
6 rader     120:-
7 rader    135:-
8 rader    150:-

Carina Glenning
kommer till Askeby församlingsgård 

den 20 oktober kl. 19.00
Välkomna hälsar Askeby hembygdsförening.

Björsäters seniorer
Senior Shop 

visar höstmodet.
Träffpunkten fredag 30 okt kl. 14.

HANTVERKSUTSTÄLLNING 
med försäljning

Ljungsbro Folkets Park
Söndag 8 november, kl. 10.00 - 15.00

Kaffeservering 
Välkomna önskar

Konsthantverkarna i Vreta kloster
Fri entré

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. 



25

Ett kåseri av Skånske Arne

Tvåsamhet

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

Sitter och funderar lite på tvåsamhet. Det 
kan ju vara trevligt att vara två. Det behö-
ver nödvändigtvis inte vara två människor.

Mitt liv har inte utvecklats i den rikt-
ningen utan jag har bott ensam sedan 
länge. Erkänner att jag är usel på förhål-
landen, det är svårt att hitta någon men 
ännu svårare att få det att fungera. Som 
min kära fader sa:

– Det går inte att leva med någon som 
äter knäckebröd i sängen!

Han sade det med en glimt i ögat men 
det tog udden ur diskussionen om varför 
mamma och pappa skilt sig.

Även om jag för det mesta inte haft nö-
jet att dela vardagen med en annan män-
niska har jag ibland ändå haft levande va- 
relser i hushållet. Då menar jag inte en och 
annan silverfisk eller spindel på balkongen 
utan mer traditionella husdjur.

Jag har varit fodervärd åt en chinchilla 
och visst hade vi utbyte av varandra. Hon 
hette av oklar anledning Peppe och hade 
för (o)vana att ställa sig och titta uppåt 
tills hon ramlade baklänges. Då kan man 
ju luras att tro att hon var rätt korkad men 
det var hon långt ifrån. Hon lyckades räk-
na ut hur man öppnade dörren till buren 
genom att lyfta på haspen på utsidan.

Under flera år hade jag hamster, eller 
hamstrar rättare sagt, för de blir inte så 
gamla. Min son tyckte att jag borde ha ett 
djur som höll mig sällskap.

Det alla dessa små söta men inte alls 
ofarliga gynnare hade gemensamt var att 
de alla hette Bibbi för enkelhetens skull. 
För er som inte vet, så kan de små söting-
arna bitas ordentligt.

Mer än en gång har jag haft en hamster 
hängande i fingret och skrikit en harang 
som inte varit avsedd för barnaöron samti-
digt som jag känt hur ögonen vattnas.

De är dock lätta att förlåta så någon mi-
nut senare kunde vi titta på film och dela 
på en påse oskalade nötter.

De senaste åren har jag inte haft något 
husdjur men i somras köpte jag något som 
tangerar husdjur, en köttätande växt.

I Little Shop of Horrors heter växten 
som käkar människor Audrey och efter 
mycket funderande kom jag fram till att 
min, något läskiga men intressanta bota-
niska kuriositet heter Ådi. Nu på sensom-
maren sitter jag på helgerna på balkongen 
och läser en bok i sällskap med Ådi som 
gärna tar ett och annat flygfä.

Har även köpt frö och satt Ådi två och 
tre. Det blir ännu roligare när det blir 
dags för den fjärde växten för den kan ju 
med fördel kallas det italienskklingande 
Ådi Quattro.
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Några glimtar från”Höst på Ön” i Skärblacka 
som ägde rum lördagen den 19 september. Här 
fanns aktiviteter av skilda slag. Vid ett bord kun-
de man få smaka god äppelmust från Kolmår-
dens Äppelmusteri. Musten packas bl.a. i bag-in-
box-behållare som man kunde köpa på plats. In-
till stod Ann-Sofie Pettersson och sålde fina väx-
ter från Jogestorps Trädgård, Vånga. Olika slag 
av hantverk visades upp och den som ville kunde 
gå tipspromenad samt fika i Rubben. 

Ett år efter valet har Åkerbobladet talat med Åkerbos  
lokala politiker. Vad har de gjort, vad vill de göra och vilka är  
deras visioner för Åkerbo?

I detta och föregående nummer av Åkerbobladet har vi presenterat våra lokala 
politiker i det geografiska utskottet och ställt några korta frågor till dem.

Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.  
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –  
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor 
eller synpunkter på just din del av kommunen.
I detta nummer presenteras på de tre föjande sidorna: Niklas Borg (M),  
Robert Petersson (C) och Ulla Nilsson (V).

I förra numret talade vi med: Mari Hultgren (S), Fredrik Lundén (M),  
Andreas Ählström (S) och Gunnar Gustafsson (MP).

Skribent och intervjuare: Titti Knutsson.

"Höst på Ön" i Skärblacka
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Åkerbo geografiska utskott: Niklas Borg

Namn: Niklas Borg
Parti: Moderaterna
Ålder: 39
Bor: radhus i Linghem
Politiska uppdrag: ledamot i kommun-
fullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, 
vice ordförande i socialnämnden, vice ord-
förande i styrelsen för S:t Kors Fastigheter 
AB och ledamot i Åkerbo geografiska ut-
skott.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 5
Yrke: Företagare. Driver ett båttillbehörs-
företag.
Fritid: umgänge med familjen, segling.
Valspråk/Motto: Ge människor chansen 
och de klarar mycket mer än du tror.
Kontaktuppgifter: 
E-post: niklas.borg@linkoping.se 
Telefon: 0708 - 15 49 73

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Det har varit en lite trevande start bland 
annat på grund av att utskottet fått en ny 
sekreterare, men vi har försökt vara synliga 
i området och har bland annat besökt Ling-
hemsskolan där vi kunde konstatera att lo-
kalerna är väldigt slitna och skulle behöva 
renoveras. Vi sitter med i de lokala samver-
kansråden i Linghem och Tallboda. Vi har 
också kontakt med Ekängens Idrottsfören-
ing och Linghems Sportklubb som båda 
har en fantastisk verksamhet men behöver 
fler och bättre planer och lokaler.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Jag skulle gärna se att det startades flera 
lokala samverkansråd, kanske först och 
främst i Linghem men varför inte även på 
de mindre orterna? Där möts personer som 
är engagerade i bygden för att gemensamt 
verka för lokal utveckling. Någon av oss i 
det geografiska utskottet sitter med och kan 
förmedla kontakter med kommunens olika 
nämnder och tjänstemän. Jag hoppas också 
kunna bidra till att Åkerbos barn och ung-
domar får fler och bättre möjligheter att 
idrotta.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Linghem har fortsatt att utvecklas enligt 
den plan som finns. Centrum har stärkts 
och orten är mer levande dygnet runt. 
Ekängen har fått bättre service och infra-
struktur. Det finns också goda möjligheter 
att både bo och driva verksamhet på den 
omgivande landsbygden som fått bättre in-
frastruktur både när det gäller IT och kol-
lektivtrafik.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Att det fattas beslut om en spontanidrotts-
plats i Ekängen. 

FOTO: Privat
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Namn: Robert Petersson
Parti: Centerpartiet
Ålder: 45
Bor: villa i Linghem
Politiska uppdrag: ledamot i kommunfull-
mäktige och ledamot i Åkerbo geografiska 
utskott samt ersättare i styrelsen för det 
kommunala näringslivsbolaget Nulink.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 1
Yrke: kvalitetsingenjör på Toyota i Mjölby.
Fritid: Det är full fart med tre små barn, 
huset och trädgården!
Valspråk/Motto: Ett samhälle utan gifter 
och fossil energi!
Kontaktuppgifter: 
E-post: robert.petersson@linkoping.se 
Telefon: 0705 - 94 52 12

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Jag försöker föra in ett landsbygdsperspek-
tiv i kommunalpolitiken och få fler att fun-
dera över vad som kan göras för att gynna 
de viktiga småföretag som finns utanför 
Linköpings stad och underlätta för oss som 
vill bo här. Bredbandsutbyggnaden är en 
viktig del som har kommit en bit på väg, 
men det finns mer att göra.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Det är viktigt att utveckla lokala centrum i 
områdets tätorter så att medborgarna kan 
få bra service på hemmaplan. Bra kommu-
nikationer är också av stor betydelse.  
Cykelbanan utmed gamla E4 som byggs nu 
borde kunna följas av en ny etapp mellan 
Vårdsberg och Linghem. Det är också vik-
tigt att vi kan bebygga attraktiva lägen och 
inte begränsar var man får bygga.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Åkerbo är ett expansivt område där många 
vill bygga och bo. Många av dem som vill 
har fått möjlighet att flytta ut från staden 
till den fina, tätortsnära landsbygden. Både 
de större och de mindre orterna har bra 
service så att medborgarna inte måste åka 
till staden för att klara sin vardag. Idrotts- 
och fritidsanläggningarna har byggts ut och 
bygden har ett eget levande kulturliv.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Att den nya styrande majoriteten inser att 
vår kommun inte bara är Linköpings stad 
utan även innefattar en stor och levande 
landsort. 

Åkerbo geografiska utskott: Robert Petersson 

FOTO: Oskar Lüren
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     Åkerbo geografiska utskott: Ulla NIlsson

Namn: Ulla Nilsson
Parti: Vänsterpartiet
Ålder: 60
Bor: hyresrätt, radhus i Linghem
Politiska uppdrag: ledamot i kommunfull-
mäktige och ledamot i Åkerbo geografiska 
utskott.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 1
Yrke: Gymnasielärare i samhällskunskap, 
historia och religionskunskap.
Fritid: Vistas gärna i skog och mark,  
är yogalärare.
Valspråk/Motto: Förvänta dig det bästa av 
alla människor du möter.
Kontaktuppgifter: 
E-post: ulla.a.nilsson@linkoping.se 
Telefon: 013 - 730 15 (kvällstid)

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Jag brinner för skolfrågor och tycker det 
är viktigt att Linghemsskolan fortsätter 
utvecklas i positiv riktning. Utskottet har 
besökt Linghems idrottsförening och vill 
gärna hjälpa dem att få en bra kontakt med 
Kultur- och fritidsnämnden. Jag håller på 
att lära mig och sätta mig in i allting, men 
hoppas kunna vara till mer nytta framöver.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Att utemiljön för barn och ungdomar i 
Linghem förbättras. Både lekplatser och 
idrottsanläggningar kan förbättras. Ungdo-
marna ska inte behöva åka in till Linköping 
för att få en vettig fritid. De behöver mötes-
platser i Linghem.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Linghem har vuxit och fått bättre service. 
Badet och biblioteket är fortfarande vik-
tiga för orten och det finns bra skolor och 
förskolor. All tung trafik har dirigerats bort 
från tätorten. Kommunen har stöttat de 
små tätorterna så att de har fått tillbaka 
sina butiker och viss lokal service.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Det bästa vore om det byggdes en idrotts-
hall i Linghem. 

FOTO: Oskar Lüren
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock
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Lösning till SEPTEMBERKRYSSET

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 15 november.

Boka din annons i god tid och senast tisdag den 3/11.  
Se utgivningsplan på sidan 41.
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www.svenskapache.se
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forts. på nästa sida

Åkerbobladet får ibland in tips om eldsjä-
lar som arbetar ideellt i bygden och som 
läsarna är nyfikna på. En av dem är  
Henrik Krantz som sedan ett par år är 
ordförande i Tallboda IF.

Vi ses i klubbstugan som hukar vid sidan 
av klubbens största fotbollsplan, Tallbo-
vallen, som förstås har en välklippt gräs-
matta men också ståtar med både läktare 
och tak över avbytarbänkarna.

– Vi har två planer till här i Tallboda, 
och så hyr vi in oss på inomhusplaner 
och konstgräs inne i staden om vintrarna, 
förklarar Henrik som flera gånger under 
vårt samtal återkommer till behovet av en 
rejäl inomhushall på närmre håll.

– Det är svårt att få bra halltider i stan 
och de jympasalar som skolorna har här 
ute är för små för innebandy och fotboll.

Henrik och hans klubbkamrater skulle 
gärna se att kommunen tog i lite extra 
när Tallbodaskolan snart ska byggas om.

– De ska bygga en ny idrottshall där 
men som planerna nu ser ut blir det en 
klassisk liten jympasal det också.

Växande verksamhet
Att behovet finns är inte svårt att för-
stå när Henrik visar på fotografierna av 
klubbens 18 aktiva fotbollslag. Från bil-
derna ler allt från vuxna spelare och le-
dare till små knattar mot fotografen och 
det är mycket fler än elva spelare i varje 
lag.

– Vi har 350 aktiva och ungefär tusen 
medlemmar om man räknar alla familje-
medlemmar.

All verksamhet som klubben ordnar 
sker på ideell basis, med undantag för 
en säsongsanställd vaktmästare som skö-
ter klubbens anläggningar under som-
marhalvåret, och arvoderade tränare för 
seniorlagen. Alla juniorlagen tränas dä-
remot av frivilliga, styrelsen består helt 
av ideella krafter och all administration 
sköts ideellt.

– Innan jag blev aktiv i styrelsen hade 
jag ingen aning om hur mycket jobb som 
krävs för att hålla verksamheten igång. 

Månadens profil: Henrik Krantz

Henrik rattar förening och flyg

Klubbens lilla kontor är navet för adminis-
trationen av den omfattande verksamheten 
och de cirka tusen medlemmarna.
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      Månadens profil:           Henrik Krantz

Det är fantastiskt att få uppleva hur 
mycket man kan åstadkomma när man 
hjälps åt!

Henrik kom själv in i föreningslivet 
som fotbollspappa när äldsta sonen bör-
jade spela som tioåring.

– Han har slutat spela fotboll själv nu 
men är fortfarande med och hjälper till 
vid föreningens andra arrangemang.

Roligt arbete
Henrik och de andra som klev in och för-
stärkte styrelsen i mars 2013 har aktivt 
drivit på en utveckling där Tallboda IF 
inte bara sysslar med fotboll utan vill för-
söka ge alla boende i Tallboda en rikare 
fritid.

– Vi ordnar trimbingo på söndagar och 
har barngrupper som tränar dans och 
gymnastik. Våra lag arrangerar Valborgs- 
och midsommarfirandet i byn och står 
också bakom den omtyckta Tallbodada-
gen som går av stapeln första lördagen i 

september varje år. 
Henrik berättar att föreningen försö-

ker vara tydlig med att ett medlemskap 
också innebär ett slags arbetsplikt i för-
eningen.

– Vi kan såklart inte tvinga någon men 
de som väljer att hjälpa till har ofta väl-
digt trevligt. Vi vill ge fler chansen att 
upptäcka hur roligt det är att åstadkom-
ma saker tillsammans med andra frivil-
liga.

Tallboda IF bidrar också aktivt till att 
stärka samarbetet mellan olika föreningar 
och organisationer, både i Tallboda och 
på de andra orterna i Åkerboområdet.

– Tillsammans är vi starkare och kan 
åstadkomma mer, förklarar Henrik med 
ett leende.

Högtflygande drömmar
Vid sidan av sitt ideella engagemang har 
Henrik ett arbete som pilot och en an-
ställning i bolaget TUI Fly Nordic där 

Lediga dagar hänger Henrik gärna på klubben där  
Per Svennar är säsongsanställd vaktmästare.  
Det är alltid något som behöver göras.

Om det inte hade regnat så mycket 
hade kanindräkten invigts på  
Tallbodadagen i september.
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      Månadens profil:           Henrik Krantz

FAKTA
Namn: Henrik Krantz

Ålder: 41

Bor: villa i Tallboda

Familj: fru, två söner, 9 och 11 år
Intressen: familjen, huset som han 
byggt om själv, fiske och golf. Fast allra 
mest Tallboda IF.

Dold talang: kan gå på lina.
Favoritplats i Åkerbo: Tallboda IF:s 
klubbstuga.

Hemsida: www.laget.se/tallbodaif

Text och bild: Titti Knutsson 

han både flyger själv och undervisar pilo-
ter som ska börja flyga Boeing 737.  
Henrik berättar att villkoren i yrket för-
ändrats efter 11 september och under 
trycket från lågprisbolagen men erkän-
ner att en del av glamouren finns kvar.

– Jag flyger åt Fritidsresor så det blir 
en del tid på Kanarieöarna …

Att bli pilot var en barndomsdröm hos 
Henrik men trots att han beskriver sig 
själv som målinriktad blev vägen fram 
ändå lite krokig.

– Jag var oerhört skoltrött efter högsta-
diet och valde en tvåårig yrkesutbildning 
till elektriker. Sedan kom byggkraschen 
på 90-talet. Annars hade jag kanske varit 
kvar i det yrket.

Nu blev det istället militärtjänst som 
kustjägare följt av lite tillfälliga jobb och 
några år på den idrottsanläggning som 

byggdes på Collegium i Mjärdevi i Lin-
köping.

– Sedan gick de i konkurs och då åter-
vände jag till min gamla dröm. Jag läste 
in de betyg jag saknade på Komvux och 
sökte sedan till Trafikflygarskolan vid 
Lunds universitet.

Kickar på jobbet och fritiden
Henrik ser själv stora likheter mellan sitt 
arbete och sitt föreningsengagemang.

– Det handlar om att få ett samarbete 
att fungera, att ta ansvar och jobba till-
sammans för ett gemensamt mål. Jag får 
en kick av att se människor växa och ut-
vecklas med nya arbetsuppgifter!

Henrik trivs med blandningen mellan 
långa arbetspass inom flyget och dagarna 
hemma i Tallboda med familj och före-
ningsliv.

– Ja, jag har fått till en väldigt bra  
mix!  

Henrik spelar själv i Tallbodas "Old boys-
lag" och trixar gärna med trasan.
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Matchen mellan Örtomta GoIS och Hägerstads IF slutade 1-1.

Det pågår en fotbollsmatch på Askeby 
idrottsplats. Örtomta GoIS spelar mot 
Hägerstads IF. En skara åskådare följer 
bollens väg över spelplanen. Örtomta 
Gymnastik- och Idrottssällskap firar  
75 år och har ordnat en rad aktiviteter i 
samband med jubileet. Vid ingången till 
idrottsplatsen finns en uppblåsbar fot-
bollssarg där de små spelarna kan leka 
och träna. Intill studsar barnen i en gul 
hoppborg. De som vill pröva sin lycka 
snurrar på lotterihjulet eller köper van-
liga lotter. Det finns också en tipsprome-
nad med lokala frågor. Bakom fotbolls-
planen där de stora grabbarna spelar sin 
match får knattarna lägga straffsparkar 
mot ett obemannat mål. När magen kur-
rar finns det ett grilltält med hamburgare 
och bredvid är en knallblå kiosk där det 

går att köpa godsaker. På en gräsplan en 
bit från idrottsplatsen köar några barn 
för att få rida på ponnyhästarna.

Örtomta Gymnastik- och Idrottssäll-
skap bildades 1940 av Gösta de la Gar-
die. Verksamheten var förlagt till Ör-
tomtavallen. 1958 hade området gjorts 
om och blivit till en riktig fotbollsplan. 
Under 2000-talet har föreningen genom-
gått stora förändringar, bland annat har 
flera nya idrottsplaner anlagts i Askeby. 
År 2014 hade föreningen 400 medlem-
mar. De sysslar med fotboll, gymnastik 
och innebandy.

Källa: ”Örtomta GoIS-Blå Linjen”  
http://www6.idrottonline.se/OrtomtaGoIS

Familjedag i fotbollens tecken

Text och bild: Fredrik Häger
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En teknik som kallas riktat ljud, eller 
ljudduschar och som kan användas både 
inom försvaret och detaljhandeln väntas 
revolutionera sättet att påverka genom 
hörseln. 

Inom detaljhandeln kan ljudduschar an-
vändas för att manipulera konsumenter-
nas beteende genom att specifika ljud eller 
reklammeddelanden kan riktas mot en en-
skild kund.

Tester gjorda på både Ica och Coop har 
visat att exponering för vissa ljud i ett visst 
sammanhang kan öka försäljningen av-
sevärt. I ett fall placerades en riktad högta-
lare vid en hylla med läsk i fem olika bu-
tiker under en veckas tid.

Ljudet – en burk läsk som öppnades, 
isbitar som lades i ett glas och ljudet av 
dryck som hälls upp i glaset – gjorde 
att försäljningen av den aktuella läsken 
ökade med inte mindre än 60 procent i 
genomsnitt.

Metoden med riktat ljud fungerar så att 
bara den som står vid läsken kan höra ex-
empelvis ljudet av en burk som öppnas och 
hur innehållet hälls upp i ett glas medan 
den som står ett steg åt sidan inte hör något 
alls. Och den som står vid mejeriavdelnin-
gen får kanske höra ljud från en bondgård 
medan kassören på sin plats inte hör något 
av dessa ljud.

Ljudduschar med riktat ljud finner nya 
användningsområden

Att på ett sådant subtilt sätt påverka konsu-
menternas beteende är mer effektivt än att 
köra traditionella reklamslingor.

Tekniken har funnits tillgänglig i flera år – 
museer som Etnografiska och Fotografiska 
har till exempel jobbat med riktat ljud i 
samband med utställningar. Men nu sprider 
sig tekniken till andra användningsom-
råden. Tekniken har också sedan tidigare 
använts av den amerikanska armén, bland 
annat för att lura fiender med ljud av trup-
prörelser. (CC)

JAKOB SVENSSON

Om Jakob Svensson: 
Naturvetare som skriver om 
naturvetenskap, medicin, teknik m.m.

FORSKNING & TEKNIK
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Drömdejten kartlagd

Dejtingsajten Match.com har analyserat 
data från sina medlemmar för att ta reda 
på hur svenskarnas drömdejt egentligen 
ser ut.

Drömkvinnan visar sig ha mörkt hår 
och vackra ögon. Hon gillar att resa, gå 
på restaurang och se komedier. Dessutom 
är hon morgonpigg.

Drömmannen är lång, mörkhårig,  
romantisk, kvällspigg samt gillar drama-
film, resor och hemmamiddagar. Han är 
universitetsutbildad och egenföretagare 
med stadig inkomst.

– Det är bra att man vet vad man söker 
efter, men man får vara lite försiktig med 
att ställa allt för många krav om man inte 
vill riskera att missa några guldkorn, sä-
ger Linnea Molander, dejtingexpert på 
Match.com.

Både drömkvinnan och drömmannen 
ska helst träna minst 3-4 gånger i veckan.

– Träning och hälsa är två trender 
som vuxit sig starkare rent allmänt, vil-
ket självklart påverkar singlarna och de-
ras dejtingvanor, säger Robin Goncalves 
på Match.com. Ett tungt pass kan vara 
ett bättre och mer personligt sätt att lära 
känna sin dejt än att gå på en uppklädd, 
prålig middag. Att istället svettas på gym-
met eller prova på en helt ny sport till-
sammans kan få dejten att kännas mer 
kravlös och göra att man får uppleva var-
andras styrkor och svagheter på ett annat 
sätt.

FREDRIK POLBACK

BILD: MATCH.COM

KULTUR & NÖJE
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Köttfärssoppa toppad med yoghurt
4 portioner

300 - 400 gram nötfärs
2 gula lökar
1 röd paprika
3 - 4 vitlöksklyftor
2 msk tomatpuré
1 msk färsk hackad salvia
1 msk färsk hackad rosmarin
1 burk krossade tomater
8 dl vatten
2 - 3 potatisar
2 morötter
3 tärningar köttbuljong (kung markatta)
Salt
Peppar 
Olja

Skala och hacka lök (grovt) och vitlök, tärna 
ner paprikan, skala och tärna potatisen.

Slanta ner morötterna.

Bryn färsen i olja, krydda med salt och 
peppar.

Rör ner lök, vitlök, paprika, tomatpuré och 
de färska kryddorna. Låt fräsa ytterligare 
en stund.

Häll på krossade tomater, vatten och lägg i 
potatis, morötter och buljongtärningarna.

Låt soppan koka ca 10 -15 minuter på svag 
värme eller tills grönsakerna är mjuka.

Smaka av med eventuellt mer salt och  
peppar.

Servera soppan med 
Turkisk yoghurt, 
gärna smaksatt med lite citronskal, honung, 
timjan, salt och peppar.

MAT & DRYCK

En enkel och supergod soppa  
som hela familjen kommer att älska!

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

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

GISTAD
Jannes Loppis - höstöppet
Antikt o. kuriosa. Förbi hockeyrink 
och fotbollsplan, efter 300 meter 
höger skyltat. Ti sd 17 - 20  
eller ring 0703 - 67 69 80.

HACKEFORS
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Molijns väg 15. Må -Fr 12 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-376 777

HANNÄS
Hannäs Möbel & Prylmarknad. 
Intill Hannäs kyrka söder om 
Åtvidaberg. Öppet kl. 10-16 sista 
lördagen i varje månad t.o.m. nov. 
Tel. 0120-148 03, 0120-411 43, 
070-295 65 96.

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.

tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17.  Stängt Lö - Må. 
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-17, Lö 11-15. 
Tel. 013-682 00 

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 10-14. Tel. 011 - 10 10 80

RYCKLÖSA
Hjälpverks. Children without border  
Vänge Södergård. Lö-Sö 11-16. 
Tel. 0704-08 56 87. Från Linköping kör 
mot Linghem, innan Rycklösa till 
höger, skyltat Loppmarknad.

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 10-14.

Skärblacka Folkets Hus
Öppet: 3/10, 14/11, 5/12  kl. 9 -14
Tel.  0707-90 84 97,
kontakt@blackafh.se

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

VRETA KLOSTER
Gullberg. Loppis & café. För barn i 
Estland. Väg 34 Linköping - Motala, 
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. Tel. 
013 - 39 40 23.
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.
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.
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må-To 9.00-16.00. 
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD
Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand. 
Ovanför gamla aff ären i Östra Ryd. 
Lö 10-15. 

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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17/10 Show & Cirkusskola med Mr Goran  
    i Ekängsskolans matsal, Ekängen, Linköping, 
    kl. 15 - 17. För barn i alla åldrar. Fika. 
    Arr.  Equmeniakyrkan Ekängen

17/10 Åkerbosångarna sjunger i Missionskyrkan,  
    Linköping, kl. 14.30.

24/10 Höstmarknad på ÅSSA-gården, Åtvidaberg  
    kl. 8-14. Marknad och loppis. 
    Arr.  Åtvidabergs Aktivitetshus

    Miljödag Magasinet Second Hand, Linghem  
    kl. 10-14. El-bilar visas, namninsamling till FN:s 
    klimatmöte, lotteri m.m.

1/11  "Sången om himlen" Åkerbosångarna  
    sjunger i Kapellet Vårdsberg, kl. 18.00. 
    Arr.  Åkerbo Frikyrkoförsamling

7/11  Solistkvartetten ger konsert för  
    Läkarmissionen i Kapellet Vårdsberg, kl. 18.00. 
    Arr.  Åkerbo Frikyrkoförsamling

8/11  Hantverksutställning med försäljning.  
    Ljungsbro Folkets Park, kl. 10 -15.  
    Arr.  Konsthantverkarna i Vreta kloster

14/11 Julstuga i Johanneskyrkan Åtvidaberg,  
    med försäljning av julsaker, hembakat bröd, 
    loppis, underhållning, servering m.m. Kl. 10 -13.  
    Arr.  Johanneskyrkans församling, Åtvidaberg

Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20.  
    Arr. PRO Skärblacka

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

Här delas Åkerbobladet ut
Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelnings-
område som breder ut sig mellan Linköping, 
Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området 
består av ren landsbygd, byar, små och medelsto-
ra tätorter samt stadsbebyggelse och industriom-
råden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som Sture-
fors, Hjulsbro, Hackefors, Tallboda och Ekängen. 
I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skär-
blacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och fö-
retag tidningen 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 cen-
trala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

För ytterligare information   
–  se annonser  på annan plats i tidningen.

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand 
som du vill skall synas i förteckningen på  
sidan härintill? Kontakta Åkerbobladet: 
013 - 21 96 20 eller info@akerbo.nu 

FRITT INFÖRANDE i rutan när det gäller 
namn, kontaktuppgifter, öppettider och 
vägbeskrivning. Vi tar med loppisar som har 
öppet vid  återkommande tillfällen – alltså 
inte "endagsloppisar".
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Sugen på att gnugga de små grå? Då kan det passa bra att lösa månadens Åkerbokryss.  
När korsordet är löst skickar du 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 3 november 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 septemberkrysset var ”De kastar getögon" och "Stengetter". Lösning se sidan 30.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Jan Åhlgen, Linköping, 2:a pris – Björn Broms, Ljungsbro samt 
3:e pris – Johan Hansen, 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: korsord2015

Åkerbokrysset - oktober 2015

Foto: Bee-Line. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

HAR
SAMMA

BOX-
ADRESS

ROMROM
MAJE-

STÄTISK
INLED-
NING

DJUNG-
ELLE-
DARE

FÖR
UPP-

SITTARE

PRAS-
SELUT-
TRYCK

MAKA BLIR MA-
KALÖST

MED
STÅENDE

HAR
NOG

NOAS
LEJON

HAR EG-
EN VAT-
TENLED-

NING

FLYTTA
FLYTT-
BLOCK?

ÄR
TJEJ

EGENT-
LIGEN

SLITER
SÖNDER
TÄCKEN

KAN
MAN

TANKA
BILLIG
DIESEL

PÅ

KAN
KOMMA

BAK-
VÄGEN

LEDER
TILL

SJÖSS

LA KAN
KOMMA
EFTER

RIDER
PÅ

FILM

SVÄNG-
TYP

BOKSORT

STOCK-
INNE-
HÅLL

SKUTT-
KOMPIS

BLIR
SNÖR-

SPRÄN-
GAREN?

BLAD
FRÅN
FÖRR

RIA

ÄR STORMIG FÄRD

REDE-
GÖR SPRITTING

HAR NÅ-
GOT MER

SES
OFTAST

UTAN
DE

SNABB-
KLIP-
PARE

SKURVATTEN
SÄTTS
IHOP

PÅ FYN

ÅKER
TILL

BERGEN

ÖVER
YTAN

SKALBIT

BURMES

GÖR OVE
TILL ANN-
AN KILLE

KRAKE

FÅNGAR
TRAS

FLORIDA-
GRANNE

BLEV
TILL-

TALAD
I BÖRJAN

FÖR IN-
RYCK-
ANDE

VÄG I
OST

HOPPA I
GALEN
TUNNA



 41

Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Aktuell upplaga . ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 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, Ring-
storp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 

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

Cirka 3.600 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 
tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Återvinningen,
Fredriksborgs Ridsport, Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign, 
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32, 
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda 
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine, 
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen, Majeldens Café
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik, 
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Djur & Uteliv, tillNytta, Linköpings Cykel & 
Motorcenter
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära Brunnby, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod
Norrköping: Återvinningen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik, 
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Skärblacka Trä, 
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Valdemarsvik: Café Kårtorp 
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Grindstugeloppis
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.
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 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK: 
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2015
Nr Manusstopp Utdeln.dag

11 Tis 3/11 Sön 15/11

12 Tis 1/12 Sön 13/12

Utgivning 2016 (prel. datum)
1 Tis 12/1 Sön 24/1

2 Tis 9/2 Sön 21/2
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ÖPPETTIDER:  Vardag  7 - 18 • lörd 10 - 14 • Övriga tider enl. överenskommelse
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 •  www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

99 kr
per kvm

  Vi skiftar däck, 

byter hjul och utför 
reparationer och service.

  Delbetala dina däck 
räntefritt på 4 månader 
med Wasakredit.

  Däckhotell  
350:-/säsong

  Hjultvätt  
100:-/4 hjul

Kontrollera dina däck i tid innan halkan 
kommer. Vi ger råd om du är osäker – kom 
hit så mäter vi mönsterdjupet och ger dig 
prisförslag på nya däck.

SNART DAGS 
FÖR VINTER-
DÄCK!

NYA BETONGVAROR 
från Mosaiken i Hedesunda

Återförsäljare för 
Svenska Fälg. 
Se prover hos oss.

Nya fälgar till bilen?
Kolla nya fälgar på bilen i 
fälgstudion hos Svenska Fälg.

Vi gör en visuell 
koll av bromsarna 
i samband med 
hjulbytet.

Inför slutsäsongen har vi 
extra bra pris på 
marksten grå struktur 
med skarp kant, 21 x 14 x 4 cm
Övriga prisexempel: 
Kantsten tumlad grå 21 x 14 x 10 cm  – 11,70 kr/st

Marksten tumlad grå 21 x 14 x  15 cm, 179 kr/m2 (ord.pris)
Extrapris 159:-/m2 (Gäller tills nästa Åkerboblad kommer ut.)
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FÖNSTER MONTERAT OCH KLART!

HELT ENKELT.
Handen på hjärtat. Finns det inte andra saker du hellre 
vill göra än att själv byta fönster? Låt oss byta dina 
gamla fönster till Morups Premium – ett säkerhetsklas-
sat energifönster tillverkat i vår fabrik i Falkenberg. 
Då får du helt enkelt mer tid till annat.

Boka kostnadsfritt hembesök
- ring 013-465 54 55 eller
gå in på www.morups.se

DELA UPP 

DIN BETALNING 

PÅ 36 MÅNADER

RÄNTEFRITT!

Varmt välkomna till 
vår utställning på 

Engelbrektsgatan 21 
i Linköping. 

Öppet tisdag och 
torsdag kl 11-18.
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Pizzeria Rhodos 

Tulpanvägen 3, Linghem • ÖPPET: Ti - To 11- 20, Fr 11- 21, Lö - Sö 13- 21, Må stängt

Välkommen in och ta del av våra erbjudanden!
Linghem

www.rhodoslinghem.se

013 - 791 87

RABATTKUPONG
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vid köp av
1 familjepizza

RABATTKUPONG
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2 kebabtallrikar med ris   för 120:- (ord. 150:-)

2 kebabtallrikar  eller  2 kycklingtallrikar
    med pommes             för 130:- (ord. 150:-)

RABATTKUPONG
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3 valfria pizzor
ingår stor läsk (Värde 35:-)

Gäller 18 okt - 30 nov 2015 och endast vid avhämtning.

RABATTKUPONG
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2 kebabrullar  för 120:- (ord. 140:-)

2 kycklingrullar för 120:- (ord. 150:-)

2 falafelrullar    för 120:- (ord. 140:-)

Välj något av dessa alternativ: 

Gäller 18 okt - 30 nov 2015 och endast vid avhämtning.

Gäller 18 okt - 30 nov 2015 och endast vid avhämtning.Gäller 18 okt - 30 nov 2015 och endast vid avhämtning.

Välj något av dessa alternativ: 

LOKALER
UTHYRES
Nu finns flera lokaler i olika storlekar
hyreslediga vid Himna Centrum i Linghem.
Från 60 m2 till 420 m2.

Besök www.dvf.se för mer information.

Tel: 013-21 96 50  |  E-post: info@dvf.se
DVF Förvaltnings AB, Box 1068, 581 10 Linköping


