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  Åkerbobladet
Nr 5 –    2020 
10  maj  –   13 juni 
Årg 19. Upplaga 18.000

Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem 
Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42    

E-post: info@akerbo.nu

Vårsolen är här!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

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

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt nya showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18

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
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till förskolan med hjärtat i naturen

Vi är en enskild förskola i Linghem som bedriver 
en utomhuspedagogisk verksamhet.

Vi använder oss av Friluftsfrämjandets Skogsmulle, 
Skogsknytte och Skogsknopp för att tillfredsställa 
barnens behov av rörelse, kunskap och gemenskap 
genom daglig vistelse i naturen.

Kunskaper förmedlas genom lek och ett 
utforskande arbetssätt.

Vi har pedagoger med bred kompetens som ser 
till ert barns behov.

För mer information:
Se vår hemsida: 
www.froken� ora.se
Kontakt: 
Malin Wistmarker
Tel: 0709 - 399 589

Välkommen

Med hjärtat i naturen lär vi för livet

Vill du rusta ditt barn för framtiden?
Sök plats nu på:

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/
forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/

Det fi nns ett fåtal lediga platser till hösten.

Fröken Floras
Förskola AB
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Trerätters
Morsdagsmeny
Toast Skagen

Bi� stek med stekta grönsaker,
bernaisesås, rödvinssås, 
pommes

Apfelstrudel med vaniljsås

Vi bjuder på ka� e.

Vår LUNCHMENY
� nns varje vecka på vår hemsida www.kaptenbille.se

Med anledning av covid-19
Hos oss är det gott om plats så att vi har möjlighet att ta ansvar 

och hålla tillräckligt avstånd.

Njut av sommaren 
vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’sKapten Bille’s
Mysig matservering med 

God mat till bra priser.
Fullständiga rättigheter.

Boka bord till MORS DAG!
Kanoter - Cyklar - Trampbåtar

fi nns att hyra 

MINIGOLF

Kom och njut av GLASS på terrassen 
hos oss medan båtarna glider förbi.

Köp kulglass eller mjukglass
så bjuder vi på en

MINIGOLFRUNDA!
(Gäller under  maj månad.)

KÖKET ÖPPET:
Tis - Lör 10  - 20 • Sön 11 - 17

Fr.o.m. 9 juni
Alla dagar 10 - 21 www.kaptenbille.se

info@kaptenbille.se
Tel  011 - 545 50

240:-
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                   ÖPPETTIDER:  Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 12
                    ÖPPET: Kristi Himmelsfärdsdagen 9 - 12

Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 •  www.hogloftet.se  •  hoglofthus@gmail.com

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

Hämta själv i lösvikt på släpkärra 
eller få hemkört i storsäck.

ATTEFALLSHUS, FRITIDSHUS, FRIGGEBODAR,
FÖRRÅD, LUSTHUS i många olika storlekar och modeller.

Bankekind  585 93 Linköping 

Höglo� et Företagcentrum AB   
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Beställ dina

LOUNGE-
DYNOR
hos oss!hos oss!

CarL CederstrÖMs gata 11
KG-LAMPAN

-TRÄDGÅRDSDYNOR

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

070 - 299 81 42 • CARL CEDERSTRÖMS GATA 11
Öppet: Månd , torsd,  fred 12 -18 • Lörd 11-14

Vi har RIKTIGA
Badenstativ!

SLUTA LETA!  Vi har DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS!

KampanjpriserTusentals dynor10 - 30 %10 - 30 %

hos oss!hos oss!

Vi har RIKTIGAVi har RIKTIGA
Dyna, 

fr. 100:-

Dyna, 
fr. 225:-Dyna, 

fr. 225:-

BEVARA  BEVARA 
HUSETS  HUSETS 

KARAKTÄR!KARAKTÄR!

Renovera 
och byt glas 

- inte fönster
Vi gör om era kopplade 

tvåglasfönster till 
energieffektiva 
treglasfönster

Kontakta oss idag för offert!

Ring 
011- 530 00

Före åtgärd

Efter åtgärdGlasfönster
(Trippelkonstruktion)

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
ENERGIBESPARING • BULLERDÄMPNING
INGEN INVERKAN PÅ BEFINTLIGA SMYGAR, FODER, 
FASAD ELLER VÄGGYTOR

Kimstadsvägen 65 
617 71 Kimstad

www.nyab.nu
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Gilla oss på facebook
www.facebook.com/askebytradgard

Askeby Trädgård AB

Härliga egenodladeHärliga egenodlade
SOMMARBLOMMOR!SOMMARBLOMMOR!

Pelargoner, kärlekspelargoner, hängväxeter m.m.Pelargoner, kärlekspelargoner, hängväxeter m.m.

Egenodlade tomater 
och dippgurka 

samt vår egen saltgurka.

Perenner, bärbuskar & fruktträd.

Öppettider:  
Vardagar 10 - 18  •  Helger 10 - 14

Vägbeskrivning:
Från gamla E4:an: Vid Gistad, ta av mot Ekenäs slott och sedan (i Örtomta) vidare mot Linköping.
Från Linköping: Rv 35 mot Åtvidaberg. Ta av mot Askeby vid rondellen i Vårdsberg.

samt vår egen saltgurka.

Egenodlade tomater 
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Nu är butiken påfylld både ute och inne! 

Sommarblommorna är färdiga 
Fruktträd, bärbuskar, rosor, egenodlade 

krydd- & grönsaksplantor, sättlök och 
sättpotatis & perenner. 

För mer info följ oss på Instagram 
@grytshandelstradgard eller besök vår 

hemsida: grytshandelstradgard.se 

Öppettider
Måndag-Fredag 10-18

Lördag 10-15  
Söndag 10-13

Instagram: @grytshandelstradgard- grytshandelstradgard.se- info@grytshandelstradgard.se- 0702-804798

ÅÅNNSSTTÄÄNNGGAA
LLaannttbbrruukk && hhaannddeellssttrrääddggåårrdd

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

mot Linghem eller Askeby, efter 400 m följ skyltar.
Magnus 0733-61 34 27, Carolina 0733-96 62 79

Öppet alla dagar 9:00-21:00

GÅRDSBUTIK
Försäljning av tomater, gurka samt kyckling från gården, 
ekologiskt och KRAV-certifierat. Beställning av köttlådor 
med nötkött från gårdens ekologiskt uppfödda djur. 

WWW.ÅNSTÄNGA.SE



8

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.

akmobelrest.com

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004 Tel: 073 - 09 16 909 • katja.rambow@rambow.se

www.atervinning3.se

Vill du skapa  
ORDNING OCH REDA

i ditt förråd, källare eller garage?
Vi gör det åt dig enligt dina  

personliga önskemål och krav.

Vi tar även hand om dödsbon.
Välkommen att kontakta oss!

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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Jernbergs Bilservice

013 - 27 07 43
0730 - 490 303
Rydsättersvägen  

Malmskogen, Tallboda

Service  
Reparationer

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

När erfarenhet 
räknas!

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM 
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

076 - 775 18 01 
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

VI TAR HAND OM DIN BIL 400:-400:- 

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

VI TAR HAND OM DIN BIL!
Biltvätt • Ångtvätt • Polering  • Rekond
Bilservice • Däckverkstad • Däckhotell

Tel. 013 - 131  401 • stoppetst@gmail.com

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Året var 1977. Vår Profil hade bestämt 
sig för att ställa upp i Vasaloppet. Hela 
sträckan var 90 km. Han förstod att det 
skulle bli kämpigt.

Vår Profil heter Folke. Vid den här ti-
den var han 30 år gammal. Vädret var 
mycket bra, med – 15 grader C uppe vid 
starten, men mildare nere i Mora.

Den sovjetiske åkaren Ivan Gagarin 
vann loppet. Folke hamnade längre ner 
i resultatlistan. Han kom fram till Mora 
ett par timmar efter Gagarin. Då skida-
de han in på upploppssträckan i Mora på 
trötta ben.

När det var 100 meter kvar till målet 
hände något oväntat. Då hoppade plöts-
ligt en liten pojke fram ur publiken, för 
att hänga en present om halsen på Folke. 
Vi kan tänka oss vad som hände. Båda 
ramlade omkull.

Vår Profil tog saken med jämnmod. 
Han blev inte arg, utan kravlade sig upp 
och fortsatte den sista biten fram till må-
let. Åskådarna hurrade. Folke hade klarat 
det. Han hade kört hela Vasaloppet. 
Många tyckte att det var bra att han hade 
orkat.

Och det här var inte enda gången. Vår 
Profil har kört Vasaloppet ytterligare två 
gånger, då i det som kommit att kallas 
”Öppet spår”.

Folke är alltså en person som gillar att 
röra på sig, eller kanske vi skall säga gil-
lade, eftersom han nu har börjat få en del 

år på nacken.
En annan sport som han tycker om 

är ridning. Folke har ett sommarställe i 
södra Sverige. Där rider han gärna ut i 
naturen för att njuta av dess stillhet. 

Men han är inte en lika ivrig ryttare 
som sin pappa. Denne deltog med fram-
gång i stora internationella tävlingar.

Hans pappa ägnade sig också åt fäkt-
ning och blev svensk mästare på sabel 
flera gånger. 

Vår Profil har inte sysslat med fäkt-
ning. Men han tycker om att simma, helst 
nere i Medelhavet. Där är badvädret of-
tast mycket bättre än här uppe i Norden. 

Folke äger en villa i Sainte-Maxi-
me i södra Frankrike. Den heter ”Villa 
Mirage” och ligger inte långt från Saint-
Tropez. Han har också en båt som heter 
”Polaris”. Den tar de när de skall ut och 
bada i havet. 

Vi kan utgå från att vår Profil är en 
ganska duktig simmare. Han har gjort 
lumpen i flottan. Men hur duktig är han? 
Hur långt kan han simma under vattnet? 
Har han tagit Simmagistern? Kan han 
crawla? Det skulle vi gärna vilja veta.

Vår Profil är en lugn och mycket sköt-
sam person. Det kan bero på att han har 
fått en bra uppfostran. Den har skötts av 
många, bland dem hans föräldrar och 
syskon, samt hans farfar och farfars far.

Folke uppfostrades också av en barn-
sköterska som hette Ingrid. Hon kom att 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 2 juni vill vi ha ditt svar. 
Bland rätta inkomna svar lottar vi ut en vinnare som får 
två trisslotter. Vinnare och rätt svar publiceras i nästa 
nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska  
profil hittar du på sidan 47.

få jobba åt hans familj i en herrans massa 
år och fanns på plats redan när vår Pro-
fil föddes.

Det var Ingrid som föreslog att vår 
Profil skulle sändas bort till en inter-
natskola när han blivit lite äldre. Hon 
konstaterade att han var omgiven av all-
deles för många ”fruntimmer”.

Fredagen den 22 april 1966 tog vår 
Profil studenten. Ute på skolgården hyl-
lades han av sin mamma, sin farfar, en 
farbror och två av sina systrar. Där vänta-
de också journalister från 17 länder.  
I studentpresent fick han en bil – en ljus-
blå Volvo P1800.

Vid den här tiden var det fortfaran-
de mycket svårt at ta studenten. Men vår 
Profil klarade skivan. Han fick ett ganska 
hyfsat studentbetyg, med AB i geografi 
och gymnastik. Ett underbetyg, C i mate-
matik, vägdes upp av flera överbetyg.

Sedan började livet. Folke gick in i flot-
tan och gjorde en världsomsegling på 
fartyget Älvsnabben. Det blev en mycket 
intressant och nyttig resa.

Vår Profil är gift. Hans fru heter Re-
nate. De träffades sommaren 1972. Han 
var 26 år gammal. Hon var 29.

Det är svårt att försöka imponera på 
en söt tjej. Lyckligtvis finns det en helt 
säker metod. Killen måste uppvakta hen-
ne med musik. Han måste kunna spela 
något instrument – helst gitarr. 

Vår Profil trakterade ett annat instru-
ment. Han spelade munspel! Det hade 
han hållit på med sedan 3-årsåldern. 
Kanske var det en liten trudelutt på mun-
spelet som gjorde susen och fick den 
vackra, mörkhåriga flickan att tacka ja till 
hans frieri.  

De gifte sig 1976. Folke fick en fru som 
tog hand om honom. Det visade sig ock-
så att Renate kunde spela dragspel! De 
borde bilda en orkester. Många skulle sä-
kert komma för att lyssna på dem.

Vem är han? 

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Vår Rensning

på utvalda

plagg

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

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

Välkomna!

30 % – 70 %

Om
bu
d

HEM-
LEVERANS

Ring så
levererar vi 
till dörren. 
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ULLARED  6,5 tim        300:-
28/9, 16/10, 27/10, 19/11, 10/12

ULLARED långdag 9 tim     300:-
11/11, 2/12

TYGRIKET 14/10       500:-
Inkl. fm-kaffe och lunch

JULMARKNAD     3.800:-
27/11   3 dagar, Rostock, 1 middag

SKIDRESA  v8 - 2021   9.900:-
Campitello, halvp

SKIDRESA  v12 - 2021   8.100:-
Madonna di Campiglio, halvp

BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING
info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se

013-530 85
TRÄDGÅRDS-
MÖBLER
från Hillerstorp

Öppettider möbelförsäljning
4 april - 4 juli 2020:  Lördagar 10 -13

(Övr. tid efter överenskommelse. Ring 0120 - 400 83 alt. 070 - 207 76 96)

ICA-butiken har öppet:
Mån - Ons  9 -18
Tor - Fre    9 -19
Lör    8 -13
Sön      11 -13

Titta in på vår hemsida
www.sjobergalanthandel.se för mer info.

Välkommen att besöka vår ca 300 kvm 
stora utställningslokal med utemöbler!

Konstrottingmöbler, grupper, solstolar m.m.

Hemleverans kan ordnas

Passa också på att besöka vår välsorterade lanthandel

Ovanpå ICA Supermarket
Öppet:  Måndag - Fredag 11-18 • Lördag 10 -14

Skogängsvägen 13,  617 32  Skärblacka • Tel. 070-3216680 • Mail: info@cocosbollsfabriken.se

Cocosbollsfabriken 
i Skärblacka

har öppnat i ny regi!

Fabriksförsäljning
 av cocosbollar och konfektyr!

Café!
Presentbutik!

Lokalproducerade Cocosbollar, 
Norrköpingsfl äsk och Konfektyr!
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Fynda säsongens märkeskläder och
skor till fantastiska priser! 20%

På kläder
och skor

SHOPPING FÖR HELA FAMILJEN!

Mån-Fre
Lör
Sön

10-18
10-15
11-15

UPPTÄCK ÄVEN VÅR JAKT
OCH FRITIDSAVDELNING!

KLÄDHUSET
JAKT OCH FRITIDkladhuset.se/jakt-fritid

kladhuset.se

m.fl.

m.fl.
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Däckförsäljning • Bilreparationer • Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar 
Gräsklippare • Även uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

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

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, 
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Öppet:  Måndag - Fredag  8 -17

Vi säljer även 
PLANTERINGS-

JORD

1 990 kr (inkl. moms)

STIHL TRIMMER 
FS 50 C-E L
Lätt och ren trimmer med 
mycket hög komfort och 
Easy2Start.

9 990 kr (inkl. moms)iMow RMI 422
En kompakt och 
smart robotklippare
Max. gräsyta 800 m²  • Klippbredd 20 cm 
Maximal lutning 35 % 

24 990 kr (inkl. moms)

iMow RMI 632 PC
Smart och stark robotklippare
med app-styrning
Max. gräsyta 5000 m²  •  Klippbredd 28 cm 
Maximal lutning 45 % 

Toro Recycler 55 AD
är Toros mest sålda klippare genom 
tiderna! Tre klippsystem (Recycler®, 
uppsamling och sidoutkast), stålkåpa, 
55 cm klippbredd och Automatic Drive, 
som gör att gräsklipparen går i takt med dig.

Toro Recycler 55 AD
är Toros mest sålda klippare genom 
tiderna! Tre klippsystem (Recycler®, 
uppsamling och sidoutkast), stålkåpa, 
55 cm klippbredd och Automatic Drive, 
som gör att gräsklipparen går i takt med dig.

GRÄSKLIPPAREGRÄSKLIPPARE

Åkerbobladets SOMMARNUMMER  
kommer ut den 14 juni, strax före midsommar. 

Välkommen att boka din annons senast den 2 juni.
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VI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTAL



17

 www.elinstallationer.net

Med vår nya skylift 
kan vi nu åta oss 
riktiga höjdarjobb!

Upp till  
22 meters 
arbetshöjd!

Huvudkontor
Post- och besöksadress:  

Spårgatan 12 
597 53 Åtvidaberg

TELEFON:
Åtvidaberg  0120 - 149 49 • Linköping  013 - 149 490

Elbesiktning
695 kr efter ROT-avdrag

Vi hjälper er med installationen.  
Hos Naturvårdsverket kan ni sedan 

söka bidrag för upp till  
50 % av arbetskostnaden.

LADDBOXLADDBOX  
till el- eller  
hybridbil 
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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LAUFENNHANKOOK
K125

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

DÄcKhoteLL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

Vi är nu
NTF-
certi� erade

LAUFENN är ett nytt däckmärke
utvecklat av HANKOOKFälgar från

Jens Niklas

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPet: Må - to 8 - 18, Fr 8 - 12

013 - 510 60

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1595:-

Passa på att Passa på att 
boka din boka din 
SERVICESERVICE

innan semestern!innan semestern!

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

SOMMARDÄCKSOMMARDÄCK

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

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33
TEL. 013 - 10 19 90 

0760 - 502 990 

KÖPES 
Önskar köpa torp, ladugårdslänga, 

garage eller förråd.
El och vatten ej nödvändigt.

Alla svar beaktas. Kontant betalning.
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Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

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

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

Butik - HundkurserButik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!

Nya kurser startar i maj! Välkomna!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem

VÄLKOMMEN DU OCKSÅ SOM VÄLKOMMEN DU OCKSÅ SOM 
ANNONSÖR I ÅKERBOBLADET!ANNONSÖR I ÅKERBOBLADET!

EN ANNONS I DETTA FORMAT KOSTAR ENDASTEN ANNONS I DETTA FORMAT KOSTAR ENDAST
625:-625:- (+moms)(+moms)
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Välkommen till Nysjön

Besök gärna vår hemsida för mer information:  
www.nysjonsfiske.com

Nysjöns Fiske & Konferens • Tel. 0120 - 230 17, 0120 - 230 18, 0705 - 97 42 39
Vi finns strax söder om Åtvidaberg. Följ väg 35. Cirka 10 km söder om Åtvidaberg sväng höger mot Nysjön.

Därefter öppet varje söndag 11.00 - 17.00  
fram till midsommar. 

Vi har öppet Mors Dag 31/5.
I år serveras ingen buffé p.g.a. rådande situation, men kom 

gärna och avnjut en god lunch med gofika efteråt. 
Öppet 11.00-17.00

Efter midsommar  ökar vi upp  
öppettiderna till fredag - söndag.
Fredagar & lördagar öppet 11.00 - 20.00 

Köket stänger 19.00

Söndagar öppet 11.00 - 17.00

För den som behöver finns också glutenfria  
och sockerfria alternativ.

Vi är stolta över att erbjuda våra egna råvaror, såsom lax 
och viltkött. Vi säljer även vår nyrökta lax för den som 

vill ta med sig en bit hem. 
Är ni ett gäng på 8+ personer som vill komma så kan vi 
skräddarsy er måltid efter behag. I så fall ring gärna och 

förboka på telefon 0120 - 230 17 så att vi kan  
anpassa oss efter era önskemål.

Varmt välkomna allihop!

PAKETERBJUDANDEN
• ÄDELFISKEPAKET
   Boende & ädelfiske 675 kr/pers

• BOENDE MED MAT
   1150 kr/pers
   Boende inkl sänglinne
   Tvårätters middag
   Eftermiddagsfika • Frukost

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

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

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

efter skatteavdrag (410:- inkl. moms).
45 kr i framkörningsavgift.

För mer info, se hemsidan. Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14, Fr 8 -12
                           (Maila eller SMS:a helst)

www.marlenesalltjanst.se

Snart är det midsommar!Är era fönster smutsiga?
Ring oss så fi xar 

vi det!

Referenser finnes.

Vi tar vårt ansvar inför våra kunder
med anledning av Corona-pandemin.

Just nu är vi friska och vi ser till att personal som 
eventuellt känner minsta symtom inte kommer 

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

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

Kvarnknivar, hålskivor.
Även försäljning av knivar.Även försäljning av knivar.

Sliperiet i Gistad
är öppet enligt överenskommelse.

Corona-avstånd gäller.
Ring 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68.

www.åkesknivslip.se
Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping. 

Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

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

UTFÖRSÄLJNING
p.g.a. flytt

• Bord, hyllor, skåp m.m.
• Tyger, tråd m.m.
Välkommen på besök, 

men var snäll och ring innan.
Ulf Calmerholt

Svensk Fallskärmstjänst
Västerbyvägen 2, 617 92 Norsholm

Tel. 072-341 37 50

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

VårerbjudandeVårerbjudande
10  % 10  % rabattrabatt på timpriset utöver rotavdragpå timpriset utöver rotavdrag

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10
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Historiskt barnkalasHistoriskt barnkalas    på Ekenäs Slottpå Ekenäs Slott
BOKA ETT ANNORLUNDA BARNKALAS  

HOS OSS PÅ EKENÄS SLOTT.
Följ med på skattjakt genom slottet och  

fika efteråt i vår 1700-talsflygel.

Går att boka under maj - november.
Vi skräddarsyr efter era önskemål.

Passa också på att se vår stora blomsterutställning med tema 
”Fest”. Vi dekorerar slottets salongsvåning med olika blomsterar-
rangemang i samarbete med Stora Torgets blommor.

Kontakta slottsfogde Maria Reuterhagen för bokning och priser. 
Telefon 0736-50 24 20 eller slottsfogde@ekenasslott.sewww.ekenasslott.se

MONIKA HALLBERG 
0706 - 71 77 71  

mail: monika@tcmh.se 
FB: MonikasMatbod  
matboa.blogspot.se

HELA SVERIGES MATMAMMA 

MONIKAS MATBODMONIKAS MATBOD
Levererar mat,  

smörgåstårtor och smörrebröd  
för olika evenemang.

Bröllop • Mingelfester 
Begravningar  

Personalfester • Personalmöten m.m.

LOBO PARK & MARK AB
utför allt slags trädgårdsarbete.
Exempelvis:

- Beskärning av fruktträd och buskar
- Trädgårdsrestaurering
- Klippning av häckar
- Trädfällning
- Gräsmattevård
- Trädgårdsdesign
- Trädgårdsanläggning
- Plantering
- Rådgivning
- Vår- och höststädning i trädgården
- Skötsel av grusgångar
- Växthusmontering

Hör av dig
via e-post, sms eller 

telefon

jonas@lobopm.se
0763165864

www.lobopm.se

- The Joy Of Life Is In the Soil -
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Brådtom SlusscaféBrådtom Slusscafé
stugor & campingstugor & camping

Brådtom Sluss, Göta Kanal
Följ skyltar mot Västerby i Norsholm

0705 - 825 133 

En oas vid Göta KanalEn oas vid Göta Kanal

21 maj 
31 maj  

  6 juni  Hantverksmarknad  11-15
14 juni  Gudstjänst med mycket musik  15.00
25 juni 
  2 juli

På hemsidan kan du följa alla aktiviteter.
www.bradtomsluss.se och Facebook

ÖPPETTIDER
MAJ

12 - 18  vardagar • 11 - 18  helger

JUNI – 6:e SEPTEMBER
11 - 18  alla dagar

Östgötadagarna Hantverksmarknad   
5 -6 september.  Vill du sälja? Ring oss!

LOPPIS  11-15.  Vill du sälja? Ring oss!

Quiz & Grillbuff é  med råvaror från 
Fröö Naturbeteskött kl 18.00. 249 kr. Medtag egen 
starkdryck. Föranmälan. (Quiz kl 19.00 Gratis.)

}

}
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Hjärtligt välkomna!

Ta en � ka och se båtarna 
slussas & glida förbi.

Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!

Allsång
Torsdagar 9, 16, 23, 30 juli  kl 18
       Gratis inträde.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, 

lörd 10 -13
eller e� er överenskommelse.

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet lördagar och söndagar 11-16
Extraöppet v.  27-35

torsdag - fredag, kl. 11-16

För mer info ring: 
0705 - 10 90 03
0761- 48 22 77 

Nu öppet för säsongen!

www.nostalgikvarnen.com
@nostalgikvarnen

Vi säljer Retro, Antikt, Vintage, Design 
och Roliga inredningsdetaljer

samt Trädgård och sånt och Loppis.

Välkommen till Nostalgikvarnen på 
Stationsvägen 3 i det vackra och härliga 

Björsäter med dess omgivningar.

NOSTALGIMIX
G:a Tanneforsv 17, (VID FRISKIS & SVETTIS)

Tel. 013 - 10 19 90

VI SÄLJER / KÖPER  
ANTIKT & KURIOSA

50-60-70-TAL
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Kyrkan är öppen.
Välkommen att tända ett ljus och
få en stunds ro och stillhet.

Klockargårdens kyrka
Kl 09-15 tills vidare

Skogängsgården
Kl 09-15 tills vidare 

Söderledskyrkan 

Kl 09-15 tills vidare
Stilla musik vardagar 
mellan 11.30-12.00

Vi rekommenderar personer i riskgrupp att hålla sig 
isolerade. Men vi möter dig gärna i sociala kanaler på 
webben! Hör av dig till församlingen om du känner dig 
orolig och vill prata med någon.

Vi följer de allmänna rekommendationerna och 
öppettiderna kan därför ändras vid behov. Mer 
information hittar du på vår webb och sociala medier.

www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.se/borgsforsamling

Lördagsträffen   
anordnar 

Sommarfest 
för alla

den 13 juni kl 14
Lasse & Göran  

underhåller  
dvs. Lasse Ström och Göran Olsson

På grund av Coronaviruset är  
vi utomhus, på altanen utanför 

Linghemskyrkan
där också en smarrig fika serveras. 

Pris 50 kr
Vi håller avstånd till varandra.

Mer info: Helene Andersson  0769-413394.

Välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VårmarknadenVårmarknaden är inställd
men vi har öppet våra ordinarie tider.men vi har öppet våra ordinarie tider.

Vi lägger numera även ut varor på
Facebook Marketplace:

”Magasinet secondhand i Linghem”
samt att vi även fi nns på
Instagram och Facebook.

Vårmarknaden är inställd
men vi har öppet våra ordinarie tider.

En del av
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30
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vad händer i kyrkan?

Behöver du hjälp att handla?  
Hör av dig till oss! 
013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se
Ring, eller skicka ditt namn och din adress  
tillsammans med din inköpslista.  
Du kan höra av dig till och med  
tisdag 15.00  varje vecka, för att få  
dina matvaror under onsdagen. 

Vi minskar nu antalet sammankomster 
där risk finns att smitta varandra.  
Våra gudstjänster ställs in. 

Du hittar inspelade andakter på webben 
svenskakyrkan.se/akerbo/digitala-andakter

Vad är inställt och inte? 
besök svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster-och-kalender
eller ladda ner appen Kyrkguiden, den finns där appar finns.

Ring oss 
om du vill prata med någon när det blir tomt och tyst. 
Via detta nummer kommer du direkt i kontakt  
med någon av våra präster.

013-23 66 59
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se
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vad händer i kyrkan?

Behöver du hjälp att handla?  
Hör av dig till oss! 
013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se
Ring, eller skicka ditt namn och din adress  
tillsammans med din inköpslista.  
Du kan höra av dig till och med  
tisdag 15.00  varje vecka, för att få  
dina matvaror under onsdagen. 

Vi minskar nu antalet sammankomster 
där risk finns att smitta varandra.  
Våra gudstjänster ställs in. 

Du hittar inspelade andakter på webben 
svenskakyrkan.se/akerbo/digitala-andakter

Vad är inställt och inte? 
besök svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster-och-kalender
eller ladda ner appen Kyrkguiden, den finns där appar finns.

Ring oss 
om du vill prata med någon när det blir tomt och tyst. 
Via detta nummer kommer du direkt i kontakt  
med någon av våra präster.

013-23 66 59
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se
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Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To    0 8.00  -  17.00
Fred   08.00 - 16.00

MED HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND   www.linder.se

Sportsman 445 MAX
inkl. 7" GPS med
Yamaha 25 hk. 
20 200 kr rabatt!
Alternativ med Yamaha 30 hk,
kampanjpris 132 600 kr.
Ord. pris 155 900 kr. 
23 300 kr rabatt!

Alternativ med Yamaha 50 hk,
kampanjpris 189 900 kr.
Ord. pris 217 500 kr. 
27 600 kr rabatt!

Sportsman 445 CATCH
- en renodlad sport� skebåt.
inkl. 7” GPS med Yamaha 30 hk.
Köp din Sportsman 445 Catch 
och få 8 200 kr rabatt samt 
dessutom en Abu Garcia värde-
check på 5 000 kr!

Arkip 460
inkl. 9” GPS med 
Yamaha 40 hk
24 700 kr rabatt!

Kampanjpris  129 600 kr
Ord pris 149 800  

Kampanjpris  185 800 kr
Ord pris 210 500  

Kampanjpris  160 700 kr
Ord pris 168 900

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN                MED MOTORER FRÅN

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

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

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING 
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING

Dags att måla om  Dags att måla om 
dina köksluckor?dina köksluckor?

Är dina köksluckor slitna eller har du tröttnat på kulören?
Då kan du lämna in dem till oss för lackering.

Vi har stor kunskap och många års erfarenhet. Självklart har vi färgkartor som du kan titta på 
vid beställning för att du ska få helt rätt nyans på dina luckor.

www.nyab.nu

Tel. 011-53000 | 0709-290400
Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

Kontakta oss för pris på ditt projekt!Kontakta oss för pris på ditt projekt!

www.traochmiljo.sewww.traochmiljo.sewww.traochmiljo.se

Nytt Nytt 

SOL-SOL-erbjudandeerbjudande 2020 2020 

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

LANTBRUKSPAKET
LANTBRUKSPAKET XL 
32 kW, ca 30 000 kWh per år. 
238 800:- + moms.

Färdig anläggning inkl. standardmontage på stålplåt och standard elinkoppling.
Sök statligt stöd så avgår 20  %.

LANTBRUKSPAKET L
26,9 kW, ca 25 000 kWh per år.
213 700:- + moms.

Vi har även färdiga och anpassade villapaket.

Frakt tillkommer.
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsmötet den 13 maj är inställt  
på grund av Corona-viruset.

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 

Finnes: 
Koloni 300 m2

Säljes: 
Kolonistuga 25 m2

Tel. 070-88 54 347

Presentkort köpes
Ving, Ticket, Resia, Tui, Apollo, GoGift/Superkort 

Ring 073  -  501 45 63

Säljes: Säljes: 

VINYLSKIVOR LP-SKIVOR KÖPES
Lp-skivor singlar, även cd. Köper liten som stor 

skivsamling! Kan avhämtas! Jag samlar på allt möjligt 
mellan 60-talspop till hårdrock! Hör av dig och berätta 

eller sms:a ditt telefonnummer! Linghem 070-5116049.

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

070 - 623 03 36  
www.angshultsfot.se

Skärblacka

FÖTTER  
måste gå vidare ... 

Och vi med dom
Välkommen till fotvården i ett 

lugnt & naturskönt läge.

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

Vi lyssnar på dina önskemål och  
kommer med idéer på hur du kan  

få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

LOKSELAR
Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard. 

Alla körklara. Restaurerade! 
Pris: 1500 - 2000 kr eller bud. 

Tel. 0120-611 33

TOMT SÖKES
3 000 - 5 000 kvm enskilt på landet. 

Mejla lantbo2020@gmail.com för mer info.
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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. 

Radannonser
för privatpersoner och föreningar  

under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text.  
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett 
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med  
maximalt cirka 40 tecken, inkl. mellanslag, per rad.  
Uppge också ditt namn, adress och tel.nr.  
E-mail: info@akerbo.nu.  
Adress: Åkerbobladet, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384  
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.

Annonsmanus och betalning  
skall vara Åkerbobladet till-
handa senast på tisdagen i 
veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast 
den 2 juni.  
(Vi tar inte emot annonstext 
per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader 75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Marvin av Tom Armstrong
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        Månadens profiler:      Thomas och Anette Andersson        Månadens profiler:      Thomas och Anette Andersson

Thomas och Anette Andersson 
– driver Klädhuset i Falerum tillsammans

Klädhuset i Falerum har blivit ett populärt 
utflyktsmål som lockar kunder från både när 
och fjärran som vill handla kläder och skor 
för hela familjen till bra priser. Bakom före-
taget står paret Thomas och Anette Anders-
son som visar att det går att driva en fram-
gångsrik klädaffär på landsbygden, bara 
man har det rätta konceptet.

Tittar man tillbaka så var det inte själv-
klart att Thomas och Anette skulle äga 
ett stort klädvaruhus i Falerum. Båda har 

visserligen sina rötter på orten men yr-
kesmässigt har de egentligen helt andra 
bakgrunder. Thomas har jobbat på båt-
varv och är möbelsnickare och Anette har 
arbetat på Försäkringskassan och på en 
mäklarbyrå. Men sedan många år tillbaka 
driver de alltså Klädhuset i Falerum där 
även deras två barn Jonna och Fredric  
jobbar.

Det var 1983 som Klädhuset starta-
des av Lars Karlsson och två år senare 
utökades de ursprungliga 300 kvm med 

Från stora London till lilla Vårdsberg.  
För Adrian och hans familj kändes det som att komma hem.

Välkommen till Klädhuset i Falerum, ett riktigt familjeföretag.
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ytterligare 300 kvm. 1987 byggdes sko-
avdelningen och det var i den vevan som 
Thomas kom in i företaget.

– Jag var händig och Lasse ville ha 
hjälp med inredningen, och sen började 
jag hjälpa till lite extra på skoavdelning-
en. Jag kunde ingenting om skor, jag var 
ju möbelsnickare. Men 1990 blev jag del-
ägare, och sen drev vi det tills Lasse gick 
i pension 2007, och efter det har jag och 
Anette drivit det, berättar Thomas.  

Långväga kunder 
Idag är Klädhuset en heltäckande butik 
med kläder och skor för såväl herr, dam, 
barn och fritid. Huvuddelen av kunderna 

kommer från en radie på tio mil, till ex-
empel från Linköping, Norrköping, 
Eskilstuna, Katrineholm, Västervik, Kisa 
och Valdemarsvik, men vissa har rest 
längre än så. För många är Klädhuset 
ett utflyktsmål där man kan kombinera 
shoppingen med att komma ut på lan-
det, passa på att äta en bit i Falerum och 
kanske upptäcka andra intressanta saker 
i trakten. Och prismässigt ligger Klädhu-
set bra till, även om det inte ska betraktas 
som ett lågprisställe.

– Många tror att vi är en outlet men 
då tror jag inte riktigt att de vet vad det 
är. En outlet handlar ju inte bara om att 
vara billig utan att de köper upp partier 

forts. på nästa sida

Från vänster Jonna, Anette och Thomas.
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av såna varor som ingen annan vill ha. Vi 
däremot lägger ju våra grundordrar, så 
det vi får in till hösten är köpt för länge 
sen, säger Anette.

Öppet 360 dagar om året
– Sen har vi öppet alla dagar utom fem 

dagar per år: tre dagar vid Jul, Nyårsda-
gen och Midsommardagen. Och det är 
vid helger som Påsk och Kristi Himmels-
färd vi har som mest att göra för det är ju 
då som folk är lediga och har tid att åka 
hit, säger Anette.

Just denna vår är det dock lite speciellt 
på grund av coronaviruset.

– Vardagar har vi vanligtvis mycket  
pensionärer som inte kommer nu, så där 
har vi fått det svårt. Så nu har vi bör-
jat hålla öppet på kvällarna åt dem som 
är lite oroliga och inte vill vara bland en 
massa folk. Då tar vi bara in tio personer 
så de slipper att trängas med andra, för-
klarar Thomas.

Mode och bredd 
När det gäller att välja leverantörer har 
Klädhuset hittat en bra avvägning mellan 
att vara trendiga och breda.

– Vissa märken har vi haft sedan vi bör-
jade, men vi byter ut vissa märken ibland. 
Man måste ge ett märke två år för att se 
om det funkar. Vissa kanske försvinner på 
naturlig väg, och då får man prova nåt 
annat, säger Anette.

– Det jag känner är att man vill ha 
märken som spänner över en lång ålders-
grupp. Som både en yngre och en äldre 
person kan köpa. Sen måste man ha lite 
grejer som sticker ut också, som bara 
riktar sig till en viss målgrupp, lägger 
Thomas till.

– Vi har fortfarande kvar de där äldre 
kunderna som kanske inte vill åka in till 
Ikanohuset och handla. De kanske har 
svårt att hitta nåt som passar dem och 
tycker det är bekvämt att komma hit och 
kan parkera precis utanför. Och dem är vi 
rädda om, säger Anette.

– Den typen av kund kan vara bort-
glömd hos många andra butiker. Men sen 
har vi ju mode också, till exempel Peak 
Performance, Vero Moda och Jack & Jo-
nes, även om vi kanske inte har de där 
svindyra märkena som finns på ”fina ga-
tan i stan”, säger Thomas.

Levande skyltdockor
Klädhuset är måhända ingen butik som 
nördar ner sig i de hippaste trenderna, 
men det finns ändå ett stort klädintresse i 
botten, menar Anette.

– Ja det är klart. Det har alla som är i 
det här yrket. Vi är levande skyltdockor 
här i butiken. Alla som jobbar här inne 
har alltid det senast inkomna på sig, det 
hjälper kunderna att se hur kläderna ser 
ut i verkligheten. Och då får man en gan-
ska stor garderob. Har man inte ett stort 
intresse ska man nog inte jobba i det här 
yrket.

Ett annat stort intresse hos Anette är 
hästar, och det har smittat av sig till dot-
tern Jonna som har ett litet företag vid 
sidan om som sysslar med islandshästar. 
Thomas däremot ägnar sin fritid åt fin-
snickeri. Och så köpte de en husbil förra 
året som de ser fram emot att kunna 
nyttja mer framöver, även om det denna 
sommar verkar som att de mest får hålla 
sig på hemmaplan i Sverige.

– Vi jobbar ju alltid på somrarna när 
personalen är borta, men vi brukar ta 
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ledigt i maj och på hösten, och då har vi 
rest utomlands en del säger Anette och 
Thomas fyller i:

– Men nu köpte vi en husbil för då kan 
man åka iväg bara sådär fyra dagar. Man 
behöver inte planera så mycket utan det 
är bara sätta sig i husbilen och åka iväg 
och ta det som det kommer.

Ett riktigt familjeföretag
Båda barnen Jonna och Fredric jobbar i 
butiken och visst har frågan om genera-
tionsskifte kommit på tal, men Thomas 
och Anette tycker att det är barnens eget 
val och vill inte lägga någon press på 
dem.

– Jag har varit här sedan jag kunde gå, 
så det är klart jag känner för företaget, 
säger Jonna som tycker föräldrarna har 
hittat ett bra upplägg för verksamheten.

– Det här konceptet funkar bra, så det 
är väl bara att köra på det.

Att vara ett familjeföretag har dock 
den sidan att det är lätt hänt att man tar 
med sig jobbet hem, menar Jonna.

– Jag har jobbet med mig jämt, känner 
jag. Det här är ju vårat pumpande hjärta 
som alla vi lever på, så det blir ju att man 
pratar jobb, säger Thomas.

– Vid familjesammankomster försöker 
vi att inte prata jobb men det blir ju lätt 

forts. på nästa sida

Jobbet tar en stor del av tiden, men det är också en del av det roliga med att driva företag,  
menar månadens profiler.
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MÅNADENS PROFILER
Namn: Thomas och Anette 
Andersson
Bor: Falerum
Ålder: 60 respektive 58 år
Gör: Driver Klädhuset i Falerum
Barn: Jonna och Fredric
Intressen: Snickeri, kläder och  
nya husbilen

Text & foto: Tobias Pettersson

att man gör det, det är ju då vi är samla-
de allihopa. Men det funkar jättebra för 
Thomas och mig att jobba ihop, det har 
vi aldrig haft problem med. Det finns par 
som inte kan göra det, men för oss har 
det funkat bra, säger Anette. 

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är väl friheten, att man är sin 

egen, säger Thomas.
– Och vi tycker den sociala biten är 

kul, att prata med våra kunder, säger 
Anette.

Det sämsta är att det är lätt att jobba 
för mycket eftersom man känner så starkt 
för företaget, enas både Thomas och 
Anette om.

– Det är ju inte som att vara anställd, 
där man går dit, får sin lön och går hem. 
Som företagare har man jobbet med sig 
24 timmar om dygnet, säger Thomas och 
kommer in på den aktuella coronakrisen 
som drabbat många företagare hårt.

– Men det känns lättare när man vet 
att alla sitter i samma situation och att 
tappet inte beror på att man själv har 
gjort några felinköp till exempel. Då 
hade det nog känts tyngre, men nu är 
det lättare att driva på och tänka: vi ska 
ta oss genom det här, vi ska klara det, det 
ska bli nåt bra av det här, säger Anette.

Nära till mycket
Falerum är inte bara ett bra samhälle att 
ha ett klädhus i, det är även en bra ort att 
bo på, tycker familjen Andersson. Det är 
lugnt och skönt, och de trivs bra.

– Det är ju fin natur här. Man blir ju 
lite hemmablind men det är ju väldigt 
vackert om man fortsätter ner mot Väs-
tervik och åker ner i Uknadalen. Och det 
är ju ändå ganska nära till mycket häri-
från. Det tar 40 minuter till Västervik och 
45 minuter till Linköping, säger Thomas.

– Och när man är uppvuxen på lan-
det är ju det inga avstånd. ”Vi har åkt så 
långt”, säger en del kunder, och då kan 
de bo i Åtvidaberg, skrattar Anette. 

 Månadens profiler: Thomas & Anette Andersson Månadens profiler: Thomas & Anette Andersson

Se även annons på sidan 14.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

21/5  Loppis vid Brådtom Sluss, Norsholm,  
    kl. 11-15.  
31/5  Loppis vid Brådtom Sluss, Norsholm,  
    kl. 11-15.  
Maj - nov Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott 
       kan bokas på tel. 0736-50 24 20. 

  6/6  Hantverksmarknad vid Brådtom Sluss,  
    Norsholm, kl. 11-15.
13/6  Sommarfest utomhus vid Linghemskyrkan,  
    kl. 14. Lasse & Göran underhåller, fika.  
    Pris 50 kr. 
    Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson.
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut sig 
mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg. Området består av 
ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter samt stadsbebyggelse och 
industriområden i Linköpings utkanter. 

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

Inom detta område får alla hushåll och företag 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 fi nns tidningen 
tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området samt i centrala Linköping 
och i några närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut

En annons i det
här formatet 
kostar endast
515 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också 
synas 

i Åkerbobladet?

Lösning på påskrebusen i förra numret:
Påskkäringar med fl addrande tyger
uti luften på kvastar fl yger.

   Lösning till barnens påskkryss
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Föreningen Naturalum  
– verkar för mänsklig livskraft och hållbarhet

Föreningen Naturalum fokuserar på hållbarhet och per-
sonlig utveckling. De verkar för mänsklig livskraft och 

att man som människa ska bli mer naturlig.

Föreningen Naturalum arrangerar aktivi-
teter och kurser som stärker individen  
och på längre sikt ger ett sunt välmående 
för den enskilda personen och genererar  
positiv energi även för omgivningen.

Föreningen bildades 2018 av Peter 
Andersson, Agnetha Eriksson, Katia 
Klockevi, Per Norberg och Kalle Svens-
son. De hade tidigare gått på kurser ihop 
inom HEB (Helhet, Energi & Balans) un-
der ledaren Laila Tyfting, och startade 

efter det en förening för att kunna ge an-
dra möjligheten till samma personliga 
utveckling.

– Vi upptäckte att vi utvecklades något 
enormt och mådde bättre både psykiskt 
och fysiskt, och ville hjälpa till att spri-
da HEB-metoden, säger Katia och hyllar 
kursledaren Laila Tyfting.

– Hon är suverän på att se varje indi-
vid och vad den behöver. Hon är själv så 
utvecklad att hon inte har något behov av 
att söka egen bekräftelse. Hon är väldigt 
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unik i sitt sätt och hennes metod handlar 
om mycket diskussion, övningar, medita-
tion och reflekterande.

Naturalum ordnar kurser inom allt från 
meditation och introspektion till hant-
verk, exempelvis timring av hus och 
flätning av pilkorgar. De välkomnar det 
naturliga i alla de arrangemang de gör, 
och just uttrycket ”det naturliga” är nå-
got de ofta återkommer till. Det handlar 
om det sanna jaget som finns innan 
man påverkas av omgivningens normer, 
krav, förväntningar och annan påverkan. 
Många trycker undan sitt sanna jag, och 
det kan ta lång tid att hitta tillbaka dit, 
men på Föreningen Naturalums kurser 
får man bra verktyg som en hjälp på vä-
gen.

– Det handlar inte bara om att hitta sig 
själv utan det handlar även om att hitta 
sin egen utveckling. Att göra sig fri från 
vad man lärt sig och ta hand om sig själv 
så att man kan ta hand om andra, säger 
Kalle.

– En viktig del i helheten är hur man 
äter, när man äter och vad man äter, sä-
ger Agnetha.

Katia, Kalle och Agnetha pratar myck-
et om hur viktigt det är med helheten, 
hur tätt den fysiska och psykiska hälsan 
hänger ihop och hur viktigt det är att ex-
empelvis äta rätt. Föreningen står för 
Hållbarhet, Naturlighet och Livskraft, 
och vill framhäva att: Du är viktig! och 
Du påverkar!

– I dessa tider blir det tydligt hur vik-
tiga var och en är och framförallt var och 
ens beslut. Till exempel: ”Ska jag åka 
och handla nu eller samla ihop fler ären-
den och åka senare i veckan?”. Det kan 
vara avgörande för dig och någon annan 

människas hälsa just nu men faktum är 
att det egentligen har en avgörande be-
tydelse hela tiden om du gör det som är 
bäst för dig själv och miljön.

Vilka är det som söker sig till  
era kurser?

– Det är väldigt individuellt, men de 
flesta är sökande på något sätt. De har 
kommit till en punkt i livet där de kän-
ner att det till exempel finns ouppklarade 
känslor att jobba med, säger Kalle.

– Det kan handla om att de saknar nå-
got och vill ha något mer av livet, och då 
kan de hitta verktygen att få ökad livslust, 
säger Katia.

Just nu har föreningen sina arrange-
mang via Skype eller telefon på grund av 
rådande förhållanden. Nästa kurs heter 
”Skapa livslust i ditt liv” och är inplane-
rad den 9-10 maj.

– Vi ”rider på vågorna” av ”männis-
kans andra chans” och ser fram emot en 
fantastisk sommarkurs på Freja kursgård 
utanför Linköping: ”Ett hållbart liv”,  
28/6 – 4/7. Det bästa är att kolla på hem-
sidan: naturalum.se för att se vad som 
händer framöver.

– Om du ger det en chans så kommer 
du att märka stor skillnad i din egen ut-
veckling, säger Agnetha och hälsar nya 
medlemmar och kursdeltagare välkomna 
till Föreningen Naturalum.

Text: Tobias Pettersson  
Foto: Peter Andersson
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Många känner igen Vångadräkten. Men det 
finns all anledning att utöka dräktgardero-
ben. Det finns nämligen flera dräktvarian-
ter från Vånga som inte är lika kända. Här 
presenteras några av Vångas vackra dam-
dräkter. 

Intresset för våra folkdräkter ökar. Många 
gläds åt att ha en bygdedräkt att använ-
da vid midsommar, hembygdsdagar, dop 
och bröllop. En vanlig syn är Vångas 
damdräkt. Vi känner igen den med grön 
kjol med röd sidenbård nertill, randigt 
förkläde, rött livstycke och broderat hals-
kläde. 

Anna Andersson och Signe Anders-
son hette de damer som arbetade med 
den Vångadräkt som hade premiär på 
pingstdagen 1933, då ett 20-tal damer 
uppträdde i sina nysydda dräkter i Vån-
ga kyrka. Numera finns Annas och Signes 
dräkter utställda för allmän beskådan i 
Vånga hembygdsgård. 

Högtidsvariant med svart kjol
Under 1970- och 1980-talen ända inpå 
början av 1990-talet arbetade en grupp 
människor med anknytning till Svenska 
Ungdomsringen för bygdekultur, nume-
ra Svenska Folkdansringen, med dräkten 

Vångadräkt i varianter

Från vänster högtidsdräkt med svart kjol, Vånga bygdedräkt, vardagsdräkt med skinnlivstycke.
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i Vånga. Man såg att dräkten skulle kun-
na bli både rik och varierad då det fanns 
flera bevarade plagg, noga förda boupp- 
teckningar och flera vittnesmål och skis-
ser av folklivsforskare om dräktskicket.

Gruppen gjorde en stor inventering 
av vad som fanns i form av textilier och 
dräktdelar runtom på hembygdsgår-
darna och på Nordiska museet. Flera 
resor till Stockholm och Nordiska museet 
genomfördes och de bevarade dräkt-
plaggen mönstrades av med avsikt att 
användas i dräkten.

En högtidsvariant av Vångadräkten 
presenterades med svart kjol, vitt förklä-
de, rött livstycke med gröna kanter och 
halsklädet från Skedevidräkten återtogs. 
Tygerna vävdes upp och tillhandahölls 
av Lasse Vävare. Ytterligare en variant 
till vardags presenterades, med grön kjol 
utan sidenbård, skinnlivstycke och rutigt 
vardagshalskläde.

Om blicken också lyftes från Vånga till 
de närliggande socknarna i norra Öst-
ergötland kunde dräkten bli ännu mer 

Varpning pågår i  
Orgagillet för att väva 
upp och tillgängliggöra 
tyger till den ovanligare 
arbetsdräkten för 
sommarbruk.

Randigt kjoltyg uppvävt av Björke väveri. 
Förlagan fanns som isolering i en vägg.
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rik och varierbar. Särskilt i Regna fanns 
många plagg bevarade och det fanns stöd 
i uppteckningarna att hela norra Öster-
götland med sin bergslagskultur var ett 
enda dräktområde. På samma sätt kun-
de dräkten också varieras ännu mer om 
dräktdelarna kombinerades mer fritt.

Arbetsdräkt för sommarbruk
En annan dräkt från Vånga presente-
rades på 1980-talet av Britta Eriksson, 
verksam på Björke väveri, som hade hit-
tat textilbitar i väggen i sitt föräldrahem 
vid en renovering. De hade använts som 
isolering. En grupp kvinnor arbetade 
fram en dräkt utifrån textilbitarna som 
hittats. Britta tänkte sig en arbetsdräkt 

för gården, en dräkt för sommarbruk i 
bomullstyger.  

Nu har ett arbete påbörjats med att åter 
väva tyger till arbetsdräkten för sommar-
bruk i Vånga. Ett kjoltyg finns färdigt 
och förklädestyg samt livstycketyg är 
färdiga för handvävning. Orgagillets 
hantverksgrupp står för arbetet med att 
tillgängliggöra tygerna, en verklig kultur-
gärning. Ett dilemma är annars att få tag 
på tyger till de mer ovanliga dräkterna, 
som därmed tråkigt nog riskerar att falla 
i glömska. 

Text och bild: Annelie Tollerå

Arbetsdräkt för sommarbruk från Vånga.
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Gubbröra  
4 portioner

4 medelstora potatisar av fast 
sort ca 250 gram
2 hårdkokta ägg
1 burk matjessill ca 200 g
1½-2 msk sillspad
2 msk hackad dill
2 msk hackad gräslök
½-1 msk skånsk senap 
(smaka er fram)
Salt och peppar

Koka potatisen med skalet på, låt kallna.

Skala och tärna potatis, ägg och matjes-
sillen.

Blanda potatis, ägg och sill med övriga 
ingredienser.

Krydda eventuellt med salt och peppar.

Låt gubbröran vila i kylskåp, gärna några 
timmar så smakerna hinner sätta sig  
innan servering.

Gubbröra på grovt bröd, med en kall öl i handen och 
kanske en snaps som väntar.
Det är sommar!

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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Nu släpper Norrköpings Symfoniorkester programmet för 2020–2021. 
Abonnemangsserien Kortklassiker i Crusellhallen i Linköping kommer att 
fortsätta. Serien består av sex timslånga konserter på onsdagskvällar:

4 september: Beethovens trea. 

9 september: Musik av Gustav Mahler.

7 oktober: En hyllningskonsert till Ella Fitzgerald.

23 oktober: Beethovens sjua.

28 oktober: Barockafton.

2 december: Dickens – en julsaga.

Norrköpings Symfoniorkester är helt inriktad på att genomföra säsongen 
2020–2021 som planerat. 

FREDRIK POLBACK

SON tillbaka i Linköping

BILD:  MATS BÄCKER

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE
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Antikrundan kommer i år inte att spe-
las in som vanligt med experter som 
reser runt på turné med tusentals 
besökare som vill få sina föremål vär-
derade. 

– Med tanke på osäkerheten kring 
den pågående coronapandemin och 
hur det kommer att se ut i augusti och 
september känns det inte realistiskt 
längre att planera för en vanlig turné 
med så många besökare på en relativt 
liten yta, säger programmets produ-
cent Pernilla Månsson Colt. 

Just nu jobbar redaktionen på att 
hitta ett sätt att sända ett alternativt 
Antikrundan i vinter.

– Vi kommer att göra vårt yttersta 
för att våra tittare i vinter ändå ska få 
uppleva den värme, glädje och kun-
skap som vi vant oss vid i serien, säger 
Pernilla Månsson Colt. Så nu efter-
lyser vi besökare som varit med på 
Antikrundan med ett föremål och 
som vill berätta vad som hände sedan.

FREDRIK POLBACK

ANTIKRUNDAN 
ställer in turné 

På grund av corona ställs som bekant 
årets upplaga Eurovison Song Contest 
in. Vilket inte hindrar Sveriges Radios 
Carolina Norén att tillsammans med 
Björn Kjellman direktsända en egen Eu-
rovisionfest i P4 lördagen den 16 maj 
klockan 20.00–00.00 – då den egentliga 
finalen skulle ha hållits.

– Vi vill göra en festlig kväll för alla 
som sett fram emot Eurovision och till-
sammans med lyssnarna göra vår egen 
Eurovisionfest i P4, säger Carolina No-
rén.

Under kvällen kommer Carolina No-
rén och Björn Kjellman att lotta ut sig 
själva.

– Något extra roligt måste man bju-
da på när det är fest. Vi tänkte att vi har 
en riktigt svår tävling där vinsten blir att 
träffa oss och snacka Eurovision och me-
lodifestival vid ett senare tillfälle, säger 
Carolina Norén.

FREDRIK POLBACK

Eurovisionfest 
trots allt

BILD: MAGNUS LIAM KARLSSON/SVT BILD: STINA GULLANDER/SR

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Ti-To 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti-To 13-18, Lö 10-13.
Tel. 0122-44 40 70.

Loppis i Vibjörnsparken Finspång
Prel. startdatum om restriktionerna 
tillåter är torsdag 28 maj. 
Insläpp  kl. 08.00. Hitta senaste info på 
svenskalag.sonstorpsik.se eller ring 
070-2 94 99 49  eller 070-546 01 75.

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

Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Öppet On 11-19 under maj-sept.
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. För att ge distans till an-
dra kunder enl. myndighetsbeslut vill 
jag att du ringer först, 
tel. 0703-6769 80.

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Roxtorpsgatan 10 (Tornby) 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18. 
Tel. 013-12 24 50.

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti och To  11 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 013-29 98 98. 
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m. 
har vi också en mindre loppis.

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

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING
Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27, 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70. 
Instagram: Geforlivet.norrkoping

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelstad 
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelstad 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Såpkullens Loppis
Albrektsvägen 126, nära 
Östgötaporten (Idrottsparken).  
Sö 12-15. Tel. 073 - 030 65 42, 
Per-Arne Eriksson. 

NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 2/5 - 26/9.
För mer info: 076-18 80 015.

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Profilen var: Bernie Sanders. Föddes i New York 
den 8 september 1941. Aktiv studentpolitiker. 
Borgmästare i staden Burlington 1981 – 89. 
I USA:s kongress 1991 – 2006. Sedan senator. 
Kallar sig ”demokratisk socialist”. Från 2015 känd 
som amerikansk presidentkandidat.   
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare 
som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Elisabeth Eriksson, Linköping.
Vinsten skickas med posten.

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

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

SVÄRTINGE
Svärtinge Loppis
Vid Tallbackens Gård/Pizzeria. 
 Lö 9-14, Sö 11-15. Tel. 0720 - 44 83 76.

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

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

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

ÅTVIDABERG
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 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
Ti & To 14 -18, Fr & Lö 10 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

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

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

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

Second Hand & Loppissidorna.
Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här?  Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 

eller info@akerbo.nu  • FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning. 
Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats. 

Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till aprilkryssetLösning till 
Mystiska Profilen, april

OBS att vissa loppisar kan 
ha ändrade öppettider, eller 
stängt, p.g.a. Corona-läget.
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Ett litet hjärngympapass erbjuds för den som vill lösa månadens Åkerbokryss. När du har löst  
korsordet kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till   
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter  
till info@akerbo.nu   Senast den 2 juni 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 aprilkrysset var ”Alla ägg i samma korg" och "Uppehållstillstånd".  
Lösning se sidan 47.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Patrik Nilsson, Linköping, 2:a pris – Cecilia Strålin, Norrköping  
samt 3:e pris – Ylva Bjerke, Linghem. 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: korsord2020

Åkerbokrysset - maj 2020

Bild: iStock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.000 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

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

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 Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2020 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

6-7 Tis 2/6 Sön 14/6

8 Tis 11/8 Sön 23/8

9 Tis 8/9 Sön 20/9

10 Tis 6/10 Sön 18/10

11 Tis 3/11 Sön 15/11

12 Tis 1/12 Sön 13/12

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa affärer och 
tidningsställ i  denna förteckning vara inställd. 
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

700 kronor
....................
Värdecheck 
Vita arkivet. 

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Besök gärna vår stora utställning på Roxviksgatan 8D i Linköping.
Tisdag och torsdag 12-18 och lördag 10-14.

Ibland kan 
kondens vara bra.

VÄLJ KONDENSSKYDDAT!VÄLJ KONDENSSKYDDAT!

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*

48
månader
räntefritt

Men inte på fönster. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – 
ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma 
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyd-
dat glas är standard i alla våra fönster. 
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Uppdrag
som gör skillnad!

Vilket uppdrag passar dig? Linköpings
kommun söker fler familjehem, kontakt-
familjer, kontaktpersoner och gode män. 

Läs mer om uppdragen på linkoping.se/frivilligcentrum
eller kontakta oss på frivilligcentrum@linkoping.se.

Linköpings kommun
Frivilligcentrum
linkoping.se/frivilligcentrum


