
Nr 5 – 2016 
22 maj –  18 juni 
Årg 15. Upplaga 18.500

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

Linghemsdagen 28 • Månadens Profil 34 • Recept 44 • Korsord 48

JUST NU:  Köp en TERRASSMARKIS senast 30/6 så får du 

en FJÄRRSTYRD INFRAVÄRMARE på köpet. Värde 3100:-

Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • Gamleby 0493 - 105 53
www.kambrinks.se

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Välkomna till vår butik på Sparregatan 3 i Linköping. 
Drop in måndagar 13  -  15 och onsdagar 16  -  18.

Kostnadsfritt
hembesök!

Markiser • Persienner • Rullgardiner 
Plisségardiner • Lamellgardiner

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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Fönsterbyte • Balkongdörrar • Ytterdörrar
Inglasning av balkonger och altaner

Vi erbjuder 
Måttanpassade fönster i PVC och i 
aluminium i både två och treglas med 
ett u-värde på 0,9 - 1,1.
Till alla fönster erbjuder vi som tillval 
ett inbyggt  mörkläggande rulljalusi 
samt myggnät.

Kvalité till rätt pris

Askeby Fasad & Renovering
Sandsättersvägen 5, 585 62  Linghem
070 - 024 71 99 • info@askebyfasad.se

Ytterdörrar av aluminium � nns i ett par olika 
modeller, även dessa är måttanpassade.
Måttanpassade balkongdörrar i PVC och 
aluminium i både två och treglas med ett u-värde 
på 0,9 - 1,1.
Inglasning av balkonger och altaner 
görs med aluminiumramar.

Kontakta oss för
kostnadsfri o� ert.

www.attraktivmiljo.se 

0709 - 722 887

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
ELEVHEMMET byter namn och renodlar verksamheten.

Elevhemmets Service & Omsorg i Linköping AB grundades 2006 och � rar i år 10 år. I samband med detta 
genomför vi en namnändring till Attraktiv Städ & Utemiljö i Östergötland AB.  Vi blir nu en helhetsleve-
rantör inom lokalvård, fastighetsservice och trädgårdsskötsel. Attraktiv Städ & Utemiljö AB levererar tjänster 

i hela Östergötland och utför uppdragen med egna fordon, material och utrustning. 
Vi har ca 120 kunder och 300 uppdrag per månad. Välkommen du också!

Från 170:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

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

   Grundat 2006



 3

INBROTTSSKYDDAT 
ENERGIFÖNSTER. 
MONTERAT OCH KLART.

Morups fönster tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg. Fönsterna är inbrotts-  
skyddade, kondensfria och har ett u-värde mellan 0,72–0,85. Men du får inte 
bara ett av marknadens bästa fönster när du väljer Morups. Vi tar dessutom 
ansvar för hela fönsterbytet, från måttagning och tillverkning till montage och 
slutlig genomgång. 
 Just nu ger vi rabatt på fönsterbytet motsvarande kostnaden för inbrotts -
skydd och Antifog-glas (värde ca 20 % av fönsterpriset).

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

Vi har alltid lördagsöppet i våra 
utställningar kl 10-14.
Engelbrektsgatan 12 i Linköping
Albrektsvägen 97 i Norrköping
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NU HAR VI 
BYTT KOSTYM
Vi ingår nu i Autoexperten-kedjan med över 400 anslutna verkstäder i Sverige. 
För dig som kund kommer det mesta ändå att vara sig likt. Vår duktiga personal 
är givetvis kvar och hjälper dig med service och reparationer precis som tidigare. 
Självklart erbjuder vi fortfarande delbetalning, assistansförsäkring samt godkänd 
stämpel i serviceboken.

PASSA PÅ!
Just nu får du en värdecheck på 500 kronor när du bokar service eller reparation 
före den 30 juni 2016. Checken gäller om kostnaden överstiger 2500 kronor. 
Uppge kod ”500 kr värdecheck” när du bokar. Klipp ut och ta med värdechecken 
när du besöker oss. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Välkommen till oss!

Värdecheck

500 kr
Serva eller reparera din bil för minst 2500 kr 

hos Tottes Bilservice så får du en värdecheck på 
500 kronor som gäller när du bokar före den 
30/6 2016. Tag med värdechecken till oss.

TOTTES BILSERVICE
Hästhovsvägen 1, Linghem
Tel. 013-708 60
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DAGS ATT BYTA FASAD?

Gilla oss 
på facebook

Gren & Ros
Bygg och Entreprenad AB
Besöksadress:
Askebygatan 13, 603 45 Norrköping
Tel: 0737 - 28 47 84
E-post: kontakt@grenrosbygg.se

 

 

 

Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

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

Har du funderat på att byta din elcentral?  
Kanske installationen i hela huset? Kontakta oss för kostnadsfri offert.  
Eller varför inte en elbesiktning av ditt hus för 1500:- efter rotavdrag.
En elbesiktning är alltid bra att göra i samband med husförsäljning.
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013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se 

Gilla oss på
ÖPPET: 

Må - Fr  9  - 17
Boka via

www.wbuss.se

ULLARED  9 tim på plats 
2/7, 13/8, 1/10, 29/10, 5/11,  
24/11, 26/11, 29/11, 3/12, 8/12, 10/12 .....  300 kr

LISEBERG  
Varje onsdag och lördag 15/6 till 13/8 
samt 20/8, 27/8 
Inkl. entré (endast bussresa 280 kr) ............  370 kr

HÅKAN HELLSTRÖM  
– KONSERT ULLEVI  4/6 
Bussresa för de med egen biljett ................   300 kr

BRUCE SPRINGSTEEN 
– KONSERT ULLEVI  25/6, 27/6 & 23/7  
Bussresa inkl. ståplatsbiljett ....................  1.350 kr

BRUCE SPRINGSTEEN 
– KONSERT ULLEVI  25/6, 27/6 & 23/7  
Bussresa för de med egen biljett ................  300 kr

MALENA ERNMAN OCH SARA DAWN FINER 
I DALHALLA 10 -11/7  
Inkl. hotell i Borlänge, entré Dalhalla 
och 3-rätters middag ................................ 2.290 kr

Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.  
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands. 
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.  
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor!  Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

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

LOFOTEN  24 -30/7  
Inkl. flyg till Kiruna - bussresa hem. 
Kiruna - Kabelvåg - Å - Vestfjord - Mo i Rana  
- Vilhelmina - Östersund  ......................... 11.565 kr

EKSJÖ INTERNATIONAL TATTOO  13/8  
Inkl. biljett och middag ...............................  950 kr

DAGSTUR  
ÖREBRO - WADKÖPING  16/8 .................  650 kr

BJÖRN SKIFS VS TOMMY KÖRBERG 
– REVANSCHEN PÅ SKANSEN  26/8 
Inkl. biljett rad 1-4  .................................... 1.350 kr

EN DAG I SVERIGES HISTORIA 
– I ARNS FOTSPÅR  20/9 .........................  790 kr

THE PHANTOM OF THE OPERA 
– CIRKUS STOCKHOLM  23/10  
Inkl. fm-kaffe, biljett ................................  1.490 kr

Åkerbobladets SOMMARNUMMER  
med utökad upplaga kommer ut den 19 juni. 

Passa på att boka din annons senast den 7 juni.
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www.jogestorpstradgard.se
Öppet: Vardagar 12  -18 • Lö -  Sö och helg 10  -16

Gilla oss på facebook: 
www.facebook.com/jogestorpstradgard

Välkommen till
JOGESTORPS TRÄDGÅRD

VÅNGA

Telefon
0122 - 320 17

En trädgård i lantlig och hemtrevlig 
miljö med ett brett sortiment av 
sommarblommor, grönsaksplantor, 
kryddor och perenner.

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg • 0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

Äggen hos oss är färska. 
Vill du ha färskare – köp en höna!

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

Hos oss kan du även köpa

SALTGURKA och 
TOMATER

från Askeby Trädgård

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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Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Vill du också 
synas här?
En annons i det
här formatet,
(kvartssida) 
kostar endast
600 kr i sv/v och
725 kr i färg
(priser exkl. moms)
Upprepad annonsering
ger ofta bäst resultat.
Utnyttja våra mängdrabatter.

Exempel: 
3 st kvartssidor, färg - 667 kr/annons
5 st - 638 kr, 7 st - 616 kr, 
11 st (=1 år) - 580 kr.
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Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

        Öppettider:
Må - To  08.00 - 17.00
Fred   08.00 - 16.00

Kampanjpris 
145 600 kr

Ord pris 159 400 kr

Våra Second hand-butiker  
i Linköping finns  
på Nygatan 11,  
Skäggetorp Centrum  
och Berga Centrum.

Tack för Din gåva!

Ring så hämtar vi!
(inom Linköpings närområde)

013 - 12 24 50
Vi tar tacksamt emot möbler, porslin,  
prylar, böcker, textilier, kläder m.m.

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

Försäljning - Taksäkerhet m.m.

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

TAKARBETEN MED HÖG KVALITE!

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

BROKINDS

PLÅTSLAGERI

LINKÖPING



10

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

VÅR-
NYHETER 
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Hushållsnära 
tjänster m.m.

Presenttips till den som redan har allt. 
Köp ett presentkort hos oss!

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - To 8 -14. För mer info, se hemsidan.
www.marlenesalltjanst.se

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

Vi kan även erbjuda:
• Gräsklippning 
    Vi klipper även med åkbar gräsklippare, med lövuppsamlare

• Mossrivning  • Grästrimning
• Lövuppsamling med lövblåsare/lövsug (även uthyrning)

PRIS: Från 175 kr/tim 
efter skatteavdrag (350:- inkl. moms)

Referenser finnes.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

100 %  
nöjd kund-
garanti!

Jernbergs Bilservice 

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

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

DÄCK-

FÖRVARING FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE Tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se
Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,

ca 1 km söder om Bankekind.

Betala ett däck i månaden 
med COM4TIRES-kortet.

Räntefritt och utan 
uppläggningsavgift!

Betala ett däck i månaden

ÖPPETTIDER
Må - To 8 - 18 

Fr 8 - 12

Åkerbobladets SOMMARNUMMER  
med utökad upplaga kommer ut den 19 juni. 

Passa på att boka din annons senast den 7 juni.
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Dränering Avlopp Trädgård

Kostnadsfri offert!!!

Beställ tillsammans! 

Två dräneringar 20% på jobbet.

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

20%

    Tel. 013-465 99 60         www.thormans.se



13

• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

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

Levereras från 
närbelägen bergtäkt

011- 588 32
www.skarblackatra.se • skarblackatra@gmail.com

Förrådsvägen 1, Skärblacka

Öppettider 
Vardagar  7-18 • Lördagar  9 -14 • Söndagar  Stängt

Kom in och kolla på vår nya

MARKSTENS-
UTSTÄLLNING!

Öppettider

15 % på Beckers
utefärg!

Sommarrabatt:

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

www.dakonsult.se

SPECIALITET  

STUBBORTTAGNING! 

Vi utför äVen:
 Avancerad trädfällning (skylift/klättring)
 Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin

Daniel Gustafsson
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Ska� a ny hemsida

Från 14 900:-

Kontakta oss för referenser
från Er ort!

DETTA INGÅR:
• En professionell hemsida
   producerad av oss
• Mobilanpassad hemsida 
• Webbhotell 
• Domännamn
• Egen Facebooksida 
   till företaget
• Fria uppdateringar
• Suverän support 
   och service

Kontakta oss så tar vi fram 
ett förslag till dig inom 
bara några dagar!
Tel: 0721 - 98 30 07 
www.exposweden.se

Vi erbjuder en professionell hemsida 
till ett rimligt pris. Då ingår allt du 
behöver: domännamn, webbhotell 
etc. Det bästa av allt är att du 
aldrig behöver bekymra dig om 
uppdateringar, vi sköter allt!

Kontakta oss så tar vi fram ett förslag 
till dig inom bara några dagar!

Detta ingår:
• En professionell hemsida producerad av 

oss
• Mobilanpassad hemsida 
• Webbhotell 
• Domännamn
• Egen Facebooksida till företaget
• Fria uppdateringar
• Suverän support och service 

tel: 0721-98 30 07 
www.exposweden.se

HEMSIDOR SOM SKAPAR
UPPMÄRKSAMHET

Onsdagar bjuder vi på fi ka medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS. 

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

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

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

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

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

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

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

Välkomna!

NOSTALGIMIX

VI KÖPER  
OCH HÄMTAR

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

HELA HEM, DÖDSBON,  
GARAGERÖJNING, VINDSRÖJNING

KASTA INGET – VI BETALAR

Lokselar och vagnar
2 st ardennerselar 
1 st armésele 
Åkdon 
Såmaskin m.m.
Låga priser

0120 - 611 33
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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

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

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

Eller ring Pär Sunesson 070 - 515 11 80

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

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Vi utför:

Fogfria golv
Brandtätningar

070 - 625 40 33
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Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19
Vi gör även hembesök.

• Medicinsk fotvård  60 min 480:- 

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 10.00 - 12.00

TELEFON:  
Evelina Hällbro  0733 -24 75 23

MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

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

Ewa Wallgren
Leg. optiker Bra parkering!

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet : Må-Fr 10 -18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt

Passa på!
Ta del av olika
 erbjudanden 
under våren!

NYA 
glasögon?

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

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.
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Nu öppnar portarna till 

Nalinthips Massage 
på Barnhemsgatan 16

i  Linköping! 

Specialerbjudande 
på massage 60 min

för endast 300 kr 
(Ord 400 kr) 

fram till den 30 juni 2016.

0704 -78 32 27 
(Linköping)

0723-50 55 25 
(Åtvidaberg)

www.nalinthip.com

Vi säljer
TRÄDGÅRDSMÖBLER

från Hillerstorp
Konstrottingmöbler, grupper, solstolar m.m.

Öppettider möbelförsäljning
1 april - 10 juli 2016: Fre 15 -18  •  Lör 10 -13

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

Lanthandeln 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!

Drottningtorget 2, Linköping • Tel. 013-131025 • www.halsoagenten.se

dag!

Är dina fötter
redo för sandalerna?

Spa-pedikyr
inkl. Permanentlackning 

med lackgel

Nu 695:-  

Mors dag
Secrets de Sothys

2 tim. Nu 1395:-
Vår allra lyxigaste behandling som inleds med 

en avslappnande helkroppsmassage och avslutas 
med att vi gör en djuprengöring av ditt ansikte 

och ger din hud en antiage booster.
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Besök vår hemsida:  Bildgalleriet – www.lanthem.se

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

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

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

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

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

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Hos Lanthem hittar ni

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29

Kommer till Björsäter!
Bosse ”Bildoktorn” Andersson berättar om fantas-

tiska människor och bilar som han har mött.
Lördag 17 september kl 10 -16 i Träffpunkten Björsäter

Kostnad 150:- per person.
Anmälan via traffpunktenbjorsater@gmail.com  

eller 0706 -17 12 81 senast 31 juli.

Arr: Träffpunkten Björsäter

Försäljning av hamburgare & korv m.m.

Tävling! Vinn en Picknikkorg för två, 
genom att visa upp ”dagens” finaste bil.

Det är så mycket vi vet, som vi inte tänker på.
Göran Troell
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Morsdagsmeny 2  rätter
Vi bjuder på ka� e.

220:-

Njut av sommaren 
vid Göta kanal i Norsholm!

Kapten Bille’s
Mysig matservering med 

God mat till bra priser.
Boka bord till MORS DAG! 

Kanoter - Cyklar - Trampbåtar
fi nns att hyra

Mini-
golfen

är öppen.

Vår glass- och våff elservering 
öppnar under juni månad. 
Det kommer vi att fi ra. 
Se närmare info på 
www.kaptenbille.se

www.kaptenbille.se
info@kaptenbille.se

Tel  011 - 545 50Kapten Bille’s öppettider
fr.o.m. 1 juni

Köket öppet alla dagar 10 - 21
(Vi har stängt  20-23 maj)

Bondromantik

Chalk-paint från Jeanne d’Arc Living!
Trädgård med blommor och pynt! 

Lantlig inredning!

Slussvägen 1, Norsholm, vid kanalbron • www.bondromantik.nu • Tel 0705 - 89 68 56 
Öppet: Onsd, torsd 13 - 18 • Lörd 11 - 15

Kanal-Loppis
vid hamnområdet i Norsholm. Lördag 4 juni kl. 10-15!

Kom och sälj!  100:-/4 meter.
För info ring: 0705 - 89 68 56
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Var med och förändra livsvillkoren 
för fattiga och utsatta romer i  
Rumänien och Bulgarien. 

Sätt in din gåva på BG 900-7857 eller Swisha den till 
1231963347 märk betalningen “TEAM ROMA”

www.hearttoheart.se • BG 900-7857

Du kan hjälpa en människa som tigger

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 
ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE
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www.ekenasslott.se

Välkommen till Riddarspelen på Ekenäs slott 

28-29 maj 2016
Marknad • Tornerspel 

Visningar av slottet
Marknaden är öppen
lördag 10 -18, söndag 10 -16
Tornerspel 
lördag kl. 12 och kl. 16, söndag kl. 14
Visningar av slottet under hela helgen
för både stora och små
Våffl or i slottskällaren och 
servering i slottscaféet

Claës Weinar • Yvonne Lundeqvist
Jenny Antoni • Joel Berg

Löfstad Slott 27 maj – 23 juni

Regi & Produktion Göran Sarring

Gästadbudssalen

Biljetter & info
sarring.se

Spelas kl 19.00: v21 27/5, 28/5  
v22 31/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6  v23 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6  

v24 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6 v25 21/6, 22/6, 23/6
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Herrsäter Gårdscafé
VI HAR ÖPPET
 Mors Dag, 29 maj 11 - 15
 Trädgårdsdagen i Bersbo 
    5 juni 11 - 15
 Nationaldagen 6 juni 11 - 15

Erik 073 - 817 80 62 • Sara 070 - 254 47 72 • Café 013 - 571 13 • www.herrsater.se

Varmt välkommen önskar familjen Carlsson på Herrsäter Gård!

Sommaröppet
2 juli - 7 aug 
lör - sön 11 - 15

BLUE BERRYS

SERVERING AV KAFFE  KORV 

ENTRÉ 150:- (även kortbetalning) fri entré under 15 år 

FÖRKÖP 140:- hos Åtvidabergs Bokhandel

De första 50 som köper förköpsbiljett får en Blue Berrys-CD 
Kom gärna 70-talsklädd

VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR 

BORKHULTS FESTPLATSFÖRENING

www.borkhultsfestplats.se

BLUE BERRYS SPELAR 70-TALSLÅTAR

I PAUSEN: DJ LARSA SPELAR ROCK- OCH 

DISCOKLASSIKER FRÅN 70-TALET

Mors dag
Lilla Gästgiveriet 

i Salfvedal
Öppet 

den 29 maj 
kl. 13.00-16.00

Bjud med Mor på ett litet ovanligt  
Morsdagsfirande i Salfvedal, med  

hembakat bröd i en naturskön miljö.
Arr. Yxnerums Hembygdsföreningwww.loppispahaga.n.nu

Följ skyltning 

från Gistad 

kyrka.

LOPPIS

Kom och fynda! Du hittar det mesta, 
husgeråd, porslin, retroprylar, möbler, 
textilier, leksaker m.m. 

Hela Sveriges matmamma Monika Hallberg, 
känd från Sveriges Mästerkockar, kommer att 
vara på plats och röra om i grytan och bjuda 
på något ätbart.

PÅ HÖGA I GISTAD

Kom och fynda! Du hittar det mesta, 

Lördag 28 maj
10.00 - 15.00

Nu är det 
dags igen!

Vi bjuder på fi ka.



23

Café & Handelsboa i F
aler

um

I caféet erbjuder vi bl.a. 
hembakat kaffebröd, 
smörgåsar, bakpotatis 
och egengjorda pajer.

Öppet:  
Mån-Fre 10-18, Lör-Sön 10-15

www.facebook.se/nyfiket • Tel. 0120 - 201 90

• 27 maj kl. 10-18 och 28 maj kl. 10-15 
   Försäljning av utplanteringsväxter 
   vid Klädhuset. Endast kontant eller Swish.

Nu nya presentartiklar  
och mer lokalproducerat i butiken.

• 11 juni  kl. 10-15  
   3-årsjubileum med överraskningar
• 1 juli  kl. 19 
   Grill- och trubadurafton. Öl, vin.

Välkommen! Helena, Susanne & Monika

ÖRTOMTA 
HEMBYGDSFÖRENING

inbjuder till två traditionella fi randen

NATIONALDAGSFIRANDE 
6 juni 2016  kl. 14.00
på hembygdsgården Stensätter
Sång av Björn Österlöf
Servering av vedugnsbakat bröd 
samt nationaldagsbakelse

Välkomna!

MIDSOMMARFIRANDE 
24 juni 2016  kl. 14.00
på Brunnsås backar
Dans och lekar med Cecilia Hagel
och hennes musikanter
Medtag ka� ekorg!

Nationaldagsfirande

Tuna Kungsgård – måndagen den 6 / 6 2016
Kom och var med på vårt traditionella fi rande på Tuna. 

Samling från 13.30

PROGRAM: 
14.00 Inmarsch med fanan. Välkomsthälsning. Nationalsången.

Tal av Kristina Zetterström, (länsråd). 
Musikinslag och allsång. 

Tipspromenad samt ponnyridning för barnen. Ta med eget fi ka.
Tillfälle ges för visning av Tuna Kungsgårds byggnader.
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11.00  Friluftsgudstjänst
11.45 - 12.25  Konsert av 
           SAAB Musikkår
14.00  Teater ”Presenten”
           Författare & regissör Jan-Åke Andersson

HEMBYGDSDAG I FILLINGE TINGSHUS
Söndagen den 12 juni kl. 11 - 16

Dragspelsmusik • Kaffe med dopp • Lotterier
Välkomna önskar Bankekinds Hembygdsförening

i  samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

• Hantverk 
• Försäljning av bröd
• Blommor från Askeby Trädgård
• Med mera ...

NATIONALDAGSFIRANDE 
vid Storgården 

i Östra Skrukeby kl. 15
Servering med hembakat bröd 

Lotterier, buskspel  
och flagghalning

Inled gärna firandet med  
musikandakt i kyrkan kl. 14  

då den nya flygeln står i centrum.
Välkommen!

Östra Skrukeby Hembygdsförening

SKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKASKÄRBLACKA

PROGRAM
Maj
25 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Kenneth Hertz ork.
27 fred 18.00   Pubafton  Mariehult

Juni
  1 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Lars Erikssons orkester
  7 tisd     Resa till Karlstad, Lars Lerins utställning
  8 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Cedrix orkester
15 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Samzons orkester
16 torsd     Resa till Karlstad, Lars Lerins utställning
22 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Tonika orkester
26 sönd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Palmqvists orkester
29 onsd 17.00-20.00 Logdans Löfstad loge  Edwings orkester

Se även: www.pro.se/skarblacka

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

013 – 13  74  80 • www.berntine.se

Fria ändringar • Fri Parkering

KLÄNNING
595:-
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Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

Maj
22 sönd 10.00 Gudstjänst, B. Fredriksson, � ka
25 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
   14.00 Andakt på Räknestickan Linköping
26 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm
27 fred 19.00 Tonår i Högliden Bankekind
29 sönd 10.00 Bön- och lovsångsgudstjänst, 
     Monica Ekström m.� , � ka

Juni
  1 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
  2 torsd 19.00 Undervisning och bön, B. Fredriksson
  5 sönd 14.00 Andakt på Möjetorp Linköping
  6 månd 10.00 Gemensam Nationaldagsbön, K-G Jonsson,
     Kurt Johansson, m.� , � ka
  8 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
14 tisd 18.00 Bibelsamtal och bön hemma hos Alf Palm
15 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
19 sönd 10.00 Gudstjänst, B. Fredriksson, � ka

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070  - 242 50 21 (pastorsexp.) 

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Hannäs Möbel och 
och Prylmarknad

23 km söder om Åtvidaberg  
vid Hannäs kyrka.

Öppet nästa gång 
lördag den 30 juli kl. 10 - 16.

Välkomna!

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

500 kvm 
prylar, böcker och möbler

Endast kontant betalning.

Vi firar Sveriges nationaldag
Välkommen 

till hembygdsgården Tallbacken 
6:e juni 2016 kl. 15

Vi börjar med samling vid flaggstången där vi får 
lyssna till tal av riksdagsman Staffan Danielsson

* * *
Kaffeservering och lotterier

* * *
För underhållning från scenen svarar TOMBOLA

Välkommen till Tallbacken
Askeby Hembygdsförening
Styrelsen           www.askebyhembygdsforening.se

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

VÅRMARKNAD!
50% rabatt 

Lotterier • Utemarknad 
Brödbord • Varm korv • Gratis fika

28 maj – Extra marknadsöppet 10  - 15

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

Öppettider:  Vard  7 -18 • Helg 10 -14   

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

TRÄDGÅRDSKONST

Vår nya markstensleverantör 
Mosaiken levererar med hög 
kvalitet till ett mycket bra pris 
och med snabba leveranser. 

PLATTOR OCH MARKSTEN

Vi säljer 
MATERIALPAKET 
för plattsättning.
Hemleverans.

Dekorgrus
säljes i säck men 
även i lösvikt 
att hämtas med 
släpkärra.

GRUS & SAND
Säljes i storsäck eller lösvikt.
Hämta själv eller få levererat med H-frakt.
Vi levererar alla på marknaden be� ntliga grussorter.

Vi har materialet: 
Dammduk, pump, damm-
� lter, belysning, fontäner 

och vatten� gurer.

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

Öppettider:  Vard  7 -18 • Helg 10 -14   

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

TRÄDGÅRDSKONST

Vår nya markstensleverantör 
Mosaiken levererar med hög 
kvalitet till ett mycket bra pris 
och med snabba leveranser. 

PLATTOR OCH MARKSTEN

Vi säljer 
MATERIALPAKET 
för plattsättning.
Hemleverans.

Dekorgrus
säljes i säck men 
även i lösvikt 
att hämtas med 
släpkärra.

GRUS & SAND
Säljes i storsäck eller lösvikt.
Hämta själv eller få levererat med H-frakt.
Vi levererar alla på marknaden be� ntliga grussorter.

Vi har materialet: 
Dammduk, pump, damm-
� lter, belysning, fontäner 

och vatten� gurer.

DAMM-
PRODUKTER



28

Årets upplaga av Linghemsdagen 
bjöd på sol och sommartemperaturer. 
På gräsplanen bredvid Himnahallen 
hade scouterna satt upp ett stort 
pyramidformat tält. Utanför kunde 
barnen balansera på liggande tunnor. 

Bredvid dem visade Åkerbo 
Maskinhistoriska Förening upp några 
traktorer från sina samlingar och vid 
gångvägen intill sålde Vårdsbergs 
Hembygdsförening gräddskorpor och 
egentillverkade grillförkläden. 

Från ett traktorsläp underhöll 
Plogenkören sina åskådare med sånger. 

De personer som trots värmen kände 
sig frusna kunde hugga ved och äta 
skrabbelucker som scouterna stekte över 
en brasa. 

När besökarna blev kaffesugna kunde 
de gå in i Linghemskyrkan och svalka av 
sig. Där fanns hembakat bröd att köpa 
och många bord att sitta vid. 

Soliga aktiviteter i Linghem

Text och bild: Fredrik Häger
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Har alltid varit förtjust i ordspråk, 
ordstäv och andra gamla uttryck som vi 
slänger oss med. Ofta utan att ha koll på 
ursprung och helt riktig betydelse.

Själv kan jag få för mig att kasta om, 
medvetet säga fel och oblygt utbrista:

– Man ska inte ropa Björn, om man 
inte känner honom!

Att jag gör på det viset förhindrar inte 
alls att språkpolisen i mig vaknar och rör 
upp damm i mitt inre när jag hör någon 
annan göra det.

Min tämligen goda uppfostran sätter 
tack och lov käppar i hjulet så jag inte 
börjar gorma och vansinnesskrika när 
en intet ont anande medmänniska säger 
”spel för gallerierna” istället för det 
korrekta ”spel för galleriet”. Eller, gud 
förbjude, ”sticka under stolen” när det 
heter att man sticker under stol med 
något.

Av gamla ordstäv har jag några favoriter:
– Vägen tryter, sa bonden, körde in i 

gärdsgården.
– Det är sällan sånt sker, sa han som 

förfrös näsan på midsommarafton.
Av ordspråk använder jag ofta ”en 

händig karl är aldrig ensam” och jag 
vet faktiskt inte riktigt vad det betyder. 
Antagligen är det lite ekivokt.

Varför satte jag mig då och skrev det här 
just idag?

Åkte som vanligt tåg nu på morgonen, 
det vet alla som sporadiskt har följt mina 
öden och äventyr att jag pendlar med 
Östgötatrafiken och gärna gnäller på 
dem då tidtabellen inte följs.

Satt i godan ro på det för en gångs 

Ett kåseri av Skånske Arne

Pennfäkta och anamma

skull punktliga tåget och retade mig på 
alla som går in och sätter sig på yttersäte. 
Hur tänker man då? Är väskan så ömtålig 
att den inte kan stå på golvet eller 
hatthyllan är kanske en plastkasse för ett 
par kronor ett fullgott alternativ.

Rycktes ur mina tankar och höll på att 
ramla ut i mittgången då en kvinna en 
bit längre fram i vagnen berättade något 
för en bekant och sa: - Långt om sider!

Den varianten har jag aldrig hört 
förut. Har ingen roll eller spelar ingen 
betydelse har jag blivit utsatt för men 
detta var något nytt.

Nu gjorde hon det kanske medvetet 
och rörde ihop ”långt om länge” och 
"sent omsider” för att skoja till det lite 
men jag satt i halvchock med öppen mun 
ända till vi med råge passerat Vikingstad.

Ha det underbart, ta vara på de små 
glädjeämnena och bry dig inte om 
bekymmer som kanske kommer senare 
för ”var dag är sig själv nog”.

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson



30

För två år sedan övertog Putte Haukland 
Arvidssons Bygg i Skärblacka och för- 
utom att ändra öppettiderna så de blev 
mycket längre ändrade han samtidigt 
firmans namn till Skärblacka Trä.

– Utbudet av varor är utökat och om 
det finns önskemål om hemleverans kan 
vi tillgodose det men här finns det alltid 
tillgång till bilkärra som får lånas utan 
extra kostnad så kunden själv kan köra 
hem sitt material, säger Putte som driver 
bygghandeln tillsammans med sin fru 
Helena. Även deras son Viktor är anställd 
i företaget och har hand om butiken och 
brädgården. 

Med blick för det estetiska
Skärblacka Trä tillhandahåller allt som 
finns inom byggbranschen men har också 
satsat på kök och badrum. I butiken finns 
kakel, klinkers, tapeter, golv, tak och 

målarfärg men även ett utställningskök 
samt ett utställningsbadrum och Putte 
menar att med tanke på det är det bra 
med en kvinna på plats i butiken.

 – Det är oftast kvinnor som har  
ett estetiskt öga vad det gäller färgkom-
binationer och kan det där med den 
lilla extra finishen för att det ska bli ett 
smakfullt hem. Vi män ser nog mer på 
husets välmående och vad som behöver 
åtgärdas med tak, fönster och fasaden så 
tillsammans är vi ett oslagbart team.

Gör hembesök
Den som funderar på att byta kök och 
badrum men känner sig osäker på 
att själv göra ritningen kan med fullt 
förtroende vända sig till Skärblacka Trä 
för att få hjälp.

Putte och Helena och även sonen Viktor som kunnig expert inom  
allt som ingår i en bygghandel.

Skärblacka Trä är den lilla bygghandeln  
med det stora utbudet
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– Vi gör hembesök och gör ritningar 
utefter kundens önskemål. När det 
sedan är dags att börja montera kök och 
bygga badrum kan vi genom kontakter 
ombesörja att det kommer en snickare, 
elektriker och rörmokare och utför 
arbetet, säger Putte.

Sommaren inbjuder till att göra om i 
trädgården
Sommartid är det många som vill 
bygga altaner och uterum. Även det 
tillhandahåller Skärblacka Trä och nu i 
maj öppnas en trädgårdsutställning för 
att visa vilka möjligheter det finns att 
anlägga uteplatser med stensättningar 
och uterum.

– Folk vill gärna se och känna på 
materialet, därför har vi satsat en del på 
utställningar och det har gett mycket god 
respons från våra kunder, menar Helena.

Personlig service och kunskap
Att driva en bygghandel på en mindre ort 

är inga problem och kundunderlaget är 
stort.

Trots tuff konkurens från de stora 
byggvaruhusen anser både Putte och 
Helena att under de två år som de drivit 
Skärblacka Trä har det rullat på och att 
Skärblackaborna allt mer insett att det 
de behöver för hemmasnickerier finns på 
nära håll samt att det finns en personlig 
service.

– Vi upplever att folk här är köptrogna 
men det är oerhört viktigt att hålla 
ett gott rykte vid liv och sprida vår 
kunskap. Vi satsar på kvalitet vilket 
gör att kunderna vänder sig med 
förtroende till oss istället för att köra 
till storstäderna och handla på de stora 
varuhusen även om deras priser är 
något lägre än våra. Visserligen kan vi 
inte ha lika stor lagerhållning men vi 
får hem varor varje vecka och tar också 
hem beställningsvaror om någon har det 
önskemålet, säger Putte. 

Hos Skärblacka Trä finns utställningskök för den som går i tankarna  
omkring ett nytt kök.

Text och bild: Carina Larsson
(Se även annons på sidan 13.)
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smått & gott

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

Betalning kan också ske via swish till 
0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning skall vara 
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den 7 juni. 
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)

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

Björsäters seniorer
Åke Sundberg om Tage Danielsson

Träffpunkten 27 maj kl. 14

PRO ÅKERBO
har månadsmöte den 26 maj  
Plats: Åkerbogården kl. 12.30

”Seniorshopen” kommer och visar sin kollektion.
Alla hjärtligt välkomna. Fika självkostnadspris 30 kr.

Styrelsen.

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Resia, Fritidsresor,  

Presentkorttorget.     Ring 073  -  501 4563

Flyttloppis i Gistad 

Villa i 3 plan skall tömmas p.g.a. flytt till mindre boende.
Chans att köpa i princip allt i huset och garaget 

såsom möbler, trädgårdsmaskiner, lampor, tavlor, 
textilier, kuriosa m.m.

Passa på att fynda på Porfyrvägen 14 i Gistad.
Välkommen den 11-12/6, kl. 10 -16.

VÅNGA 
HEMBYGDSFÖRENING
Kaffeserveringen vid Hembygdsgården öppen  

varje söndag mellan 14.00 - 17.00.
www.hembygd.se/vanga-ostergotland
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Lösning till APRILKRYSSET

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock

Nästa Åkerboblad  
delas ut den 19 juni.

Boka din annons i god tid och senast tisdag den 7/6.  
Se utgivningsplan på sidan 49.
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www.svenskapache.se

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. 
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      Månadens profil:          Mikael Kuylenstierna

Mångsysslare på Landsjö gård

Familjen Kuylenstierna är gammal i gården 
som gått i arv sedan 1763. Mikael tog över 

efter sin pappa 1990.

Några gånger per år skakar det till i 
skogarna söder om Norsholm. Då sprängs 
det i täkten där berg förvandlas till 
grus i olika kvalitet och dimensioner. 
Framställning av kvalitetsjord, kött-
produktion, spannmålsodling och skogsbruk 
står också på agendan för Mikael 
Kuylenstierna på Landsjö gård utanför 
Norsholm.

Att han skulle ta över släktgården var 
dock långt ifrån självklart.

– När jag var liten visste jag inte ens 
att den fanns, berättar Mikael, som växte 
upp i Stockholm och Nyköping.

Gården var ett fideikomiss vilket 
innebar att den inte delades upp mellan 
arvingarna utan gick i arv som helhet till 
äldste sonen.

– Min farfar ärvde gården men hade 
driften utarrenderad, precis som min 
pappa.

När Mikaels far gick bort ärvde Mikael 
men har sedan dess i samförstånd delat 
marken med sin bror.

– Nu omfattar Landsjö 1 000 
hektar med skog, åker, våtmarker och 
kraftledningsgator. Brorsan och jag 
brukar tillsammans ungefär 350 hektar 
åkermark.

Gård med historia
Trakten kring Landsjön har varit bebodd 
mycket länge och var under en period 
Östergötlands maktcentrum.

– Det vimlar av fornlämningar på 
markerna och på en ö i sjön fanns det på 

1200-talet en borg som var säte för en 
gren av den mäktiga Folkungaätten.

Mikael berättar att arkeologen 
Martin Rundkvist och hans studenter 
återkommit till gården och platsen där 
borgen en gång låg flera somrar i rad.

– De har hittat lite mynt och andra 
småsaker men också upptäckt att borgen 
var väldigt välbyggd. Antagligen var det 
en av Sveriges bäst befästa borgar, trots 
att den var i privat ägo.

Borgen slutade användas på 1300-talet 
men gården på fastlandssidan, som 
då hette Landsjöholm, blev kvar. Där 
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      Månadens profil:          Mikael Kuylenstierna

Täkten i Norsskogen ser ut som ett stenbrott 
men är en grustäkt. Kanske blir det en ny 

sjö så småningom?

återanvändes så småningom mycket 
av stenen från borgens murar, medan 
kalkbruket blev kvar och sedan dess har 
präglat den lokala jordmånen.

– Det är en annan växtlighet där, med 
mer lövträd, berättar Mikael, som själv 
bor i gårdens flygelbyggnad där källaren 
är uppmurad någon gång på 1600-talet 
medan den nuvarande överbyggnaden är 
från 1830-talet.

Arbetare, musiker och skådis
Mikael, som är född 1952, beskriver sig 
själv som en del av ungdomsrevolten 
1968.

– Vi skulle inte utbilda oss utan hade 
en uppfattning att vi kunde åstadkomma 
mer för revolutionen genom att arbeta 
på fabrik. Lönen var inte heller så dålig, 
särskilt inte när man jobbade skift.

Vid sidan av fabriksjobben var 
Mikael aktiv i kulturlivet. Han var 
skådespelare i den fria teatergruppen 
Ikaros i Norrköping, och en av dem som 
startade musikföreningen Blacka musik 
i Skärblacka där han spelade gitarr i ett 
band.

– Jag kan sakna det där ibland men 
samtidigt kan jag känna att det kanske 
hade varit bättre om jag varit lite mer 
effektiv i början av livet …

Mikael har dock inte helt förlorat 
kontakten med musiken. Hans son siktar 
på en artistkarriär och Mikael själv har 
tre nya låtar inspelade där två väntar på 
att kompletteras med video.

– Jag har bildmanus och allt klart. Det 
ska bara spelas in.

Än så länge går det inte att lyssna på 
de nya låtarna men Mikael avslöjar att en 
av dem handlar om grus; precis som en 
viktig och växande del av verksamheten 
på gården.

Kvalitet och utveckling
Det dröjde tio år innan Mikael tog över 
driften på gården han ägde. Under 
tiden hade han gått grundkursen till 
lantbrukare på Vretaskolan, och byggt på 
den med en utbildning till driftsledare 
där det också ingår företagsekonomi och 
administration.

forts. på nästa sida
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        Månadens profil:          Mikael Kuylenstierna

Östgöta Grus och Berg framställer kvalitets-
jord för olika växtslag under varumärket 
Hasselfors.

Det är mest så jag är verksam nu, 
som arbetsledare och administratör. 
Jag har två anställda i lantbruket men 
samarbetar också mycket med min bror 
och andra grannar. Vi hjälps åt och byter 
lite tjänster. Det praktiska arbetet med 
skogen lejer jag bort helt.

Mikael förklarar att det han tycker 
är roligast är att förbättra och utveckla 
verksamheten.

– Nu håller vi till exempel på att 
kvalitetssäkra verksamheten i företaget 
Östgöta Grus och Berg AB, som jag 
driver tillsammans med Per Blomberg.

De båda lantbrukarna startade 
företaget som en gemensam sido-
verksamhet 2010 och öppnade 2015 

en ny täkt på Sonstorps marker utanför 
Finspång.

– Inför det gjorde vi allt pappersarbete 
själva, med täktansökan och skrift-
växlingen med myndigheterna.

Idag använder man oftast inte 
naturgrus, som betraktas som en ändlig 
resurs. Istället sprängs och finfördelas 
berg till grus och makadam i olika 
kvaliteter.

– Berg finns det gott om i det 
här landet, så grus är billigt. Det är 
små marginaler men samtidigt inte 
lika känsligt för politiska beslut som 
lantbruket. Verksamheterna kompletterar 
varandra.

Kvalitetsjord nytt inslag
Mikael och Per har tagit sig lite olika 
roller i företaget där Per står närmare 
den praktiska produktionen och de 
två anställda, medan Mikael har mer 
kundkontakter och sköter en del av 
administrationen.

– Vi tycker inte alltid lika, men än så 
länge har vi inte slagit ihjäl varandra, 
skrattar Mikael, och förklarar att de 
försöker ha en rak kommunikation 
sinsemellan för att undvika missförstånd.

Bland kunderna finns både företag 
och privatpersoner som behöver 
material till byggnation och dränering 
eller anläggning av trädgårdar och 
grönområden.

– Vi tävlar med stora aktörer som 
Svevia eller Skanska men får ändå ibland 
sälja till stora bolag, om deras egna 
täkter ligger långt bort. Jag gillar att det 
är en blandning på folk med stora och 
små idéer och projekt, förklarar Mikael.
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        Månadens profil:          Mikael Kuylenstierna

FAKTA
Namn: Mikael Kuylenstierna
Ålder: 63 år
Bor: på Landsjö gård
Familj: fru och fyra barn
Intressen: grus, lantbruk, musik
Dold talang: kan darra med pupillerna
Favoritplats i Åkerbo: Norsholm
Adress till företagets hemsida:  
http://grusoberg.se, företaget har också 
en sida på facebook, sök på Östgöta 
Grus och Berg AB.

Text och bild: Titti Knutsson 

Finlir. Kvävehalten i flytgödseln analyseras innan den sprids över höstvetet.  
Från vänster: Oskar Lindahl, Johan Brinklin, Jerry Frid och Mikael Kuylenstierna.

Det senaste initiativet på Östgöta 
Grus och Berg är en komplettering som 
ger företaget möjlighet att erbjuda sina 
kunder kvalitetsjord till odling av alla 
slags trädgårdsväxter.

– Vi har etablerat ett samarbete med 
Hasselfors Garden som vi är väldigt 
glada över. Vi tillverkar jorden här, men 
följer deras riktlinjer och recept för jord 
till olika slags växter. I det rotogräsfria 
sortimentet finns varken kärs eller 
kvickrot, det lovar jag! 

(Se även annons på sidan 8.)
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Mellan Bankekind och Vårdsbergs kors ligger 
Högloftet Företagcentrum AB med ett brett 
register av tjänster och produkter. Den stora 
biten är byggsatser till hus, men de kan även 
erbjuda sina kunder byggmaterial, frakt, 
däckservice, presentbutik och allt som rör 
mark och trädgård.

Företaget startades på 90-talet och 
har funnits på sin nuvarande plats i 15 
år. Ägare är Håkan Hildén och totalt 
arbetar för närvarande sex personer på 
Högloftet Företagcentrum.

– Vi tillverkar byggsatser: allt från 
det lilla dasset till stora tvåplansvillor. 
Många frågar efter fritidshus och nu är 

Fixa trädgård och hus hos Högloftet

det särskilt Attefallshusen som folk vill 
ha, säger Christina Sandahl-Hildén och 
berättar att friggebodar var grunden till 
företaget.

– Sen insåg man att de skulle köras 
ut och då bildades HFrakt Åkeri, som 
servar byggdelen och markdelen. 
Här har vi allt som hör till mark 
och trädgård, såsom grus, fiberduk, 
dekorsten, plattor, marksten och jord. Vi 
säljer även trädgårdsfigurer och andra 
presentartiklar i vår presentbutik. Sen 
säljer vi även byggmaterial, till exempel 
virke, isolering och spik och skruv. Och 
finns det inte hemma så kan vi fixa det. 
Det snurrar på, vi har mycket att göra.

Högloftet Företagcentrum utanför Bankekind säljer byggsatser till hus och har även det mesta 
inom mark och trädgård.
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– Tanken är att vi ska vara en 
helhetsleverantör. Har man köpt hus 
kan man komma hit och få allt till sin 
trädgård. Så här års säljer vi jättemycket 
jord och grus, och storsäck växer kraftigt, 
lägger Håkan till.

Vilka är era kunder?
– Till stor del är det de som vill ha 
komplementbyggnader på sina tomter, 
som övernattningshus eller förråd, plus 
många som nyligen köpt hus och vill 
anlägga sin trädgård. De som köper 
markprodukter är ofta lokala från 
exempelvis Vårdsberg, Åtvidaberg, Gistad 
och Sturefors men de som köper hus kan 

vara långväga. Periodvis säljer vi bara till 
Stockholm, och andra perioder säljer vi 
till västkusten och Skåne, så det är alla 
möjliga, säger Christina och fortsätter:

– Vi har haft en del berömda kunder, 
bland annat Dogge Doggelito. Han hade 
vägarna förbi och stannade till och fyllde 
bilen. Senast han var här var förra året. 
Vi brukar få en julhälsning från honom.

Ni ligger bra till vid 35:an. Har ni 
många spontankunder?
– Lite grann, men inte så många som 
man kunde önska. Men det blev lite 
bättre när de sänkte till 70 här utanför. 

I presentbutiken hittar man många fina trädgårdsdekorationer.

forts. på nästa sida ...
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Vi har dock märkt att vi har många 
kunder som kommer tillbaka, som kanske 
byggt en liten friggebod när de var unga 
och nu vill bygga till när lagen ändrades, 
säger Christina.

Har ni någon nyhet i år?
– Attefallshusen är en ny, stor grej men 
är visserligen något år gammalt. På 
marksidan har vi knutit kontakt med 
Mosaiken som håller hög kvalitet och har 
snabba leveranser. De har i stort sett allt: 
plattor, murar och marksten, berättar 
Håkan.

Varför ska man besöka Högloftet 
Företagcentrum?
– Här får man ett trevligt bemötande i 
en trevlig lantlig miljö. Man får kunnig 
rådgivning innan man startar sitt arbete. 
Vi funkar inte som de stora kedjorna utan 
vill rådgöra med kunderna och anpassar 
oss efter kundens förutsättningar, det är 
ett ledord i allt vi gör. Vi lyssnar på vad 
kunden vill ha, säger Håkan.

– Ska du ändra om i din trädgård eller 
bygga nytt kan du få allt material från 
samma ställe utan en massa krångel.  
Här får man personlig rådgivning, så 
tveka inte att svänga in till oss, säger 
Christina. 

Högloftet har ett stort urval av trädgårdskonst.

Text och foto: Tobias Pettersson
(Se även annons på mittuppslaget.)
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KULTUR & NÖJE

Miriam Bryant till stadsfesten

I augusti är det dags för Linköpings 
Stadsfest, den sjunde i ordningen. Det 
hela går av stapeln med ett cykellopp 
den 23 augusti och på lördagen gästas 
Kungsträdgården av bland andra Miriam 
Bryant. I slutet av april uppträdde hon 
på Linköping Konsert & Kongress, en 
spelning som snabbt blev utsåld och fick 
goda recensioner.

– Det känns jättekul att vi kan ge 
Linköping ytterligare en chans att få se 
Miriam framföra såväl sina egna låtar 
som tolkningarna från Så mycket bättre, 
säger Claes Lauritsen, projektledare för 
Linköpings Stadsfest. Hon är mycket 
omtyckt och attraherar en publik i ett 

åldersspann som sträcker sig över tre 
generationer och är därför en perfekt 
artist för oss.

Linköpings Stadsfest är stadens största 
evenemang som årligen drar 250 000-
300 000 besökare. Initiativtagare är 
Linköpings kommun, Visit Linköping & 
Co, Mediehuset Corren, Linköping City 
Samverkan, Ungdomsarenor i Linköping, 
Sensus Studieförbund, Linköpings 
Hotell och Restaurangförening samt 
Harryskompaniet i samarbete med 
näringslivet och föreningslivet i 
Linköping. 

FREDRIK POLBACK
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Hon är en välkänd profil som har bjudit 
sina läsare på många finurliga kåserier 
under åren som journalist vid Östgöta 
Correspondenten. Hon har också öppnat 
dörren till Linköpingsbornas hem genom 
sitt värv som chefredaktör för Correns 
bostadsdel. Men Carina Glennings 
levnadssaga började inte i Linköping. 
Hon växte upp i Eskilstuna som första 
dotter till motorjournalisten Christer 
Glenning.

– Han gjorde allt för att få mig 
intresserad av motorer. Pappa mekade 
med bilar och köpte en go-kart åt mig. 
Men en olycka med en funktionär fick 
mig att sluta köra och jag fick en moped 
i stället.

Carina Glenning fick en ljusgrön 
Monark Mini. Men i Hällbybrun där hon 
bodde var den inte modern. 

– Man skulle ha en blå Puch Dakota 
med vit skinnfäll. På huvudet skulle 
man ha en ryssmössa som var inköpt på 

FFV-Överskott. Jag sa till pappa att det 
inte var roligt att köra moped. Dagen 
efter körde jag om alla kompisar. När 
jag frågade hur det kunde komma sig 
svarade pappa att han hade varit ute i 
garaget och borrat lite.

Blänkare
Carina Glenning började att arbeta som 
korrekturläsare på Eskilstuna Kuriren. 
Hon fick i uppdrag att skriva en blänkare 
om en hundutställning i stadsparken.

– Jag fick för mig att intervjua alla 
besökare. Efter sjuttioåtta intervjuer tog 
mitt block slut. När jag läste i tidningen 
dagen efter kunde jag inte hitta artikeln. 
Det som var publicerat var bara några 
rader. Jag förstod att detta var en 
blänkare.

Mödan med intervjuerna resulterade 
i att Carina Glenning fick bättre 
arbetsuppgifter och hon bestämde sig för 
att läsa journalistik. På kursen träffade 

Carina Glenning:

”Jag skulle stanna i Linköping högst ett år”

Carina Glenning lyste upp kvällen med anekdoter från sin karriär som journalist.
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hon en man. De flyttade till hans lilla 
redaktion i Mellerud.

Söndagsfiasko
Så småningom hamnade Carina 
Glenning i Linköping genom att 
hon började skriva åt den nystartade 
tidningen Corren Söndag. Tanken var  
att tidningen skulle delas ut av ungdomar 
på söndagsmorgnar. Det visade sig 
att projektet inte fungerade eftersom 
tidningarna delades ut för sent.

– Jag figurerade i morgonrock med 
en rubrik ”Godmorgon östgötar”. När 
tidningen kom ut först på eftermiddagen 
började folk ringa.

I stället startade Corren en bostadsdel 
som Carina Glenning blev chefredaktör 
för. Men hon tyckte att det verkade 
tråkigt med byggteknik.

– Jag skrev om människorna i sina 
bostäder. De människor som jag fick 
kontakt med bloggade om sina hem. Jag 
upptäckte att deras bostäder såg likadana 
ut. De intressanta bostäderna var de udda 
människornas hem.

Krönikor
I början trivdes inte Carina Glenning i 
Linköping. Otrivseln fick henne att skriva 
sin första krönika. Hon kallade den ”Jag 
stannar högst ett år”.

– Men när min dotter föddes för 
tidigt var jag glad att det fanns ett 
universitetssjukhus i Linköping.

Carina Glenning har skrivit över 
sexhundra krönikor och konstaterar 
att arbetet har sina sidor. Hon säger att 
problemet med läsarna är att de flackar 
med blicken över tidningssidan. Det gör 
att de kanske missar slutet på krönikan. 
Därmed kan knorren gå förlorad eller 
missuppfattas. Hon exemplifierar 
resonemanget med en anekdot om när 
hon skulle börja löpträna.

– Jag behövde bra skor och gick till en 
sportaffär. Expediten pratade om hur 
bra det var med silikoninlägg i skorna. 
Jag följde rådet och skrev en krönika om 
detta. En tid senare hörde ett par kvinnor 
av sig till mig. De tackade mig för att 
jag uppmärksammade bröstopererade 
kvinnor. 

Det var muntra miner 
när Carina Glenning 

kåserade i Örtomta 
församlingshem.

Text och bild: Fredrik Häger
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Chorizopaj
4 - 6 portioner

Ugn 200 grader

3 dl mjöl
125 g smör
3 msk vatten
Mixa mjöl och smör till 
en grynig massa, gärna i 
matberedare.
Tillsätt vattnet och arbeta 
snabbt ihop en deg.
Tryck ut degen i en 
ugnssäker form, ca 25 cm i 
diameter.
Nagga med en gaffel. Låt 
vila ca 30 minuter i kylen.
Sätt ugnen på 200 grader.
Förgrädda pajskalet mitt i 
ugnen ca 15 minuter.

Fyllning
100 gram strimlad 
(påläggs) chorizo 
150 gram fetaost
Ca 5 dl strimlad purjolök
8-10 stycken strimlade 
soltorkade tomater
3 ägg
3 dl grädde
Riven ost
Olja 
Salt, peppar

Fräs purjolöken i olja 
så den mjuknar, blanda 
ner salami, fetaosten och 
tomaterna.
Lägg fyllningen i pajskalet.
Blanda ägg och grädde 
krydda med salt och 
peppar.
Häll blandningen över 
pajen strö på riven ost.
Grädda pajen ca 25 
minuter.

Jag älskar att äta 
tomatsallad till paj.

Paj är perfekt mat för lata sommardagar.
Den här pajen är lika god att äta varm som kall, utmärkt att ta 
med sig på picknick eller till stranden. Jag har använt mig av 
chorizo i det här receptet men det går givetvis att använda salami 
om man vill. Chorizo är en korv med lite starkare smak och den 
karakteristiska röda färgen kommer från röd paprika.

MAT & DRYCK

Monika 
Hallberg
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28/5 Loppis på Höga i Gistad, kl. 10-15.
    Vårmarknad i Magasinet Second Hand, 
    Linghem, kl. 10 - 15.
    Hantverksdag och bakluckeloppis  
    vid hembygdsgården Hagaberg, Vårdsberg, 
    kl. 11 - 15. Växtfärgning, lin- & ullhantering,  
    Servering. Arr. Vårdsbergs Hembygdsförening

28 - 29/5  Riddarspelen vid Ekenäs slott 
       Tornerspel. Marknad Lö 10-18, Sö 10-16. 

29/5  Mors dagsöppet på Lilla Gästgiveriet i  
    Salfvedal, Yxnerum, kl. 13-16.  
    Arr. Yxnerums Hembygdsförening

  4/6  Kanalloppis vid hamnområdet i  
    Norsholm,  kl. 10-15.

  6/6  Nationaldagsfirande  
    i arrangemang av hembygdsföreningarna
    Askeby, Tallbacken från 15.00.  
    Tuna Kungsgård, Rystad från 13.30. 
    Örtomta, Stensätter från 14.00. 
    Östra Skrukeby, Storgården 
    Musikandakt i kyrkan kl. 14.00. 
    Samling vid Storgården kl. 15.00.

11/6  Flyttloppis i Gistad  
    kl. 10-16. Porfyrvägen 14.
    Dans till 70-talslåtar. Borkhults festplats 
    kl. 20.00. Blue Berrys spelar.
12/6  Flyttloppis i Gistad  
    kl. 10-16. Porfyrvägen 14.
      Öppet hus vid hembygdsgården Hagaberg, 
    Vårdsberg kl. 14.00. Våffelservering.

    Hembygdsdag i Fillinge Tingshus,  
    Bankekind, kl. 11-16.  Friluftsgudstjänst, Konsert,  
    Teater, Hantverk, Blommor m.m. 
    Arr. Bankekinds hembygdsförening.

27/5 - 23/6  Teater "Jeppe på berget" 
    på Löfstad Slott, Gästabudssalen, kl. 19.00. 
    För speldatum se annons sidan 21.
Onsdagar Dans i Löfstad Loge, kl. 17 - 20. 
    Arr. PRO Skärblacka
Torsdagar Musikcafé vid Brådtom Sluss, Norsholm,   
    kl. 18.00. Fr.o.m. 16 juni. 
Söndagar Kaffeservering vid Vånga hembygdsgård 
       kl. 14.00 - 17.00.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

Här delas Åkerbobladet ut
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 finns 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 
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer 
inom området samt i centrala Linköping och i några 
närbelägna orter. 

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

För ytterligare information  – se annonser  på annan plats i tidningen.
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FALERUM
Heddans Hus i Falerum
Retro, Loppis, Återbruk 
Hannäsvägen mot Valdemarsvik 
Öppet sista helgen varje månad 
(ej juni) t.o.m. okt. 11-17.
Även öppet 4, 5, 6 juni. 
Tel. 073-648 52 56.

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
Från ett Hjärta Till ett Hjärta
Hjälpverksamhet i Lettland 
Profi lvägen 5 (Gamla Konsum)
Ti, On, To 14 - 18, Lö 10-13 
0122 - 137 24. 
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Må-To 13-17, Lö 10-13
0122-158 00.

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

GISTAD
Jannes Loppis - under sommar o höst
Onsdagar 11-18 eller ring för annan tid 
0703 - 67 69 80 . Antikt o. kuriosa. Förbi 
hockeyrink och fotbollsplan, efter 300 
meter sväng till höger. Många vackra 
ting till bra pris.

HANNÄS
Hannäs Möbel & Prylmarknad. 
Intill Hannäs kyrka. Öppet kl. 10-16
7 maj och 30 juli. 070-295 65 96.

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-Fr 10-18, 

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, 
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 10 - 17.  Stängt Lö - Må. 
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN 
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Linköpings Stadsmission City
S:t Larsgatan 43A. Må -Fr 10 -18, 
Lö 11 -15. Tel. 013-26 38 84
Linköpings Stadsmission Tornby
Roxtorpsgatan 14. Ti, On, To 11 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 013-26 38 75

Sveriges nationaldag och svenska flaggans 
dag firas den 6 juni varje år och är en 
helgdag i Sverige. Nationaldagen firas dels 
till minne av dagen då Gustav Vasa valdes 
till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett 
enat land och bröt Kalmarunionen – och 
1809 års regeringsform (som gällde fram 
till 1974 års regeringsform). Händelserna 
har samma datum: 6 juni. 

6 juni: Sveriges nationaldag ...

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-17, Lö 11-15. Tel. 
013-682 00 

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

NORSHOLM
Bondromantik. Slussvägen 1, 
(vid kanalbron). On -To 13-18, Lö 11-15. 
Tel. 0705 - 89  68 56.

NORRKÖPING
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö-Sö 10-14.

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

VRETA KLOSTER
Gullberg. Loppis & café. För barn i 
Estland. Väg 34 Linköping - Motala, 
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. Tel. 
013 - 39 40 23.
Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

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

VÄRNA
Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må-To 9.00-16.00. 
Tel. 0703-583 168.

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

och svenska flaggans dag
Även undertecknandet av Saltsjöbads-
avtalet 1938 firas av tradition på 
national-dagen 6 juni.

Tidigare firades 6 juni enbart som 
"svenska flaggans dag" och det var 
först 1983 som dagen även fick status 
som nationaldag. Sedan 1996 är 
nationaldagen en salutdag, och från och 
med 2005 är nationaldagen även en 
helgdag.

                              Källa: Wikipedia

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

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand som du 
vill skall synas i förteckningen på sidan här intill?
Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller 
info@akerbo.nu 
FRITT INFÖRANDE i rutan när det gäller 
namn, kontaktuppgifter, öppettider och 
vägbeskrivning. Vi tar med loppisar som har 
öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte 
"endagsloppisar".
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Varsågoda, dags för lite hjärngympa igen. Här kommer månadens Åkerbokryss.
När korsordet är klart skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 7 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 ”Paus vid mållinjen" och "Har samma intresse". Lösning se sidan 32.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Barbro Winterqvist, Linköping, 2:a pris – Janina Cholodova, 
Linköping samt 3:e pris – Ruth Ekman, Kimstad.  Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 

Fyll i din kod: korsord2015

Åkerbokrysset - maj 2016

Bild: Martin Möller. 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
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Aktuell upplaga 18.500 ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 företag 
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  

Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ring-
storp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 

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

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

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Finspång: Från ett Hjärta till ett Hjärta Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport, 
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda 
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser, 
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine, 
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik,  
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Coop Forum, Stallbutiken, tillNytta, 
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Ljungsbro Café & Secondhand, 
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod
Norrköping: Återvinningen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik,  
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Skärblacka Trä, 
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline, 
Salong Hotnailpunktcom, Matöppet 
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
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 NTM Distribution till boende i 
Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213  66  42.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2016

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

6-7 Tis 7/6 Sön 19/6

8 Tis 9/8 Sön 21/8

9 Tis 13/9 Sön 25/9

10 Tis 11/10 Sön 23/10

11 Tis 8/11 Sön 20/11

12 Tis 6/12 Sön 18/12
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Gilla oss på facebook
www.facebook.com/askebytradgard

Askeby Trädgård AB

Härliga egenodlade
SOMMARBLOMMOR!

Egenodlade tomater och dippgurka 
samt vår egen saltgurka.

Perenner, bärbuskar & fruktträd.

Öppettider:  
Vardagar 10 - 18  •  Helger 10 - 14

 Pelargon
 1 st     29:-
 4 st  100:-

Kärleks-
pelargon

   1 st     45:-
   3 st  120:-

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.

Ampel-
växter

   1 st      45:-
   3 st   120:-

STORKÖPSRABATT!  Handla för 1000:- och få 10 % rabatt!
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WWW.ÅNSTÄNGA.SE

Tomatbod
  med försäljning av ekologiska tomater

Gårdsförsäljningen öppen alla dagar 09.00 - 21.00

Köttlådor
  med ekologiskt nötkött

Naturbeteskött från gårdens KRAV-certifi erade djur

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

mot Linghem, efter 150 m följ tomatskyltar.
Mobil: 0733 - 61 34 27
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nettansnettanslinkoping

BODY BOOST
Helkropps-scrub där vi e� er behandling smörjer 
in dig i brun-utan-sol eller med en återfuktande 
och lystergivande bodylotion. Lätt pedikyr. 
Vi avslutar med en � n makeup i sommarens 
färger eller med spray tan för ansiktet.  
1 tim 30 min.  NU 1.195:-  (värde 1.795:-).

SOMMARHETA
ÖGON OCH LÄPPAR
Permanent ögonfransböjning med färgning av 
fransar och bryn + lip-scrub och beautybalm. 
1 tim 30 min.  NU 995:-  (värde 1.395:-).

VACKRA BEN OCH FÖTTER
Vaxning halva ben och bikini. SPA-pedikyr. 
1 tim 30 min.  NU 995:-  (värde 1.495:-).

SOMMARFRÄSCH
Lätt ansiktsbehandling med färgning av fransar 
och bryn. Lätt pedikyr. Vi avslutar med en makeup 
i sommarens härliga färger eller med spray tan för 
ansiktet. 
1 tim 45 min.  NU 1.295:-  (värde 1.995:-).

SOMMARFIN
Klassisk ansiktsbehandling med färgning av 
fransar och bryn. Välj mellan klassisk manikyr eller 
permanent lackning. Vi avslutar med en � n makeup 
i sommarens färger eller med spray tan för ansiktet. 
2 tim 30 min.  NU 1.595:-  (värde 2.295:-).

SOMMARLYX
Ansiktsbehandling lyx. Lätt manikyr. 
SPA-pedikyr. Vi avslutar med en makeup i somma-
rens färger eller med  spray tan för ansiktet.
3 tim 30 min.  NU 2.195:-  (värde 2.995:-).

Sommarmeny

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

Lö  9  - 15

Välj makeup eller spray tan.
I de behandlingar där vi erbjuder en avslutande makeup kan du nu själv välja om du 

vill ha makeup eller spray tan till ansikte, hals och dekolletage.

www.nettans.se
Onlinebokning!

013 -16 38 02
Nygatan 37 B, Linköping


