
A n n o n s t i d n i n g  f ö r  ö s t r a  L i n k ö p i n g
Nr 3 – 2008 
14 mars  – 17 april 
Årg 7. Upplaga 7.400

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
 Åkerbo med omnejd
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www.linkoping.se

BILPOOL

Sedan oktober 2006 har du som privatperson möjlighet att hyra en miljöbil 
från kommunens bilpool. Vagnparken består av ett tjugotal bilar och poolen 
drivs av företaget SunFleet Carsharing. Vissa bilar är tillgängliga dygnet runt, 
året runt. Andra har begränsad uthyrningstid till vardagar 17.00-08.00 samt 
helger och skollov.
Allt du behöver för att boka en bil är tillgång till en dator med Internetan-
slutning och en mobiltelefons SMS-tjänst. Du registrerar dig som användare 
på SunFleets webbplats och betalar en fast månadsavgift samt ett kilometer- 
och timpris varje gång du använder någon av bilarna.
Bilarna är gashybridbilar som drivs av biogas alternativt bensin. Vi upp-
muntrar alltid alla att i första hand tanka miljövänligt på något av de tankstäl-
len för lokalt producerad biogas som finns i Linköpingsområdet. Idag är drygt 
sex procent av allt fordonsbränsle i Linköping biogas och utvecklingen går 
snabbt framåt. Ju fler som upptäcker fördelarna med att köra miljöbil desto 
bättre.
Bilpoolen är färutom ett bra miljöval dessutom en service till kommuninvå-
narna. Det är enkelt att registrera sig som medlem i bilpoolen och lika enkelt 
att boka, köra och tanka bilarna. Allt annat, som service, tvätt och underhåll, 
står SunFleet för. Som medlem i bilpoolen får man tillgång till nya bilar med 
full service och av bästa miljö- och säkerhetsklass. Samtidigt behöver man 
bara betala för den tid man använder bilen. Kort sagt – tillgång till bil, utan 
bekymmer. 
För mer information se: www.sunfleet.com 
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Handla dina varor hos oss!

Öppettider:  
Mån-Fre 11-19 • Lördag 11-15  

Söndag Stängt 
Öppet i Påsk 

Långfredag stängt • Påskafton 11-15 
Påskdagen och Annandagen stängt

Dessa priser gäller fr.o.m. 19 mars och framåt, så långt lagret räcker. Endast hos Handlar’n i Askeby.

PRESENTTIPS!
Köp fint exklusivt 
trähantverk från  

Estland med mycket 
hög kvalité. Tfn: 013 - 763 90

ASKEBY

Välkommen till

Köp köttfärsen hos oss.
Vi mal den av Skönero Kött, ett svenskt närproducerat kvalitetskött, medan du väntar. 

Smultronboda lammprodukter  
och Wadstens Kött & Chark

�nns i butiken Ons 19/3 kl. 15:30-19:00. Varudemonstration och smakprov. 
Passa på att köpa deras produkter till EXTRAPRIS:

Falukorv c:a 450 g 25:-

ASKEBY ASKEBY

Isterband 2-pack 12:-

Björkagrill,    2-pack 
lammbratwurst 30:-
Lammölkorv 4-pack 22:-

Vårresa till Småland!
Följ med på

Tisdagen den 20 maj

Bussutflykt till bl.a. 

 

I priset ingår  

 

 
 

 

450 kr/person  
 

Öppet: Ti - Fr 11-18 • Lö 11-15
Klinga gård - Norrköping • Alsätersvägen 1

011-12 12 06 • www.tresekler.se

Här finner Ni allt inom present 
och heminredning  

i vacker herrgårdsmiljö.

Antikt & inredning

Present- &  
Inredningsbutik



4

                 

Håkan Andersson
Bil & Motorsportservice

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

www.habms.se

• Allbilverkstad 
• Service & Reparationer
• Lånebil *)

• Motorsport
• Hjulinställningar 
• Däckverkstad

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

ÖPPET: 
Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14

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

Våren är på gång ... 
vi har nykalibrerad  
4-hjulsinställning  
och sommardäck. 

VÄLKOMMEN önskar 
Håkan, Susanne, Daniel och Stellan 

RenovglasRenovglas

Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad

85

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

www.dakonsult.com

SPECIALITET  

STUBBORTTAGNING!

JAG UTFÖR ÄVEN:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Daniel Gustafsson
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powerpower
Nybörjarkurs med 

start 2:a april

Tio onsdagar 19-2030

Kursavgift 890 kr inkl
yogamatta (värde 199 kr)

Församlingshemmet i Örtomta
Begränsat antal platser

Välkommen
med anmälan!

Jessica Lundqvist 
diplomerad instruktör

jessica@artconnection.se
0733-662055

Minikruka på tassar 
Gul våreld mini
Stort gult klotljus (10 cm)

69:-
22:-

25:-

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

Tel. 073 - 809 07 00

Öppet  Långfredag - jag bjuder på kaffe & kaka. 

Stängt  Påskafton, sem.stängt tors. 27/3

Egen tillverkning av keramik & tavlor

Presentbutiken

HÄLSO    KRUKANHÄLSO    KRUKAN
STATIONSHUSET LINGHEM

Dags att tänka
på dig själv
– och din 
kropp?

www.centrumkliniken.nu

Boka tid för en 

HÄLSOUNDERSÖKNING
på Centrumkliniken

Vi hjälper dig även med läkarintyg och vaccinationer.



6

Mi & La Hantverk

Till exempel:
Tak- och väggpanel, Fönster- och dörrbyten, 

Altan med inglasning, Trappor,
Köksmontering, Staket m.m.

Välkommen med förfrågan.

LARS AXELSSON
TEL: 011 – 750 15

Bygg- och RenoveringarDecoupage & Servettryck E-
M

A
IL: m

i-la.hantverk@
hotm

ail.comMIA A XEL S SON TEL: 011 – 750 15
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Vägbeskr: Gamla E:4an mellan 
Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka

Lanthem
Inredning  Present  Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider: 
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

5-års jubileum 
på Lanthem!

Vårnyheter! 
• Tyger 
• Löpare 
• Presenter m.m.
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Hårvård
Hudvård
Kroppsvård
Vaxning
Make-up
Nagelförlängningar och förstärkningar
Manikyr
Pedikyr
Färgning av fransar och bryn
Massage
Hud- och färganalyser
Försäljning av smycken 

Salong Coty 
Klostergatan 15  
(mittemot parkeringshuset Baggen) 

Ann  
Elin  
Lina

Varmt välkommen att bli vårfin hos oss!

Salong Coty
- skönhetssalongen i city -
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Rystad 
Folkets 

Hus

• Författarafton       

        med Johan Birath.

• Mannekänguppvisning 
        Berntine visar vårens mode.

• Elvis-afton 
        med Mikael Leonardsson. 
         Amerikansk grillbu�é.

• Loppis 
        Hyr ett bord och sälj dina egna prylar eller skänk 
        till Folkets Hus-föreningen. Kontakta Jan Rydén,  
        Tel. 013 - 39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se 
        för bokning av bord eller om du vill skänka något.

Ti 18/3   kl. 18.30

On 2/4   kl. 19.00

Lö 19/4   kl. 19.00

Lö 17/5   kl. 10-15

ONS 2/4 KL. 14:00
Lasse Andersson 

”Minns du sången?”

ONS 7/5 KL. 14:00 
Utflykt till Kornettgården

DAGLEDIGTRÄFFAR
Salem Rystad

Salem Rystad, Frisbovägen 10 
585 91 Linköping, 013-39 71 02  
www.kyrktorget.se/salem.rystad

Välkommen!

Modevisning i  
Åkerbogården!
10 april kl. 19:00

visar  
Tannefors Manufaktur

och Tannefors Optik  
vårens  

dam- och herrmode
Pris: 50 kr.  

Kaffe med bröd ingår.
FÖRKÖP: 

Gunilla 013  – 701 44   
Marie 013  –  707 75

Arr. Åkerbogårdens Stödförening

Tannefors Manufaktur

dam- och herrmode

Tannefors Manufaktur

dam- och herrmode

Välkommen till 
Folkets Hus i Ringstorp 

och utställningen

”Garderobsfynd i Örtomta”
Textilutställningen och caféet  

öppet lördag 12/4 och söndag 13/4 
kl. 10.00 - 16.00.

Örtomta Hembygdsförening

Stretchjeans från stl 40 till 52
013 – 13  74  80

Nästa Åkerboblad kommer ut fredagen den 18 april.
Boka annons i god tid före den 9 april.
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Nu har vi varit igång en månad och det 
blev en bra start. Vi vill tacka alla er som 
skänkt saker till Magasinet och självklart 
er som kommer till oss för att fynda. Det 
är härligt att se hur ni vill vara med och 
stötta vårt missionsarbete i andra länder. 
Vi �nns i det gamla röda magasinet  
bredvid Linghems Station. Gott om 
P-platser.

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING:
Onsdag 16 - 19 
Lördag  10 - 14 
Ka�et står på. Välkommen in!

Folkets Hus, Ringstorp
HANTVERKS- OCH  
LOPPMARKNAD

Lördag 5 april
kl. 10.00 - 15.00

Köp & Sälj
Tel. 013 - 771 66 

Inger Alexandersson

ÅRSMÖTE

Lördag 5 april
kl. 19:00

Vi börjar kvällen med årsmötet och  
därefter är det dags att koppla av med lite 

musik och mingel med vänner och grannar. 
Vi bjuder på något gott att äta.

Väl mött önskar styrelsen!

  
    - både för barn och vuxna

 , (2 storlekar)

  
    t.ex. änglar från Willow Tree.  Stort sortiment.

- både för barn och vuxna

REA
Välkommen in!

Gospelshopen 
Snickaregatan 38  
(hörnet Drottninggatan)
Tel. 013 - 31 04 25 

Öppettider 
Tisd-fred 11-18 
 Lörd 11-14 
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ALLT INOM TAK!
013-14 40 14

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

Ring oss - det lönar sig!

Besöksadr: Tornbyvägen 3
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net 
linktakab.rickard@bredband.net

Göran Karlssons VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

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

Bra pris på varm-
vattenberedare 
inkl. installation

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

 VVS & EL lagret 
 Butikens öppettider: 

mån - fre
9:00-18:00

lunchstängt 13:00-14:00

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Glas av plast!
Plexiglas  -  Makrolon (Akryl)   (Lexan, polykarbonat)  

Lämpligt för 
rutor till ma-
skiner, lek-
stugor m.m. 
samt för 
inglasning av 
altaner och 
balkonger. 
Makrolon är även 
utmärkt material för 
t.ex. skyddshuvar och 
liknande. 

Tjocklekar 
från 1 mm 
och uppåt i 
flera färger.  
Vi har även 
rör och 
rundmate-
rial i plast.

Allt tillkapas efter mått 
eller ritning.

VÄLKOMNA!

Industrimodeller 
Molijns väg 4 • 580 06 Linköping • Tel:013-15 19 31  

• Fax:013-15 23 04 • info@industrimodeller.com 
www.industrimodeller.com

Ewa Wallgren 
Leg. optiker

      Nya glasögon 
             till våren ?

Ta med annonsen - den ger dig  
10 % i VÅR-RABATT  

på kompletta glasögon. 
Erbjudandet gäller t.o.m. den 17/4

Bra parkering! 

Vårnyheterna  

droppar in.
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Roynes Däck & Reparationsservice
Enelund, Vårdsberg • 585 92 Linköping • Tfn: 013-590 01 • Mb 070-531 95 79

Dags för sommardäck!

www.roynesdack.se

Öppet fr.o.m. tisdag 25/3:
Vardagar 17.00-20.00
Lördagar efter förfrågan.

Ring och boka!

Det ska va kul och hugga ved!
HYR  
denna lättarbetade 
VEDMASKIN
... för el eller traktordrift

En kraftig och oerhört e�ektiv vedmaskin som lyfter, matar, 
kapar, klyver samt transporterar veden dit du vill ha den.
Den har även stocklyft vilket sparar ryggen när stockarna  
blir lite grövre. 

Kaphastighet: 35 - 50 kapningar/minut 
Kapdiameter:  ända upp till 30 cm 
Klyvlängd:    30 - 60 cm

Dagspris, 07.00 – 19.00:   1000 kr + moms 

Ring och boka:  
0708 - 32 01 01 

Finns i Linghem 
Mvh Tommy  

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

 Går ni i byggtankar  
eller har ni tänkt 

måla om huset? 
Kontakta oss! Kostnadsfria offerter. 

Kvalitet som varar!
Kontaktperson Christopher Isaksson,  

Brovillan i Hjulsbro, Vårdsbergsv.135 • Tel: 013-163271, Mob:0708-678563
www.hjulsbroallservice.com Innehar F-skatt
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REAR ut vintern  
för att få plats  

med våren.

20 - 50%  
rabatt 

på utvalda varor  
under mars månad.

Öppet:
  

Lör 11-16

Vi har allt för häst och ryttare
Nu finns

foder i butiken 
– müsli och pellets –

www.maddes-ridsport.se

Trim • Foder • Tillbehör

Allt för din hund och katt

Vägbeskrivning: 
Butiken ligger utmed Vistvägen vid rödljuset mellan korsningen 
Berga Centrum och Folkungavallen. Det är lätt att stanna till  
med bilen och bra parkeringsmöjligheter. Entré från innergården.

013 -10 59 90
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Vistvägen 34, Majelden, Linköping

Vi på
Åkerbobladet
önskar alla en

Glad Påsk
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www.gummiverkstan.se

Tfn: 013-510 60
Ring och boka tid!

ÖPPETTIDER: mars-april 
mån-fre 8-18, lör 10-14

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida

Besök www.alushow.se

och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

Räntefri avbetalning  
med RESURSbank

MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • UNIROYAL • PIRELLI • TOYO m.fl. 

MEGA PANTERA 19” 

Vi förvarar dina 
vinterhjul! 

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!

MEGA SILVERA 15” 

695:- 1495:-

CONTINENTAL
Premium Contact 2 

195/65R15 91V • 205/55R16 91V

 950:-         1200:-

Specialpriser under tiden 1/3 - 30/4:

TOYO 350
185/65R15 T

NEXEN SB-650
185/65R15 T

MICHELIN 
ENERGY SAVER
185/65R15 T

795:-
695:- 895:-

monterat och  
balanserat

monterat och  
balanserat

monterat och  
balanserat

Specialpris:
X-trapris på ALU-fälgar:
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ÖPPET: Onsdag - Torsdag 10 - 21  
Fredag - Lördag 10 - 22 • Söndagar 11-18 

Tfn: 011 - 545 50

Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen
Gamla hamnmagasinet • 610 21 Norsholm

Våffla med varm 

dryck 35:- 

Tfn: 011Tfn: 011Tfn: 011Tfn: 011

Norsk fjordlax 
med klyftpotatis 

99:- 

Helgspecial i april

99:-
 Kom in och prova vår smakliga

Påsktallrik

Efter promenaden vid kanalen, kom och njut på vår terrass!
MYS HOS KAPTEN BILLE´S

www.MOBILREP.se
LAGAR & LÅSER UPP 

MOBILTELEFONER, CHIPPAR OCH MODDAR 
SAMT LAGAR TV-SPEL

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

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

Ring 013 - 707 82 Jerlock, Åkerbokretsen 

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

För bara 150 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. 
Pg nr 483 84 51-5.

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller 

det humanjuridiska.

Bouppteckningar 
Testamente - Arvsskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10 
070 - 870 59 29 

www.svenskafamilyaid.se

Stora Bjärby Ägg AB • Tfn:013  – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90

 Välkommen till vår 

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!
Här finns färska och nyvärpta ägg,
och det är alltid öppet.  Självbetjäning.

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

Visste du att ägg är naturens 
egen mirakelkur?  

Ägg innehåller de flesta  
vitaminer och mineraler som  

vi behöver för att må bra. 

Törnevalla kyrka.

Visste du att ägg är naturens 

Ägg innehåller de flesta 
vitaminer och mineraler som 

vi behöver för att må bra. 
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Hud & Skönhetssalong

Visste du  
att vi erbjuder ...
– Ansiktsbehandlingar
– AHA syrebehandlingar
– Anti-age penslingar
– Kroppsinpackningar
– Epilering / Diatermi
– Manikyr
– Pedikyr 
– Massage 
– Vaxning
– Make up (bal, brud, fest) 
– Make up-kvällar/kurser
– Öronhåltagning
– Tandblekning
– Frans– & brynfärgning
– Permanent fransböjning
– Presentkortwww.nettans.se

013 - 16 38 92

- City SPA- 
(von Dufva) 

Snickaregatan 34 B 
582 26 Linköping

013 - 16 38 02

Brovillan 
i Hjulsbro 

Vårdsbergsvägen 135 
589 37 Linköping

Välkommen till oss! 
Auktoriserade Hud & SPA-terapeuter

Hobbybutik i Linköping
   Här kan du
• Köpa material 
• Prova på decoupage 
   (Workshop och kurser) 
• Beställa personliga presenter 
Du kan också beställa på 
www.dekorationsverkstan.se
Gamla Tanneforsvägen 44  
582 54  Linköping • Tel 0768 - 966 132 

Öppet
Mån - Ons 12-18 
Tors 12-20 
Fre 12-18 
Lör 10-14 

GLAD PÅSK!GLAD PÅSK!GLAD PÅSK!

Taktil massage!
• Varsam beröringsmassage

• Djup avslappnande effekt

• Mycket lämplig vid stress

Första behandlingen reducerat pris!

Varmt Välkomna!
0733 - 84 11 48

MARIE BERG HELMING
FRÖÖ GÅRD, LILLKYRKA

DIPL. TAKTIL MASSÖR 
OCH HÄLSOPEDAGOG
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              Månadens profil                 Handlar'n i Askeby, Wivi Rosén

Ansvar för kunderna driver handlare

Det är ingen nyhet att verksamheter kan bä-
ras upp av ideella krafter men att en butik 
gör det hör nog ändå till undantagen. Wivi 
Rosén, som sedan 2004 driver Askeby af-
fär tillsammans med Cissi Augustsson, drivs 
dock inte främst av vare sig ärelystnad eller 
girighet. Däremot tycker hon att hon har ett 
ansvar gentemot de stamkunder som är be-
roende av att ha butiken i närheten.

– Jag är pensionär och lever på min pen-
sion, annars skulle det inte gå. Vi har det 
tufft men hoppas fortfarande på en vänd-
ning, en positiv utveckling.

Askeby affär har på senare tid satsat allt 
mer på närproducerat och produkter från 
småskaliga leverantörer. Framöver kommer 
man också att arrangera varudemonstratio-
ner och smakprovningar från små leveran-
törer som kanske inte är så välkända. Först 
ut är Smultronboda lammprodukter och 
Wadstens kött och chark som kommer till 
butiken redan den 19 mars, kl 15.30-19.

– Vi kan inte konkurrera med stora 
volymer och jättelåga priser utan 
med service och kvalitet. Vi håller 
hårt på renlighet och hygien. Folk 
åker faktiskt från stan för att köpa 
köttfärs här. Köttfärs som vi mal 
medan kunderna väntar, av bra kött 
från Skönero.

De personliga kontakterna med 
producenter, leverantörer och kun-
der tycker Wivi hör till jobbets stora 
fördelar. 

– Att ta emot önskemål och svara 
på frågor hör till jobbet i en sådan 
här liten butik. Vi kan inte ha fullt 
sortiment men tar gärna hem varor 

som kunderna vill ha, även i små volymer. 
Det är bara att säga till.
Wivi berättar att en stor fördel med mindre 
leverantörer och producenter är möjligheten 
till direkt dialog med den som faktiskt till-
verkar varorna. Men hon försöker hålla koll 
på kvaliteten även på varorna från de stora 
distributörerna.

– Produkter märkta Eldorado kan mycket 
väl komma från samma producent och hålla 
samma kvalitet som dyrare märken. Ibland 
är det bara etiketten och priset som skiljer. 
Jag kollar sånt, så kunderna kan fråga mig.

De ekonomiska svårigheterna för små butiker 
på landet är välkända och många, inte bara i 
Askeby. Nyligen lades grannbutiken i Banke-
kind ner och för en tid sedan butiken i Gistad. 
Även butiken i Askeby har varit stängd och ho-
tad av nedläggning flera gånger, men lever vi-
dare, om än på mycket snäva marginaler. 

Butikskramare i Askeby. Från vänster:  
Janne Östlund, Cissi Augustsson, Wivi Rosén.
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              Månadens profil                 Handlar'n i Askeby, Wivi Rosén

Askeby affär satsar på kvalitet
Små volymer gör att inköpspriserna blir 
höga och även måttliga driftstörningar i 
form av till exempel strömavbrott blir snabbt 
kännbara.

– Stormen Per, när vi hade strömlöst i 49 
timmar och fick slänga alla kylvaror kostade 
oss 98 000. Ersättningen från Eon täckte 
bara en bråkdel av förlusten. Vi jobbar fort-
farande på att komma i kapp efter det.

Butiken har ändå fått en grund att stå på 
från kommunen. Det är Linköpings Kom-
munala Fastigheter, LKF, som äger huset 
och en del av inredningen. Nyligen har LKF 
också bekostat nya kylskåp och en ny frys-
disk.

– Vi har haft enorma elräkningar hela 
tiden, berättar Wivi, som hoppas att de ut-
gifterna sjunker nu när ny och effektivare 
kylinredning installerats.

Utmaningarna är många och stora men än 
har Wivi inte gett upp. Hennes känsla för 
bygden och kunderna är stark och ännu en 
tid orkar hon, kompanjonen Cissi och med-
arbetaren Janne fortsätta.

– Vi kan inte tvinga folk att handla här 
men hoppas att de hittar oss nu när vi satsar 
ännu mer på kvalitet. Det känns som att det 
ligger rätt i tiden med mycket personlig ser-
vice och ett lite speciellt urval av småskaligt, 
närproducerat och ekologiskt från små pro-
ducenter. 

FAKTA
Namn: Wivi Rosén
Familj: ensamstående med flera barn 
och barnbarn

Intressen: keramik, konst, barn och 
andra människor
Bor: i Hageby, utanför Örtomta

Tre envisa handlare i Askeby. 
Janne, Cissi och Wivi.

Wivi Rosén framför de nya kylskåpen. 
Nu ska elkostnaderna sänkas!

Text och bild: Titti Knutsson
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Vi gräver, dränerar samt fuktisolerar till fasta löpmeterpriser

 Vår specialité: 
HUSDRÄNERINGAR

CN:s Gräv AB
”Som gräver de´ mesta 

åt de flesta”

KUNSKAP • MODERN  TEKNIK 
VÄL UTFÖRT ARBETE 

FASTA PRISER • GARANTI  

Gå till botten med ditt hus!

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

- från idé till planritning

Vi utför kompletta 
sten- och plattsättningsarbeten.

C A R  S E R V I C EC A R  S E R V I C E

Vår specialitet
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Vi har samarbetsavtal med Wahlstedt i Motala.
Vi är en allbilsverkstad.

Dela upp betalningen med 
MECA-kortet, räntefritt 1 år.

Öppettider, sept - maj
Mån - Tor   7.00 – 17.30
Fredagar    7.00 – 13.00  

Läs mer på www.meca.se

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

Tottes Bilservice

DIN BILVERKSTAD

Lånebil.
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Tävla i ORDJAKTEN
 – vinn en trisslott!

Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna i detta nummer av 
Åkerbobladet. Leta upp dem och ange sedan sidnummer och annonsör 
för varje funnet ord! Orden återfinns exakt som de står här nedan.  

1. trådlöst
2. alltid öppet
3. begränsat antal
4. individanpassade
5. få plats

6. smakprov
7. undvika problem
8. inte dyrt
9. staket
10. vid stress

Nr Sida nr Annonsör
1. 

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Namn:

Adress:

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du inte vill klippa sön-
der tidningen, på en egen lapp eller ett vykort  och sänd  detta till:
Åkerbobladet  
Stationshuset  
585 64 Linghem  
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu  
Ditt svar vill vi ha senast den 9 april.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. GRATTIS! till  
Astrid Carlegrim som vann trisslotten i förra månadens Ordjakt.

PRISEXEMPEL: YAMAHA 
60 HK 4-TAKT 08. 
ORD PRIS 76.300:-

 NU 68.670:-

FINANSIERA MED POWERCARD 
UPP TILL 100.000:-

Vill du ha ett bekymmersfritt båtliv 
och dessutom göra en bra affär? 

Då ska du passa på nu. 
Fram till 30 april får du hela 10% 
rabatt på Yamaha´s miljövänliga 

4-taktare 50-100 hk. Modern 
teknik på sjön. Rena, tysta, 

bekväma, snåla och tillförlitliga. 
Kom in nu! 

10% rabatt på Yamaha 
4-taktare 50 - 100 hk. 

Gäller 1 feb - 30 april 
eller så länge lagret räcker

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

info@marinmotor.se 
www.marinmotor.se 

ÖPPETTIDER: 
Må-To 8.30  -  18.00, Fr 8.30  - 17.00
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Åkerbobladet träffar

Åkerbos lokala politiker
I detta nummer av Åkerbobladet fortsätter vi att presentera våra lokala 
politiker i Åkerbos geografiska utskott. I förra numret kunde vi läsa om  
ordföranden Fredrik Lundén och nu får vi stifta bekantskap med vice 
ordföranden Susanne Wallberg.

Ledamöterna i Åkerbo geografiska utskott är:
Fredrik Lundén (m), ordförande, Susanne Wallberg (s), vice ordförande
Muharrem Demirok (c), Lars Eklund (kd), Joakim Hörsing (mp),
Sven-Åke Lundh (s), Tommy Ählström (m).

Är du sugen på att gå

HUNDKURS
30 mars startar individanpassade kurser 
     i vardags- och tävlingslydnad.

För mer info och anmälan besök vår hemsida www.sdtc.nu 
eller ring Emma 013 - 741 70 eller Camilla 013 - 710 78.

Vi arbetar inte med någon färdig 
modell. Vi har stor lyhördhet för  
vilken väg den enskilde eller paret 
vill gå. Tillsammans skräddarsyr  
vi en behandling som är lösnings- 
fokuserad och målinriktad.  
Välkomna till oss.

FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02
www.familjerelationer.se

Nästa nummer av Åkerbobladet kommer ut
fredag den 18 april. 

Boka annons i god tid och senast onsdag den 9 april.



23

Hon vill att alla ska komma till tals
Susanne Wallberg - engagerad sedan barnsben

Susanne Wallberg är en 
rutinerad lokalpolitiker. 
Hon har varit aktiv inom 
socialdemokraterna se-
dan hon var mycket ung 
och växte upp i ett hem 
där det pratades en hel 
del politik.

– Mina föräldrar var 
inte själva partipolitiskt 
aktiva men de var intres-
serade.

Just nu sitter Susanne, förutom i vårt geo-
grafiska utskott och i fullmäktige, i kommu-
nens bildningsnämnd som arbetar med ar-
betsmarknadsfrågor, ärenden inom gymna-
sieskolan, särskolan, svenska för invandrare 
och konsumentärenden. Dessutom sitter hon 
i styrelsen i såväl S-kvinnor i Linköping som 
i Åkerbo/Tannefors S-förening – och arbetar 
som skötare i vården.

– Jag vill jobba kvar ute bland folk och 
tycker det är viktigt att inte förlora kontak-
ten med arbetslivet, förklarar Susanne.

Drivkraften bakom hennes stora politis-
ka engagemang finns i en stark tro på alla 
människors lika värde.

– Det är otroligt viktigt att alla får höras. 
Det vore mycket positivt om alla fick komma 
till tals.

Att sitta i det geografiska utskottet har gett 
Susanne kontakt med invånare från trakten, 
i alla åldrar, vilket hon tycker är väldigt bra. 
Någon riktigt vass fråga tycker dock inte Su-
sanne att de haft i det geografiska utskottet 
ännu under den här mandatperioden.

– Det har väl inte riktigt het-
tat till än, men om det blir 
bestämt att Ostlänken ska 
byggas kan nog det bli stor 
fråga här omkring.

Susanne tycker att hon 
blivit mer ödmjuk av de 
svårigheter som livet bjudit 
henne och berättar att män-
niskor som hamnat i svårig-
heter ibland ringer henne 
för att be om råd.

– Arbetslöshet och sjukdom ställer till 
det för människor. Den politik som förs på 
nationell nivå får konsekvenser även här i 
Åkerbo. Det hänger ju ihop.

FAKTA
Namn: Susanne Wallberg
Parti: S
Uppdrag: Vice ordförande i Åkerbo geogra-
fiska utskott m fl politiska uppdrag.
Ålder: 45
Tidigare politisk erfarenhet: Aktiv inom so-
cialdemokratin sedan barnsben, har också 
varit fackligt aktiv i Kommunal.
Antal år i geografiska utskottet: 5
Familj: Man och två söner, 14 & 17 år.
Bor: Östra Skrukeby
Yrke: Skötare
Fritid: Musik, politik, att umgås med familj 
och vänner.
Dold talang: Basket, sång
Smultronställe i Åkerbo: Himnabadet
Telefon: 0705-79 67 79
E-post: susanne.wallberg@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson
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Svenska Missionskyrkan i Linghem, som sam-
verkar med missionsförsamlingarna i Askeby, 
Skärkind och Östra Skrukeby, har fått två 
nya medarbetare, Charlie och Jörgen.

Charlie är en positiv och kramgo tjej från 
Västergötlands skogar. Hon brinner för sitt 
arbete som barn och ungdomsledare i Ling-
hemskretsen. Hon arbetar med nying och 
scout och @Friday (som är Linghems mis-
sionskyrkas tonårsarbete). Hon är delaktig 
i andakter på servicehusen i Linghem och 
Gistad och har olika temadagar. 

Tillsammans med Svenska kyrkan är hon 
med i ekumeniskt arbete i Linghemsskolan 
och hon leder och predikar i gudstjänsterna. 
Det är stort behov av förkunnelse i alla dessa 
församlingar:

– Det är spännande och en utmaning, sä-
ger Charlie, det behövs olika synvinklar på 
evangeliet både från yngre, äldre, män och 
kvinnor …

Charlie tycker om att ha barn och ungdo-
mar runt omkring sig. Ofta! En framtidsvisi-
on hon har är att ungdomarna ska känna sig 
riktigt hemma i Linghemskyrkan, att de ska 
våga ta kontakt, känna det naturligt att um-
gås ofta och mycket! Charlie tar gärna emot 
med glädje! 

 Jörgen kommer närmast från Missionskyr-
kan i Linköping där han arbetat som ung-
domspastor:

– Det är stor skillnad, säger Jörgen, där 
var det bara en kyrka och väldigt mycket 
verksamhet och människor som rörde sig 
hela tiden. Här i Linghem är det fler för-
samlingar och inte så mycket verksamhet 
(än!) och man får åka runt och grunda sitt 
kontaktnät. Det är viktigt att först och främst 
lyssna in vad församlingarna vill, vilka visio-
ner som finns och hur jag som pastor kan gå 

in och stötta och stärka de ideella krafterna.
Jörgen talar entusiastiskt om sina nya för-

samlingar och nya utmaningar. Han berät-
tar att han vill kunna erbjuda flera olika 
slags gudstjänster som alla kan känna sig 
hemma i och att liturgin är en ”lek inför 
Gud”. 

Han pratar också mycket om praktisk teo-
logi och mission. Alltså att Missionskyrkan 
måste ut och synas i samhället och varför 
inte längre än så? En vision Jörgen har är en 
framtida vänförsamling i ett annat land. 

– Tänk om vi skulle ordna en bussresa, 
exempelvis till Estland, träffa en annan för-
samling där, ”höja blicken” lite från allt vårt 
eget här hemma, vidga vyerna, möta andra. 
Den resan skulle stärka oss. Dels av allt det 
gemensamma man får vara med om, dels en 
massa nya spännande kontakter. Sedan kan-
ske de skulle kunna komma hit och hjälpa 
oss på olika sätt.

Precis när Jörgen började drog församling-
arna igång ett ideellt projekt med ”Magasi-
net-second hand” i Linghem. Tanken med 
detta var att det skulle vara en mötesplats ut-
anför kyrkan, miljövänligt med återvinning 
och att inkomsterna oavkortat går till mis-
sionsarbete på olika platser. 

Det stämmer också in väl i Jörgens vi-
sioner och tankar för framtiden att hjälpa 
andra socialt, då det kunde bli en plats att 
lotsa in arbetsprövande människor.

Second-hand har öppet onsdagar 16-19 
och lördagar 10-14. Fika finns och man kan 
också skänka möbler och saker för att rensa 
ut hemma.

Jörgen talar också med värme om sina 
andra uppgifter i sin pastorstjänst, bland an-
nat om bönen, förbönen och själavården. 
Enskild själavård är mycket viktig och alltid 

Nya medarbetare 
i samverkande församlingar 
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prioriterad. Mötesplatsen mellan människor 
på olika sätt där också Gud finns med. De 
ekumeniska relationerna och samtalen är 
också viktiga, och något Jörgen har med sig 
från sin gamla arbetsplats, där detta fung-
erade mycket väl. 

Värmen i hjärtat finns kvar långt efter sam-
talet med dessa två härliga människor. Vi 
önskar dem lycka till med sina tjänster och 
framtida visioner, och hoppas att många fler 
runt om i Åkerbo ska få ta del av deras entu-
siasm och glädje.

Text: ”Mrs Ekumenica” 
Bild: Rapps Foto

Namn: Charlott Cramer, ”Charlie”
Ålder: 21 år
Yrke: Barn och ungdomsledare
Intresse: Scouting och musik och allt som 
gör livet rikt!
Senast lästa bok: ”Eftervärme” av  
Tomas Sjödin
Dold talang: Kan spela Broder Jakob på 
nyckelharpa och på … näsflöjt!

Namn: Jörgen Tholander
Ålder: 35 år
Yrke: Pastor
Intresse: Familjen, idrott, hem och träd-
gård, läsa och umgås med vänner
Senast lästa bok: ”Omvänd” av  
Göran Skytte
Dold talang: Håller på och skriver en 
bok som är en kombinerad dagbok och 
andaktsbok för att lära sig själv (och fler!) 
att leva i nuet. Vad ser vi? Vad känner vi? 
Vad tänker vi? Slutsatser.   
(Vi ser fram mot utgivningen.)

Söndagsskola (3-9 år) 
Söndagar 10.00 
Monica Axelsson  
tel. 732 42

@tenton (10-16 år) 
Söndagar 10.00
Charlie Cramer 
tel. 0706-85 62 65

Unga Röster (från 6 år) 
Måndagar 16.45
Gun-Marie Axelsson 
tel. 731 54 
Emelie Berggren  
tel. 791 50

Nyingscout (åk 1-3) 
Måndagar 18.00
Annika Andersson 
tel. 791 94

Scout (åk 4-6) 
Måndagar 18.00
Lasse Gustafsson 
tel. 39 72 83

Tonårsscout (åk 7-9) 
Måndagar 18.00
Lasse Gustafsson 
tel. 39 72 83

@Friday 
18.00 - 20.30 (10-12 år)
20.00 - 22.30 (13 år - )
Charlie Cramer 
tel. 0706-85 62 65

Välkommen till SMU:s verksamhet 
i Linghemskyrkan
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Här kommer mars månads Åkerbokryss med lite påsktema. När du har löst korsordet skickar du 
in bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna,  samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 9 april vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i februarikrysset var ”Sturefors” och "Slott vid Ärlången".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ragnar Augustsson,  2:a pris – Irma Carlsson  
och 3:e pris – Gösta Wenell.  Lotterna kommer med posten.  

Åkerbokrysset - mars 2008
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 7.400 ex. 

Delas ut med posten till 6.244 hushåll och 456 företag 
inom Åkerbo kommundel samt 

Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm
dvs. dessa orter med omnejd: 
Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, 
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, 
Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Tör-
nevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby. 

Tidningen finns också tillgänglig  
på f.n. följande platser 

Askeby: Handlar´n
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Åkerbobladets kontor
Linköping Centralt: Stadsbiblioteket, VVS-lagret,  
Centrumkliniken, Nettans Hud & Skönhetssalong
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermar-
ket, Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria, ICA-affären

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Utgivningsplan 2008 

Nr Manusstopp Utdeln.dag
1 Ons 9/1 Fre 18/1
2 Ons 6/2 Fre 15/2
3 Ons 5/3 Fre 14/3
4 Ons 9/4 Fre 18/4
5 Ons 7/5 Fre 16/5
6-7 Ons 4/6 Fre 13/6
8 Ons 6/8 Fre 15/8
9 Ons 10/9 Fre 19/9
10 Ons 8/10 Fre 17/10
11 Ons 5/11 Fre 14/11
12 Ons 3/12 Fre 12/12

MASSAVED KÖPES ...
av privatperson, 3-meters längd, 

cirka 15-25 cm i diameter.  
Björk / löv / barr   

I närheten av Linghem.
Tel. 0736 - 414 146
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Dags att börja fundera på vårens aktiviteter!

Även om det fortfarande är vintersäsong
börjar det bli dags att tänka
på vårens aktiviteter.

Vi sätter igång med våra utom-
husaktiviteter i början på maj
med segling, vattenskoter mm.

Boka nu så är ni säkra på att
få dagen som passar er bäst!  

Se mer på vår hemsida: www.seglingaventyr.se

Nu även året-
runtaktiviteter
under tak!

Åretruntaktiviteter

Vi har precis färdigställt våra höghöjdsstationer under 

tak och kan därmed erbjuda ett antal aktiviteter även 

när snön yr runt knutarna. Vad sägs om konferens 

kombinerat med 

- Höghöjdsstationer

- Segway
- Laserlerduveskytte

- 4-hjuling

Konfererar gör ni i vår fräscha ljusa konferenslokal

lämplig för upp till 35 personer

Våra aktiviteter:

- Matchracesegling - Vattenskoter
- Höghöjd  - Segway
- SPA-bad  - 4-hjuling
- Crosscart  - R.I.B-båtar
- Laserlerduveskytte

Företagsevent - Kickoff
Konferens - Sommarfest

Vi finns vid Näsby Säteri, Ekängen
bara några minuter med båt eller 
bil från Linköpings centrum!

Välkommen till oss för en 
givande och spännande dag!

Våra aktiviteter:

 Matchracesegling - Vattenskoter
- Höghöjd  - Segway
- SPA-bad  - 4-hjuling
- Crosscart  - R.I.B-båtar
- Laserlerduveskytte- Laserlerduveskytte

Vi finns vid Näsby Säteri, EkängenVi finns vid Näsby Säteri, Ekängen

- Matchracesegling - Vattenskoter
- Höghöjd  - Segway
- SPA-bad  - 4-hjuling
- Crosscart  - R.I.B-båtar
- Laserlerduveskytte

Vi finns vid Näsby Säteri, Ekängen
bara några minuter med båt eller 
bil från Linköpings centrum!

Välkommen till oss för en 
givande och spännande dag!

Vi finns vid Näsby Säteri, Ekängen
bara några minuter med båt eller 
bil från Linköpings centrum!

givande och spännande dag!

Se mer på vår hemsida: www.seglingaventyr.seSe mer på vår hemsida: www.seglingaventyr.se

givande och spännande dag!givande och spännande dag!givande och spännande dag!

0768-766 929

Vi sätter igång med våra utom-

 
Angeläget om våra livsmedel

Måndagen den 31 mars 2008 kl 19.00 (samling kl 18.30)
kommer matinformatören och debattören

TOMMY SVENSSON
känd från TV och övrig media, författare till ”Handbok för den kräsne konsumenten”

och ger tips och råd hur Du undviker problem orsakade av kemikaliematen.

Plats: Klefstad gård, Örtomta

 Alla hjärtligt välkomna! 

 Arrangörer: Åkerbo-Bankekinds hushållsnämnd
     Studieförbundet Vuxenskolan

Entréavgift Lotteri


