
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 4 – 2008 
18 april  – 15 maj 
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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MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • UNIROYAL • PIRELLI • TOYO m.fl. 

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!

CONTINENTAL
Premium Contact 2 

195/65R15 91V • 205/55R16 91V

 950:-         1200:-

Specialpris:Specialpris
t.o.m. 30/4:

MEGA PANTERA 19” 

MEGA SILVERA 15” 

695:- 1495:-

X-trapris på ALU-fälgar:

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

www.gummiverkstan.se

ÖPPETTIDER: 
mån-fre 8-18, lör 10-14

Besök www.alushow.se

och se hur fälgarna ser ut på Din bil!

Vi förvarar dina 
vinterhjul! 

Räntefri avbetalning  
med  

RESURSbank

Tfn: 013-510 60
Ring och boka tid!

MICHELIN 
ENERGY SAVER

895:- 1295:-
monterat och balanserat

185/65R15 T 205/55R16 91H
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www.linkoping.se

ÖVERSIKTSPLAN
för staden Linköping

Linköping växer så det knakar. Befolkningen har ökat med ca 1000 perso-
ner per år de senaste åren och med hela 1800 personer förra året. En växande 
stad ställer krav på en bra samhällsplanering.
Översiktsplanen för staden Linköping beskriver hur staden kan utvecklas.  
Var kan till exempel nya bostäder och arbetsplatser byggas? Hur kan parker 
och grönområden förbättras? Hur reser vi i framtiden?

Samråd 7 april - 29 augusti
Nu börjar samrådstiden för översiktsplanen och du har som Linköpingsbo 
möjlighet att ta del av förslaget, tycka till och göra din röst hörd.
7 april - 29 aug Utställning på Stadsbiblioteket
9, 16, 23 april Möt kommunens tjänstemän och ställ frågor på Stads- 
  biblioteket kl. 16-19 
Maj månad Utställning i stadsdelarna och på Stora Torget.

Besök gärna våra utställningar och hämta ditt exemplar av planförslaget.  
Du hittar även planen på vår hemsida www.linkoping.se/oversiktsplan

Var med och påverka!
Ta chansen att påverka utvecklingen av framtidens Linköping. Kom och möt 
oss, ställ frågor och diskutera! Besök gärna vår hemsida och besvara några 
frågor om Linköpings framtid.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 29 augusti 2008 till: 
Linköpings kommun 
Kommunstyrelsens planeringsutskott 
581 81  Linköping
eller via e-post till: kommun@linkoping.se

Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, på telefon 013 - 20 64 00 om du har några frågor.
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Handla dina varor hos oss!

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

Söndag Stängt

Valborgsmässoafton 11-15 
Första maj stängt

Priserna gäller fr.o.m. 18 april 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. 

 Nu har vi produkter från 
 Saltå Kvarn

ASKEBY ASKEBY

Vildsvinstjurizo 
Hjortcabanoss 
Nötkorv med vitlök 
Ost & Bacongrillare

Fläsk i storbit 39 90/kg

Fläskkotlett benfri 69:-/kg

Svenskt kött: Provsmaka varor från  
TJURSKALLEN AB

Kurs för 
tonårsföräldrar

• Vi studerar boken: ”Tonåring i huset”
• Vi gör studiebesök 
• Vi får information från polisen om 
   deras arbete med ungdomar, droger, 
   alkohol etc.

www.familjerelationer.se

5 x 3 timmar
Onsdagar kl. 18:00 - med början 23 april
Kostnad: 1200 kr, inkl. fika,  
studiebesök och föreläsningar.
Anmälan till  
Kristina & Urban Åslund  
Familjerelationer
Storgatan 33, 582 23 Linköping 
Tfn: 013-465 52 02
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www.wbuss.se

Helsingör inkl. buss, kaffe ...............
26/4, 7/6   

350:-

Liseberg inkl. entré .......................340:-
Varje onsdag & lördag 14/6 - 16/8 
samt 23/8 och 30/8  

Sommarresa till Österrike    5 .950:-
1-10/8  Uttendorf inkl. halvpension

Vandringsresa till Funäsdalen     5.750:-
6 -13/9 Walles fjällhotell 
Ingmar Lind från SVT färdledare

inkl. halvpension

Ullared ....................................   260:-
29/4, 26/6, 10/7, 31/7 och 14/8 
9 timmar på plats  
(Obs! Tidigare avresa juli-aug)

Tfn: 013 - 750 56   
info@wbuss.se 

Wärnelius Buss AB 

Snickaregatan 27, Linköping 
www.centrumkliniken.nu

013 - 482 05 02 

Privat 
VÅRDCENTRAL
Ett läkar-
besök kostar 
endast 350:-

OBS! Nu har vi  
fästingvaccin i lager.

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

Tel. 073 - 809 07 00

Konstrunda 1 - 4 maj 
Se mer info på www.halsokrukan.se

Nya fräscha tavlor 
Keramikskålar  
Keramikkoppar

fr. 249:-
fr. 95:-
fr. 95:-

Micro- och  
diskmaskins-

tåliga. 

Egen tillverkning av keramik & tavlor

Presentbutiken

HÄLSO    KRUKANHÄLSO    KRUKAN
STATIONSHUSET LINGHEM
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Rystad 
Folkets 

Hus

• Elvis-afton 
        med Mikael Leonardsson.  Amerikansk grillbu�é. 
        Föranmälan till Jan Rydén, 013 - 39 70 26, eller 
        Dagny Hallkvist, 013 - 13 68 18.

• 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.

• Bodils Minicirkus 
         Familjeföreställning.

Lö 19/4   kl. 19.00

Lö 17/5   kl. 10-15

Sö 14/9

Öppettider
 Måndag 14-19
 Tisdag  12 -16
 Onsdag   10 -13,  15 -18
 Torsdag   stängt
 Fredag   10 -12,  13 -16

LINGHEMS BIBLIOTEK

Sagostunder
Vårens sagostunder feb-april för barn från 3 år,

onsdagar kl. 14.30, max. 10 barn.

23 april 
Vi firar Världsbokdagen 

Alla som lånar får en gallrad bok så långt lagret räcker!
Fynda bland gallrade kassettböcker:  

Brontë, Kipling, Lagerlöf ...! 
Bötesfritt vid återlämningsdisken!

Välkomna hälsar vi på biblioteket! 
Sophia och Karolina

Se även vår hemsida www.linkoping.se/bibliotek
(klicka på Våra bibliotek och Linghem)

Himnavägen 149, 585 65 Linghem 
Tel: 013 -20 52 52
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ONS 7/5 KL. 14:00 
Utflykt till Kornettgården. 

Samling inför resan  
kl. 13:30 vid Salem.

DAGLEDIGTRÄFF
Salem Rystad

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

Välkommen!

 Arr: Gistad Sport och Motionsklubb

Fackeltåg  
Körsång av Gistad kyrkokör 

Vårtal av Patrik Wigren 

VALBORGS
MÄSSOAFTON
med bål och fyrverkeri

Firas sista april kl. 20.00
Gistad Idrottsplats

VÄLKOMNA!

Försäljning av kaffe, läsk, godis
och korv. Lotterier

MAJELD I  
Östra Skrukeby 

vid kyrkan 
med sång och tal till våren 

samt fyrverkeri.

Välkomna!

Östra Skrukeby Hembygdsförening 

Andakt i kyrkan 19:30
Servering från 20:00 i Café Skrukeby
Elden tänds 21:00

--- Varm korv & dricka ---

  
    - 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  
Valborgsmässoafton 11-16 
Pingstafton stängt

Fleecejackor  95:-
013 – 13  74  80

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING:
Lördag 10 - 14 

Ka�et står på. Välkommen in!     

Intill  
Linghems 

station

Nästa Åkerboblad
kommer ut den 16 maj.



7

Törnevalla Skyttegille 
100 år!

Kom och provskjut samt  
lyssna till aktiva skyttar  

som berättar om vad  
skyttegillet håller på med.

Korvgrillning Kaffe Saft 

Lördag den 17 maj, kl. 10.00 – 12.00  
vid skjutbanan i LINGHEM

Svinstadsjöns 
vattenvårdsförening 

har årsmöte

måndag den 12 maj 
kl 19.00

Årsmötesförhandlingar. 
Redogörelse för fyra års arbete med 
restaurering av Svinstadsjön. 
Förutom styrelsen medverkar  
Niclas Bäckman, länsstyrelsen och 
Roxen�skaren Anders Nilsson.
Mötet är öppet för alla intresserade.

Medtag gärna ka�ekorg.

VÄLKOMNA!

Lokal: Fillinge tingshus

LSK Gymnastiken

Till hösten hälsar vi er alla välkomna 
tillbaka igen e�er en skön sommar.
Vår verksamhet växer, så vi vill redan 
nu påminna om att vi behöver nya 
ledare till våra barn-, ungdoms- och 
vuxenpass.  
Du vet väl att ditt barn är garanterad 
en plats i din grupp om du tar på dig 
att leda en barngrupp. 
Välkommen att höra av dig t.ex. via 
e-mail till info@lskgymnastik.se 
Besök också vår hemsida på 
www.lskgymnastik.se 

Hälsningar 
LSK Gymnastikens styrelse

tackar för den här terminen!
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Minigolfbanan 
är öppen.

NYA ÖPPETTIDER fr.o.m. maj
Tisdag -Torsdag 10 -21 
Fredag - Lördag 10 -22   
Söndagar 11-18

Motorcykelträffar 
i Norsholm 

TORSDAGAR 
(med korvgrillning)

Nu har glassen 

kommit!

Njut av våren på vår terrass 
vid kanalen!

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

    www.dakonsult.se

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

RenovglasRenovglas

Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad

85
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Nästa Åkerboblad kommer ut fredagen den 16 maj.
Boka annons i god tid före den 7 maj.

Grundkurs i feng shui  
17-18 maj kl. 10-17

1190 kr inkl. kursmaterial, frukt och �ka. 
För mer information och anmälan kontakta 
Pernilla Agerhall, cert. feng shuikonsult 
0708 - 92 81 45 
pernilla@fengshui-insikt.se
www.fengshui-insikt.se

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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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

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

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

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:   1200 kr + moms 

Ring och boka:  
0708 - 32 01 01 
Finns i Linghem 
Mvh Tommy  

Maskinen går att  
transportera efter bilen.
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AXELSSONS 
Kakel & Klinker

Nytt kakel  
i badrummet 
eller i köket? 

Ring mig! 
Jens Axelsson 

Tel. 0739 - 80 03 76

Torgny Tiljander

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

013-27 06 07 070-770 38 97

  01 1 2 0 12

Allt för häst och ryttare
STÄNGSELSTOLP
Ø

Bra pris på elrep

20:- 
per st 

+ moms

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

Massaved köpes
av privatperson, 3-meters längd, 

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

I närheten av Linghem.
Tel. 0736 - 414 146

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
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Prinsessa salongPrinsessa salong
Drop in & tidsbeställning

Nya priser från 1 maj: 
KLIPPNING
Barn (0-5 år) ...................................... 150 kr 
Barn (6-10 år) ....................................  170 kr
Pensionär .......................................... 170 kr 
Herr ................................................... 200 kr
Dam  kort o. axellångt ........................  200 kr 
Dam  halvlångt o. långt ......................   220 kr 
Skägg- och mustaschklippning  ........     50 kr
Snaggning med maskin 
       för pensionär .............................. 150 kr 
       för herr ....................................... 170 kr
Plockning av ögonbryn .................fr.   100 kr
Färgning av ögonbryn eller fransar    50 kr

BEHANDLINGAR
Permanent .................................... fr.   450 kr
Färg .............................................. fr.   350 kr 
Slingor med hätta ........................  fr. 350 kr 
Slingor med folie .........................   fr. 450 kr 
Färg + slingor .............................   fr. 599 kr

Baluppsättning ........................  400 - 600 kr
Make up............................................    200 kr 

FRI 
PARKERING

Öppettider
Mån - Fre 11 - 19 
Lör 13 - 16
Söndag stängt

Tel. 013 - 790 31 • Mobil 0708 - 34 53 01 
Tulpanvägen 3, 585 64 Linghem

Hjärtligt välkomna!
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              Månadens profiler                Kristina och Urban Åslund

På översta våningen i Filbyterhuset på Stor-
gatan i Linköping finns en ljus liten etta 
med takfönster och pentry. Där driver Kris-
tina och Urban Åslund sin familjerådgivning 
sedan en tid tillbaka. Kristina och Urban 
startade sitt företag för ett knappt år sedan, 
1 maj 2007, efter att ha burit på idén något 
år eller två. De har båda utbildat sig till sam-
talsterapeuter, med lite olika inriktning, nå-
got som de tycker är en förutsättning för att 
kunna möta människor professionellt.

– Man måste ha en teoretisk grund men 
den egna livserfarenheten väger minst lika 
tungt. Vi har egna upplevelser av relationer 
i kris eftersom vi gått igenom varsin skils-
mässa, förklarar Kristina som också har stor 
glädje av erfarenheterna hon fick under de 

år hon arbetade som församlingspedagog i 
St Lars respektive Domkyrkoförsamlingen.

Urban, som har en bakgrund som bygg-
nadssnickare och egen företagare och som 
parallellt med att driva företaget arbetar 
inom kommunen, fyller i att eftersom det 
handlar om människor så kan problemen 
heller inte lösas efter en mall. 

– Varje fall är unikt och varje människa 
också. Så varje lösning blir unik. Vi har inga 
allmängiltiga goda råd som med automatik 
löser människors problem. Första steget kan 
vara att inse att man behöver någon att prata 
med, att lyfta luren och boka en tid.

Riskabelt att bara köra på
Både Kristina och Urban rekommenderar 
familjerådgivning även i förebyggande syfte.

– Man kan faktiskt jämföra med bilar. Det 
är ju mycket bättre att hitta felen när bilen är 
på service än att bara köra på tills den bra-
kar ihop ute på gatan. Ändå är det ofta det 
vi gör i våra relationer – vi bara kör på, säger 
Urban.

Kristina tycker sig ha märkt att männis-
kors attityd har förändrats på senare år så 
att det inte längre uppfattas som något un-
derligt eller ovanligt att gå i terapi. Hon 
berättar också att det inte alls bara är par i 
djup kris som hör av sig.

– När jag gick till familjerådgivningen en 
gång i världen var det för att avsluta en rela-
tion men nu tror jag folk vet att så måste det 
ju inte vara. 

Ändå lever en del fördomar om familje-
rådgivning kvar. Många tror till exempel att 
det mest är kvinnor som ringer men till  

Familjerådgivning på hög nivå

Paret Åslund vill gärna hjälpa andra  
att hålla balansen.



15

              Månadens profiler                Kristina och Urban Åslund

Urban och Kristina är det lika ofta männen 
som hör av sig, om inte oftare. Inte heller 
är det bara småbarnsfamiljer som behöver 
samtalsstöd. Bland Familjerelationers kun-
der finns såväl pensionärer som riktigt unga 
par som har bestämt sig för att satsa på en 
gemensam framtid men som behöver någon 
att prata med om hur det ska gå till. Kristina 
och Urban ordnar också kurser för tonårs-
föräldrar.

Datorer ett trätoämne
– Vi vill ha en långvarig relation till våra 
kunder och följer gärna upp familjer som vi 
haft kontakt med, förklarar Kristina. Vi vill 
att de ska komma tillbaka om de hamnar i 
nya svårigheter men också om de bara behö-
ver prata av sig en stund. 

Urban håller med och förklarar att det 
kan vara många olika saker som kan för-
ändra jämvikten i ett förhållande – inte bara 
uppenbara saker som otrohet eller att första 
barnet föds. Det kan handla om att någon 
blir sjuk, att barnen flyttar hemifrån eller att 
någon i familjen spelar för mycket datorspel. 
Eller att det inte händer något alls.

Korta väntetider och tillgänglighet är något 
som paret Åslund satsar på. Här ska man 
kunna få en tid för samtal samma vecka som 
man ringer och de tar också emot på kvälls-
tid.

– Vi gör också hembesök till familjer som 
har svårt att komma hit av en eller annan 
anledning, berättar Urban, som tror att de 
är ganska ensamma om att kunna erbjuda 
den servicen.

Det är uppenbart att både Kristina och 
Urban satsar mycket av sin tid och sitt enga-
gemang på sin verksamhet som familjeråd-
givare men de intygar båda att de inte bara 
pratar jobb hemma.

– Jag tänker så klart på samtalen jag haft 
men jag bär inte runt på andras problem 
som ett ok. Det är ju bara om man själv mår 
bra som man kan hjälpa andra, förklarar 
Kristina, som själv brukar använda medita-
tion för att få nya krafter.

Namn: Kristina och Urban Åslund
Ålder: 60 respektive 57 år
Familj: fem vuxna barn från tidigare 
förhållanden
Bor: i Vimanshäll, Linköping
Koppling till Åkerbo: Kristina har 
bott i Linghem
Intressen: skogspromenader med 
hunden, resor till varmare länder, 
meditation
Läser: mest facklitteratur
Roligast på jobbet: när man får veta 
att man lyckats hjälpa någon.

I soffan under taket får man gärna slå sig ner 
och prata bort en stund..

Text och bild: Titti Knutsson
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Jernbergs Bilservice 

Service, reparationer, oljebehandlingar m.m.

Tel. 013 - 27 07 43 
Må-To 7.30 -16.30, Fr 7.30 -12.00

Rydsättersvägen 
Malmskogen Tallboda

Dags att  
se över bilen e�er vintern?

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

Dags för sommardäck!

www.roynesdack.se

Vardagar 17.00-20.00
Lörd. och sönd. efter förfrågan

Ring och boka!

Tfn: 013-15 41 78
Mobil 070 - 639 83 17, 070 -  639 83 18

Auktoriserad
service

VÅR STYRKA DIN TRYGGHET!

Månestad • Linköping

Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning - Papp- 
och Tegeltak - Försäljning - Takmålning - Taksäkerhet m.m.

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

TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!

Verkstad: Hagalund Malmskogen, 582 72 Linköping
Mobiltfn: 0708 - 39 73 20 • Tfn: 013 - 39 73 20 • Fax: 013 - 39 73 42 
E-post: rengenvik@rixtele.com • www.brokindsplatslageri.nuLINKÖPING
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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 

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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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  
vice ordföranden Susanne Wallberg och denna gång får vi stifta bekant-
skap med Muharrem Demirok.

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).

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 15/5. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bra parkering! 

Vårnyheterna  

droppar in.



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

Foder/Entreprenad

Johan Franzén • Vårdsberg Hovetorp • 585 92 Linköping • Mobil: 070-786 0112

Grovfoder för häst 
Stallplatser för uthyrning

Nästa nummer av Åkerbobladet 
kommer ut den 16 maj.

Boka annons före den 7 maj.
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Muharrem utforskar politikens svarta låda
Det var när han läste på universitetet i Lin-
köping som Muharrem Demirok bestämde 
sig för att engagera sig politiskt. 

– Jag ville ta reda på vad som hände i den 
där svarta lådan. Jag fick reda på vad som 
stoppades in och vad som kom ut men ville 
veta vad som hände däremellan. 

Så Muharrem läste igenom partiernas 
program och hittade Centerpartiet där han 
gick med i ungdomsförbundet och sedan ef-
ter bara några år hamnade i partistyrelsen.

Muharrem, eller Murre som han kallas, 
medger att det nog hänt någon gång att han 
blivit invald tack vare sitt ovanliga namn och 
sin ungdom – som ett alibi i en organisation 
som vill framstå som representativ.

– Men jag utmärker mig också, jag tycker 
om att sticka ut hakan och det har gett mig 
utrymme både inom partiet och i media.  
Jag hade inte en tanke på att bli proffspoliti-
ker när jag började men nu sitter jag här  
– och tycker det är jätteroligt!

Uppdraget att sitta i det geografiska ut-
skottet har Muharrem fått från sitt parti för 
att föra in lite nya perspektiv i den lokala  
politiken. 

– Jag har ingen ryggsäck av minnen eller  
relationer från just Åkerbo men det tror jag 
bara är en fördel. Utskottet har ju inte bara 
i uppdrag att lyssna på medborgarna. Vi 
ska också berätta om de förändringar som 
kommunen planerar i området. Vi ska vara 
en länk åt bägge håll och som ordförande i 
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 
jag bra koll på vad som planeras. 

Muharrem tror att det geografiska utskottet 
kommer att få hantera många frågor i sam-
band med att orterna längs stambanan växer 

när visionerna om den Fjärde storstadsregio-
nen börjar förverkligas.

– Ta Gistad till exempel, som är så perfekt 
placerat mitt emellan städerna. Där borde ju 
vad som helst kunna hända.

FAKTA
Namn: Muharrem Demirok
Parti: C
Uppdrag: Ledamot i Åkerbo geografiska  
utskott m. fl. politiska uppdrag
Ålder: 31
Tidigare politisk erfarenhet: Medlem i Cen-
terpartiet, ersättare i miljönämnden, ledamot 
i kommunstyrelsen, ledamot i Centerpartiets 
partistyrelse 
Antal år i geografiska utskottet: 1
Familj: sambo
Bor: i stadsdelen Berga i Linköping
Yrke: statsvetare
Fritid: umgås med vänner som inte är  
politiker, antikviteter
Dold talang: att använda och hålla ordning 
i köket
Smultronställe i Åkerbo: Himnabadet
Telefon: 0736 - 75 76 79
E-post: muhdem@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson



20

Svinstadsjön utgör en av de större vat-
tenytorna i Åkerbobladets upptagnings-
område. Den är belägen i ett pastoralt 
eklandskap bara 15 km från Linköpings 
centrum. Bygden kring sjön är populär 
som bostadsort och som rekreationsom-
råde. Trakten har höga naturvärden och 
hyser flera rödlistade arter. Men idyllen 
har en baksida. Man måste tyvärr kon-
statera att Svinstadsjöns vattenkvalitet 
på senare tid gått mot en stadig försäm-
ring. Detta visar sig främst i form av alg-
blomning; sommartid kan praktiskt ta-
get hela sjöns yta vara belagd med blå-
gröna alger. Siktdjupet har försämrats 
från en redan låg nivå. Av och till, be-
roende på isförhållanden och väderlek, 
har fiskdöd observerats.

Svinstadsjöns fiskevårdsförening hade 
under åtskilliga år haft problemet un-
der uppsikt. Enskilda bankekindsbor 
hade också hört av sig med oroliga frå-

gor och med erbjudanden om frivil-
liga insatser. I det läget togs på våren 
2004 initiativ till ett informationsmöte 
och upprop om Svinstadsjöns framtid. 
Undertecknad presenterade ett förslag 
till bildande av en förening som skulle 
ägna sig åt förbättring av Svinstadsjöns 
vattenkvalitet. 

Gensvaret blev starkt. Föreningen kon-
stituerades redan inom en månad och 
fick namnet Svinstadsjöns vattenvårds-
förening, SVF. Den fick en styrelse med 
bred representation, innefattande fast 
boende, fritidsboende, markägare och 
näringsidkare. Stadgar antogs och för-
eningens syfte fastslogs: att återställa 
Svinstadsjön till ett naturligt och an-
vändbart tillstånd. Fyra år efter fören-
ingens tillkomst kan det vara på sin 
plats att summera vad den åstadkom-
mit. Textutrymmet här medger tyvärr 
bara en kortfattad beskrivning.

Svinstadsjöns vattenvårdsförening: 

Vad har hänt på fyra år?

Fiske i
Svinstadsjön.
Foto: 
Pär  
Sunesson
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En detaljerad genomgång erbjuds vid SVF:s 
årsmöte, på föreningens 4-årsdag den  
12 maj 2008, i Fillinge tingshus (kl 19). 
Mötet är öppet för alla intresserade.

Primärt var att få en bild av Svinstad-
sjöns utgångstillstånd, före ev. terapeu-
tiska insatser. Detta inkluderade analys 
av närsalter på förutbestämda provtag-
ningsplatser i sjön, bestämning av sikt-
djup, bestämning av vattenhöjd och 
djupförhållanden, provfiske, mm. Eko-
nomiskt bidrag söktes – och beviljades – 
hos Naturvårdsverket, efter förmedling 
av Linköpings kommun och Länsstyrel-
sen i Östergötlands län. Anslaget bekos-
tade f a de kemiska analyserna, medan 
det manuella arbetet, såsom provtag-
ning och provfiske, skedde genom fri-
villiga insatser. På grund av gjorda fynd 
har också en åtgärd inletts med att för-
söka reducera den s k vitfisken i sjön,  
f a braxen. 

Våra fynd och resultat är i punktform 
följande:

Svinstadsjön är en extremt 1. 
näringsrik sjö, ett av de mest 
övergödda vattnen i landet. 
Fosfathalter på flera hundra 
mikrogram/L uppmäts regel-
bundet. Flera orsaker kan ha 
bidragit till detta: sjösänkning-
en i början av 19-hundratalet; 
effekter från omgivande bo-
stadsbebyggelse och jordbruks-
mark, inklusive flera stora  
kreatursbesättningar; frisätt-
ning av närsalter från sjöns 
bottensediment.

Siktdjupet är kraftigt reducerat 2. 
och varierar mellan 15 och 45 
cm; vid isläggning förbättras 
sikten markant.
Provfiske visar på en anmärk-3. 
ningsvärt fiskrik sjö, med hög 
andel av s k vitfisk, f a braxen. 
Det finns också ett livskraftigt 
bestånd av rovfisk, f a gädda 
och gös.
P g a att braxen på flera nivåer4.  
gynnar utbredningen av (växt)
plankton kan det stora bestån-
det av braxen försämra vat-
tenkvaliteteten. Mot den bak-
grunden har fiske efter braxen 
bedrivits med fasta redskap i 
ca 18 månader. En liknande 
strategi har med framgång till-
lämpats i Finjasjön i Hässle-
holms kommun. I Svinstadsjön 
har fångsterna av braxen varit 
rika. Sammantaget har ca 8 ton 
braxen tagits ur sjön.
Det är ännu för tidigt att säga 5. 
något om ev positiva resultat. 
Att senaste algblomningssä-
song var ovanligt lindrig kan 
ha varit en tillfällighet, men 
kan också avisera en ny trend. 
Siktdjupet varierar starkt med 
väder och vind, men kan enligt 
subjektiva uppskattningar ha 
genomgått en viss förbättring. 
Fortsatt fiske i kombination 
med förnyade observationer 
och mätningar får ge mer ut-
tömmande svar på frågan om 
föresatsen att restaurera Svin-
stadsjön ska lyckas.

Åke Wasteson
Ordförande i SVF
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Varsågoda, här kommer april månads Åkerbokryss. 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 7 maj 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 marskrysset var ”Vill ha alla i samma korg” och "Påskäggsdocka".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Siri Jonsson,  2:a pris – Karin Lundin  
och 3:e pris – Britten Månsson.  Lotterna kommer med posten.   
ORDJAKTEN tar en paus denna månad. GRATTIS till Ann-Sofi Qvist som vann trisslotten  
i mars månads Ordjakt.

Åkerbokrysset - april 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 (Linköpings östra 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: 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

Den här rutan läses av  
cirka 20 000 personer  

och kostar endast  
212:- plus moms.

Kan du som företagare  
annonsera billigare?
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