
Nr 9 – 2015 
20 september –  17 oktober 
Årg 14. Upplaga 18.400

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

E-post: info@akerbo.nu

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

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

Åkerbos politiker 31-35 • Månadens profil 37 • Recept 45 • Korsord 48

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

med helentreprenad
samt arbeten som

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

– dvs. ALLT INOM BYGG

www.jmbyggtjanst.se
070 -53 520 53

Varmt välkommen ti ll oss på Linghems Taxi!
Vi är ett  litet åkeri som bedriver Taxi- och Limousineservice 
i Linköpingsområdet. Vår personal har lång yrkeserfarenhet 
och brinner för god service. Vi samarbetar med Taxikurir.

OBS! Spara annonsen – Du vet aldrig när Du behöver bra service.
Tel: 013 - 13 33 32 • linghemstaxi.se

Pierre Håkan Benny Morgan Christian Mia Tim
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Med hjärtat i 
naturen 

lär vi för livet!

För mer information:
Se vår hemsida: www.frokenflora.se
Kontakt: Malin Wistmarker
Telefon: 0709-399 589
E-post: forskolan@frokenflora.se

Vi söker förskollärare 
till natursköna Linghem!

Vill du ha förmånen att arbeta på en 
privat förskola i Manstorp, Linghem 
med barn i åldersgrupperna 1-5 år? 
Du har stor möjlighet att påverka ut-
formningen av dina arbetsuppgifter 
och dess innehåll.
Vi erbjuder nybyggda fräscha lokaler, 
en härlig, stor gård med mycket träd 
och buskar och skogen med vårt 
vindskydd precis in på knuten, vilket 
skapar bra förutsättningar för vår 
utomhuspedagogik. 

Vi söker dig som har en fördjupad 
kunskap eller stort intresse för 
utomhuspedagogik, gärna utbildad 
genom friluftsfrämjandets Skogsmul-
le, Skogsknytte eller Skogsknopp. 
Vi ser även språk, matematik och 
genus som viktiga delar i vår pedago-
gik. Vi ser gärna att du har en fördju-
pad kunskap inom dessa områden.
 Vi erbjuder en arbetsplats med enga-
gerade kollegor och en välkomnande 
atmosfär. Vill du vara med i vårt gäng 
där vi ser till barnens bästa?

Kvali� kationer
Vi söker dig som:
Har en legitimerad förskollärarutbildning.
Har förmåga att se alla barn utifrån deras individuella förutsättningar.
Har förmåga att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ 
verksamhet.
Vågar prova och utveckla arbetsmetoder och sprida kunskaper och erfarenheter 
till kollegor.
Skapar trygghet genom att vara tydlig och konsekvent.
Har stor förståelse för föräldrars betydelse för en bra verksamhet.
Har en entusiasm och drivkraft att arbeta med vår pro� l utomhuspedagogik.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidare.
Vi tillämpar sex månaders prov-
anställning. 

Tillträde:  2015  -11-16
Sysselsättningsgrad:  75 - 100 %
Antal tjänster: En (1) Förskollärare 
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DELA UPP 

DIN BETALNING 

PÅ 36 MÅNADER

RÄNTEFRITT!

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

Varmt välkomna till 
vår utställning på 

Engelbrektsgatan 21 
i Linköping. 

Öppet tisdagar och 
torsdagar 11-18.

MONTERAT & KLART
NYA FÖNSTER
Låt vårt fönsterteam sköta hela bytet 
till Morups Premium - ett modernt, 
inbrottsklassat energifönster.
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Vi hjälper dig
med all städning,
från golv till tak,

samt alla övriga
hushållsnära tjänster.

Hushållsnära 
tjänster m.m.

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

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

PRIS: 
Från 175 kr/tim efter skatteavdrag

(350:- inkl. moms)

Referenser finnes.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

En av Sveriges största matta� ärer

För att ta del av nyheter
och erbjudanden!

Altan/Balkongmattor, Gång/Trasmattor, Plast/Garnmattor, 
Flatvävda mattor, Entrémattor, Gummerade mattor, Handgjorda 
mattor, Röllakan, Wilton, Rya, Badrumsmattor och Textila golv. 

Vard 10 - 18 • Lörd 10 - 15 • Sönd 11- 15

Regelgatan 1, Hackefors, Linköping 
013 - 15 41 35 • www.mattjatten.com

15%rabatt på hela sortimentet!(Gäller ej reavaror och altan/balkongmattor)Ta med annonsenGäller t.o.m. 31/10  2015

JUST NU!  
Ett mindre parti nya TOASTOLAR.
1400:- + moms & installation.
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Ska kyrkan öppna förskola?
Kan ni inte ordna drop-in-dop?

Hur blir det med askgravplatserna?
Vilka fastigheter kan komma att säljas?

Ställ frågor. Kom med synpunkter. Välkommen till höstens kyrkmöten!

www.svenskakyrkan.se/akerbo

 Askeby församlingsgård
Örtomta församlingshem

Bankekind församlingsgård
Vårdsbergs sockenstuga
Samlans församlingsgård

(Rystad/Samlan)
Gistad prästgård

S:t Martin
Linghems församlingsgård

Törnevalla församlingshem
Lillkyrka församlingshem

Östra Hargs församlingshem
Östra Skrukeby församlingshem

19.00 - utom i Linghem där mötet börjar 19.30

Mån 28 sep
Tis 29 sep
Ons 30 sep
Tor 1 okt
Mån 5 okt

Tis 6 okt
Ons 7 okt
Tor 8 okt
Mån 12 okt
Tis 13 okt
Ons 14 okt
Tis 20 okt
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- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED 
direkt hem till dig med vår kranbil. 

Beställ snabbt och enkelt via 
vår hemsida vedkungen.eu

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

• Grovfoder för häst 

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Bredbandsgrävning

Johan Franzén  

Vårdsberg Hovetorp 1 

585 92 Linköping  

070-786 0112 

johan@stallhovetorp.se

www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad

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

Utökade tider fr.o.m. 1 oktober:

Må-Fr 8 - 18 • Lö 10 - 14

Snart dags för VINTERDÄCK!
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FilmFixarn 
Alla dina gamla fi lmer 

till DVD
Vi på Filmfi xarn.se kan rädda dina gamla 
smal� lmer genom att föra över dem till DVD. 
Detta för att du ska kunna njuta av dina gamla � lmer 
många år framöver. Ju längre tid dina smal� lmer 
bara ligger desto mer sårbara blir de och kvalitén kan 
snabbt förstöras. Låt inte dina minnen gå förlorade!
Vi kan lägga till text som ”år”, ”titlar” och även 
musik i bakgrunden. Allt efter dina egna 
personliga önskemål!
Filmerna hämtas och levereras. 
Pris enligt överenskommelse.

Har du några frågor 
eller funderingar?

Ring 013 - 520 29 eller
070 - 29 86 896

Filmfixarn.se

070 - 383 95 40

Stångå Ekonomi AB
0708 - 90 90 67

Stångebro Revisionsbyrå AB
Auktoriserad revisor

0705 - 28 95 28

VILL DU HA 
din redovisningskonsult/revisor 

nära dig med ett personligt engagemang?

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

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

Vi sätter kunderna i fokus 
och samarbetar för kundens bästa.

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

HÖST-
BEHANDLINGAR

HÖSTMYS  75 min  995:-
En behandling för två i samma rum. Ni får en vär-
mande inpackning med heta lavastenar på baksidan 
av kroppen, som ökar cirkulationen och ger en skön 
avslappning, men även en djupverkande massage med 
heta lavastenar på hela baksidan av kroppen.

HÖSTFIN  60 min  650:-
En härlig ansiktsbehandling som ger fukt och vitami-
ner, ger ny lyster och slätar ut huden. Vi färgar även 
dina fransar och bryn.

HÖSTLYX  90 min  850:-
I den här behandlingen väljer du din favoritdo� . 
Inleds med kroppspeeling och däre� er en avslapp-
nande helkroppsmassage med den olja du valt.



8

Allt inom tAk!

013-14 40 14

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

Ring oss - det lönar sig!

Besöksadr: Tornbyvägen 3 
582 73 Linköping
E-post: linktak@bredband.net
Hemsida: www.linkopingstak.se

ÅKERBY KIMSTAD AB
Vi utför klippning av vägren och slänter

samt sly & ris i hag- & betesmark.

Upp till 35 mm grovt.

Tel. 0703 - 56 30 30

Richard

Välkommen till vår Gårdsbutik där vi säljer
Ägg • Eget vetemjöl • Egenproducerad rapsolja • Honung
Öppet: Må - Sö  08 - 11, torsd även 16 - 18 • Åkerby Gård, Kimstad.

Hannäs Möbel och 
och Prylmarknad

23 km söder om Åtvidaberg  
vid Hannäs kyrka.

Öppet nästa gång 
lördag 26 september, kl. 10-16. 

Därefter sista lördagen  
i månaden t.o.m. november.

Välkomna!

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

500 kvm 
prylar, böcker och möbler

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 10.00 - 12.00

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

www.linghemgym1.se
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www.bergsgard.eu  •  073 - 066  45  59  •  www.antikboden.eu
Följ oss på Faceboook: Bergs Gård Köttlådor, Antikt, Snickeri

BAKDELS-
LÅDA

av ko 

Extra hängmörat.
Ca 15 - 18 kg/låda. 

Pris 195:-/kg.

Dags att beställa 
höstens köttlådor!

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

www.bergsgard.eu  

KÖTTLÅDA
Levereras benfritt, styckat 

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

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

För bokning ring 
073 -  066 45 59 

(Endast telefonbokning)

Björkved och blandved
Kapad (35 cm) och kluven 
före påsk
Avhämtning eller leverans

Fruktträd
Ett – treåriga äpple- och
päronträd i kruka
av olika kända sorter

SÄLJES

Vimarka Källargård, Linköping
Anders 070 - 621 09 45 • Hans 073 -141 56 51

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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• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

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

Levereras från 
närbelägen bergtäkt

www.elevhemmet.se 

0709 - 722 887

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 160:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

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

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

   Grundat 2006
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DÖRRENOVERING / FÖNSTERRENOVERING - GLASBYTE
TAK– OCH FASADRENGÖRING / KLOTTERSANERING
BYGGNADSMÅLERI OCH MYCKET MER

Välkommen 
till NYAB!
Kimstadsvägen 65
610 20 Kimstad 
Tel.  011- 530 00  
Fax. 011- 538 00 
www.nyab.nu

Bevara husets karaktär  
byt glas – inte fönster

 

FÖRE ÅTGÄRD 3-GLASFÖNSTER 
(Trippelkonstruktion) EFTER ÅTGÄRD

Vi gör om dina kopplade 2-glasfönster (1+1)  
till energieffektiva 3-glasfönster utan att göra 
inverkan på  smygar, foder, fasad eller invändiga 
väggytor.

Fler fördelar med vår metod:
» Bättre inomhuskomfort
» Energibesparing
» Ingen inverkan på befintliga dagmått
» Bullerdämpning

Kontakta oss eller besök vår hemsida
www.nyab.nu så får du veta mer.
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Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Snart dags för VINTERDÄCK
Vi hjälper dig att kolla upp dina vinterdäck. Förbered redan nu för 
höstens halka ... den kommer alltid även om den brukar överraska.

Vi erbjuder 
hjulbyte 200 kr,  däckhotell 350 kr, hjultvätt 100 kr samt bilservice. 

Delbetala dina däck räntefritt 
på 4 månader i samarbete med Wasakredit.

Återförsäljare för Svenska Fälg. 
Se prover hos oss.Kontakta oss för att beställa tid eller för prisuppgifter på nya däck.

013 - 533 90, 013 - 532 81, 013 - 532 83 • 35ansdack@gmail.com

ÖPPETTIDER:  Vardag  7 - 18 • Lördag 10 - 14
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

FÖRRÅD & FRIGGEBODAR 15 m2

ATTEFALLSHUS 25 m2 

med eller utan loft. Du väljer själv. 
Kanske en liten veranda eller bara en takkupa.Variationerna är många.

Nu har vi fått in 

ny 
trädgårds-

konst 
i betong!
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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)
 Grävning med 5-tons grävmaskin

Daniel Gustafsson Erica • 013 - 327 00 76 • 070 - 378 97 12
erica@ltu.nu • www.ltu.nu

Satsa på rätt kort!
C, CE, D-behörigheter,
Heavy Ecodriving samt 
Yrkesförarkompetens

Välkommen till Linköpings Tungutbildning!

Sviestad 1, 585 93 Linköping

 YKB 140 tim,  18/1 - 9/2 2016
Fortlöpande YKB 35-timmarskurser under hösten 2015
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

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

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

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

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.

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

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

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

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

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

Robot/gräsklipparknivar 
Även försäljning av knivarÄven försäljning av knivar

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

Välkomna!

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

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

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

013 – 13  74  80 • www.berntine.se

Fria ändringar • Fri Parkering

  Röd eller plommonlila
Jumper 525:-

MODEVISNING 
på Mariagården

Lördag 3/10, kl 15.00

Nästa Åkerboblad kommer ut  
den 18 oktober 2015.

Boka annons  
senast den 6 oktober.
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Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Vi erbjuder följande tjänster:

* Rensning: Avlopp.
* Byte: Blandare (kök, tvättställ).
* Byte: Insats (kök, tvättställ).
* Byte: Strömbrytare, vägguttag.
* Byte: Material vid läckande toalett.
* Bygger staket och altan.
* Med mera.

Vi arbetar med ROT- och RUT-avdrag. Arvids Alltjänst 
innehar F-skattsedel. Har ni frågor om tjänsterna vi utför, 
hör gärna av er till oss.

Lars Johansson 
0703 - 02 86 86 • arvidsalltjanst@live.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

Ring för tidsbokning 0731- 56 64 19
Vi gör även hembesök.

• Medicinsk fotvård  60 min 450:- 

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping

070 - 744 16 82 •  joakim@stenomark.se

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

Rullgräs • Snöbekämpning • Plantering • Ogräsrensning
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”Jag balanserade över de smala träplankorna som låg utlagda på den sumpiga marken. Klipp-
väggarna var välvda ovanför mitt huvud och bildade en gång där solljuset strilade ned genom 
lövverket. En bit längre fram öppnade sig gången till en dold bergssal. Himlen spände över de 
lodräta väggarna som ett blått tak. Var det här Shangri La? Jag trädde in i Glans kalkbrott med 
försiktiga steg.”   

När sommaren sakteliga övergår till höst 
är det uppfriskande att ta på sig stövlar-
na och bege sig ut i skogen med en mat-
säckskorg. Glansgruvans Vandringsled 
bjuder på motion och spännande upple-
velser. Åk väg 215 genom Skärblacka mot 
Finspång. Kör förbi Skärblacka bruk och 
passera järnvägskorsningen. Håll utkik 
efter en liten blå skylt på vänstra sidan 
om vägen. Skylten visar mot Glansgru-
van och dyker hastigt upp i en kurva med 
skymd sikt. Sväng höger in på avtagsvä-
gen mittemot skylten. Fortsätt rakt fram 

men sväng vänster när du ser den gamla 
vägskylten Glansgruvan 3. Grusvägen le-
der förbi ett bostadsområde med äldre 
hus och fortsätter mot skogsmarken bak-
om. När terrängen stiger brant ser du 
Glan på höger sida. Du ser också järn-
vägsspåret som går mellan Skärblacka 
och Finspång. Strax är du framme vid 
Lenbergsvik där det finns en parkerings-
plats. Vid informationstavlan är det en 
låda med broschyrer om Glansgruvan. 
Där finns också en karta över vandrings-
leden.

Träd ramar in porten till Nya Kalkbrottet.

Utflyktstips:  

Glansgruvans vandringsled
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Kalkbruk
Ta på dig oömma kläder och stoppa ned 
matsäcken i en ryggsäck. Vandringsle-
den är 3,6 kilometer lång och slingrar sig 
genom skogsterräng. Om du vill hinna 
titta på allt som finns utmed leden får du 
räkna med några timmars vandring. Gå 
först till järnvägsspåret där du ser res-
terna av Glans Kalkbruk. Fortsätt sedan 
mot bostadshusen in i skogen där leden 
börjar. Det är lätt att följa stigens färg-
markeringar. Först når du fram till gruv-
området där det har funnits ett tjugotal 
gruvor. Idag är de kvar som vattenfyllda 
hål omgärdade med låga stenmurar. Från 
1600-talet och fram till omkring 1750 
pågick järnmalmsbrytningen som inten-
sivast. Malmen forslades sedan till hyttor-
na i Vånga och till Finspongs Styckebruk. 

Bråddjup
Efter en stunds vandring kommer du 
fram till Käslingegruvan som ligger i ett 
lågt vattensjukt område på stigens vänst-
ra sida. Den ser mest ut som ett kärr med 
nedfallna träd och tät vegetation. Men 
skenet bedrar. Under ytan döljer sig ett 
vattenfyllt gruvhål som ursprungligen var 
30-40 meter djupt. En bit längre fram 
finner du Hetegruvan som var områdets 
allra djupaste gruva. Med sina 122 meter 
nådde den under ytan på både Glan och 
havet.

Gruvras
Innan du lämnar Glansgruvefältet passe-
rar du Långgruvan. Tidigare var det fler 
gruvor på samma plats men när väggar-
na mellan dem rasade uppstod Långgru-
van. Därifrån slingrar sig stigen uppåt 

Intill järnvägsspåret mellan Skärblacka och 
Finspång ligger resterna av Glans Kalkbruk.

Hetegruvan var områdets djupaste gruva och 
nådde under Glans yta.

I kåtan finns det ved och grillutrustning.

De nedrasade kalkstenarna bär tydliga spår 
efter brytningen.

forts. på nästa sida
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mot Kalkbergshällarna som är vandrings-
ledens högsta punkt. Efter en sluttning 
öppnar sig vegetationen till en glänta. 
Bredvid stengrunden av Torpet Jakobs-
lund har markägaren byggt en kåta med 
eldstad inuti. Här kan du ta rast och gril-
la. Det finns också ett torrdass för träng-
ande behov.

 
Ormgran
När du fortsätter kan du hålla utkik efter 
den märkliga granen på vägens vänstra 
sida. Det är egentligen en vanlig gran. 
Men genom mutation har den förlorat 
sin förmåga att sätta sidoskott. Följden 
har blivit långa ormliknande grenar. 
Ormgranen är sällsynt eftersom den har 
svårt att föröka sig.  

Om du vill kan du ta en avstickare till 
Lohyttan och se på lämningarna av den 
blästerugn som användes för att smälta 
järn. 

 
Bergakungens sal? 
När du har gått förbi Gamla Kalkbrottet 
ser du en skylt på höger sida. Den pekar 
mot en gång som leder till Nya Kalkbrot-
tet. Marken är blöt av fukten som sipprar 
nedför de höga bergväggarna, men det 
finns utlagda plankor att gå på. Lövver-
ket färgar dagsljuset grönt och det por-
lar svagt från en underjordisk bäck. Efter 
några hundra meter mynnar gången ut i 
ett vidsträckt dagbrott. De lodräta klipp-
väggarna toppas av träd som klamrar sig 
fast i sprickorna och över marken breder 
en ovanlig flora ut sig. Bland annat den 
köttätande växten tätört. 

Storsprängning
I kalkbrottet arbetade sprängare, trans-
portörer och lastare. Råstenen fick väga 
max 40 kilo och lastades för hand i vag-
nar som drogs med ånglok till ugnen 
där de vägdes. Varje år genomfördes en 
storsprängning för att få loss större kvan-
titeter. Brytningen pågick till slutet av 
1950-talet.

Nya Kalkbrottet är ledens sista anhalt. 
När du har kommit ut på grusvägen igen 
är det inte långt kvar till parkeringsplat-
sen. Landshövding Elisabeth Nilsson in-
vigde Glansgruvans Vandringsled den  
27 september 2013. 

Ormgranen är sällsynt och växer i enstaka 
spridda exemplar.

Text och bild: Fredrik Häger
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Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

• Planteringsjord • Anläggningsjord
• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Glöm inte bort din 
trädgård!

Glöm inte bort din 
trädgård!
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www.thormans.se

Dränering Avlopp Trädgård

Kostnadsfri offert!!!

Beställ tillsammans! 

Två dräneringar 20% på jobbet.

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

20%

    Tel. 013-465 99 60                     info@thormans.se
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Kaffe & våffl a

49:-

Fullständiga 
rättigheter

Wiener-
schnitzel-

helg
26 - 27 sep
27/9 stänger

köket kl. 16.00.

Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd. • Boka till söndagsmiddagen eller födelsedagen hos oss. 
• Det går även bra att boka mindre konferenser eller affärsmöten.

Ons -Tor  10 - 21 
Fre - Lör  10 - 22  
Söndag     11 - 18

HÖST- & VINTERTIDER
fr.o.m. 28/9

Oktoberfest  
Lördag 3 oktober
med Sigges Garage 

från kl. 19:00

MånadsspecialOktober:ÖsterrikiskSchweinsbraten

Köket stänger  en timme tidigare

Tel. 011  - 545 50 • www.kaptenbille.se

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Semester-
stängt

7 - 15 okt

•  Knatteridning - barn från 3 år, (sön. kl. 14.00)
•  Nybörjarkurs - barn från 6 år
•  Prova på kurs - ungdomar och vuxna
•  Fortsättningsgrupper
•  Träningsgrupper – hoppning och dressyr

Börja rida?  Välkommen till Åtvidabergs Ridklubb!

Frågor och anmälan: ridskolan@ark-ridklubb.com / 0120 - 128 22 / 070 - 279 53 51
Besök gärna vår hemsida för mer information: www.ark-ridklubb.com

Vår ridskola är kvalitetsmärkt och vi har välutbildade hästar och 
engagerade ridlärare som brinner för att lära ut ridning och hästkunskap! 
Här � nns något för alla, nybörjare som erfaren ryttare. 
Vi startar nya grupper kontinuerligt.
Välkommen att höra av dig med dina önskemål!

Drop in-ridning 
mån 18.10 ojämna veckor

Kortkurser 3-5ggr 
med olika inriktning, fre 17.35

Pay’n Jump 
26/9, 26/10, 21/11

•  Ridning för personer 
     med funktionsnedsättning
•  Privatlektioner
•  Ridläger

Ridskolan erbjuder: 

Karlebo Storgård 
Vi säljer köttlådor med ekologiskt 
lammkött, pris 80-115 kr/kg  
slaktvikt beroende på styckning 
och paketeringsalternativ.  

Besök och beställ via 
www.karlebo.farm 
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HÖSTMARKNAD
på ÅSSA-gården i Åtvidaberg!

Lördagen den 24/10, kl 8 -14, 
kommer Åtvidabergs Aktivitetshus att anordna 
HÖSTMARKNAD samt LOPPIS 

på ÅSSA-gården. 
Vi kommer att vara både ute och inne. 
Eget bord medtages - 100 kr/bordet.

Som hantverkare, förening eller 
privatperson vill ni vara med?

Anmälan sker senast den 10/10 
till Aktivitetshuset på 0120 - 355 65

eller mail: susanne@ahuset.se

VÄLKOMNA!

SKÄRBLACKA

PROGRAM
September
23 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus   Palmqvists ork.
24 torsd 14.00   Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus
       Mikael Leonardsson underhåller
25 fred 14.00   Seniorshopen i Mariehult
30 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Eklöfs ork.

Oktober
  5 - 6   månd-tisd  Ålandskryssning med Birka Paradise
  7 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  
       Anders Nilssons ork.
14 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Tonika ork.
19 - 20   månd-tisd  Ålandskryssning med Viking Cinderella
21 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  
       Bosse Franks ork.
22 torsd 14.00   Medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus
28 onsd 17.00-20.00 Dans i Skärblacka Folkets Hus  Cedrix ork.

Se även: www.pro.se/skarblacka

                Bildgalleriet - www.lanthem.se

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

Öppet hela 
sommaren!

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

Hos Lanthem  
hittar ni

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.

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

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

                Bildgalleriet - www.lanthem.se

Hos Lanthem  Hos Lanthem  

Gör en utflykt 
till Lanthem!

Höstnyheter
på Lanthem!

Välkomna!
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Barnmarknad
Lördag 3 oktober
Kl.  9.00-12.00

på Åkerbogården
i Linghem

Ugglans Barnmarknad

HÖSTMÄSSA
Söndagen den 4 oktober 

mellan kl 10 – 14
i Trä� punkten Björsäter

(Gamla Åtvidsvägen 21)

Försäljning av
Ostkaka & ostar från Herrsäter

PamPam barnkläder, Therese & Patrice Nilsson
Hemvävda produkter, Ulla Dahlberg

Inredningsdetaljer, Johanna Rönnmark
Nålbindning m.m. Carina Hagberg

Ostar & presentförpackningar, Mårtens Handel AB
Stickat & Sytt, Margareta Berling

Honung m.m. Margaretha Preuschhof
Silver & stenar, Inga-Lill Dahlén

Orifl ame, Pia Kanebäck
Stenfi gurer, Lars Svensson

Vantar, Ville Svensson

Loppis, Träffpunkten

Inträde 20:- / person

Varmt välkomna!
Arrangör: Trä� punkten Björsäter 

0120 - 600 62 eller tra� punktenbjorsater@gmail.com

I vår servering har ni möjlighet att köpa ka� e, 
té, smörgåsar, korv och annat smått och gott.

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

Ewa Wallgren
Leg. optiker Bra parkering!

9 år i Tannefors 
firas med 
TANNEFORSDAGEN lörd 26 sept.

Extraöppet 26/9: 10.00 - 15.00 

90:- RABATT på alla solglasögon
Glasögonputs (3 för 2), 120:-

Halva priset på utvalda bågar
(Gäller t.o.m. 2 okt.)

Discjockey till din fest,
bröllop eller företagsevenemang!

Lång erfarenhet, nöjda kunder!

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

www.remann.se
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Lilla Gästgiveriet i Salfvedal

Skördefest 3 Oktober

Öppet mellan Kl 11 – 15 
Raggmunk med fläsk, lingonsylt 

Kroppkakor, Potatissoppa, tunnbröd 
Kaffe och ostkaka, kanelbulle. 

Hantverk-smådjur-musikunderhållning 
Arr. Yxnerums Hembygdsförening

VÄLKOMNA 

TILL HÖSTENS CAFÉKVÄLLAR  
I ÖRTOMTA FÖRSAMLINGSHEM

Onsdag 14 oktober kl. 19.00
kåserar

Joakim Johansson
lokalhistoriker, f.d. slottsfogde på Ekenäs

Från Landeryd till Örtomta –
berättelser om folk från förr

Tisdag 17 november kl. 19.00
kåserar

Magnus Edlund
under rubriken

Soldatliv under indelningsverkets tid

Arr. Örtomta Hembygdsförening och SV
samt Kultur- och Fritidsnämnden

Inträde 60:-

Torsdagen den 24 september kl.  19.00 
Linghemskyrkan, Himnavägen, Linghem  

En kväll med Jonas Helgesson

”Ett CP-bra liv”
Jonas Helgesson är en härlig inspiratör som talar om 

funktionshinder, motivation och bemötande och utgår från 
sina egna erfarenheter som CP-skadad. Som komiker är 
han självironisk och utgår från dråpliga händelser ur  

sin egen vardag.

I samarbete med studieförbundet 
Servering. Välkomna! 

Anmälan senast 2 okt. Till maria.elisdotter@bilda.nu

Lördag 17 oktober kl 09.00 – 16.00 
Skäggetorps kyrka, Linköping
Samtalsutbildning för Lekmän – kostnadsfritt!

”Det goda samtalet – Att lyssna och hjälpa”
Per Gustaf Eriksson teolog 
och samtalsterapeut och 
arbetar med utbildning, 
handledning och fortbild-
ning  inom näringslivet, 
skolan, vården och kyrkan.
Den 17 oktober har du 
som arbetar ideellt med 
samtal i olika former 
möjlighet att delta i en 
utbildningsdag med Per Gustaf Eriksson. 
Vad kännetecknar ett gott samtal? Är inte alla samtal 
goda? Hur samtalar vi med varandra och inte förbi  
varandra? Förutsättningar för det goda samtalet,  
misstag och fel i samtalet. Hur blir jag en del av lös-
ningen och inte problemet?

I samarbete med studieförbundet 
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September
20 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson,
     Mats Bågesund från Gideoniterna, nattvard
23 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
24 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön i Kapellet Vårdsberg, Alf Palm
27 sönd 18.00 Lovsångskväll i Kapellet Vårdsberg
30 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind

Oktober

  Konferens med John E. Thomas i Kapellet Vårdsberg
  2 fred 16.30 och 19.00
  3 lörd 10.00, 16.00 och 19.00
  4 sönd 10.00 och 17.00, mat och � ka efter samlingarna

  4 sönd 14.00 Andakt på Möjetorp, Linköping
  7 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
10 lörd 18.00 Åkerbosångarna övar i Kapellet Vårdsberg
11 sönd 10.00 Gudstjänst i Kapellet Vårdsberg, B. Fredriksson, � ka
14 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
   19.00 Församlingsmöte och bön i Kapellet Vårdsberg
17 lörd 14.30 Åkerbosångarna sjunger i Missionskyrkan Linköping

Åkerbo Frikyrkoförsamling
070  - 242 50 21 (pastorsexp.) 

bjorn@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

STICKCAFÉ
Välkommen på stickcafé 8 okt, 
22 okt, 5 nov och 19 nov kl 19.00 - 20.30.
Du behöver inte anmäla dig utan du kan 
bara ta med det du vill sticka och dyka upp 
de torsdagar du kan.
Vill du veta mer – ring Birgitta Larsson, 
076 - 831 30 66.

Sö 4 okt kl 16.00 ”AFTERNOON TEA”
Föredrag med 
Gunnel Noreliusson:
”Var gör jag av min 
ilska?”
Kostnad: 50 kr för 
föredrag och fi ka med 
scones & cupcakes.

Anmäl dig gärna innan på
christina.tornberg@linkoping.missionskyrkan.se
eller på 0700 - 90 96 59.

Lö 17 okt kl 15-17 
SHOW & CIRKUSSKOLA 

med Mr Goran 
för barn i alla åldrar! Fika.

Svenska Missionskyrkan
i Ekängen byter namn till:

Alla samlingar är i
Ekängsskolans matsal, 
Ekängen, Linköping.

***********************************

***********************************

***********************************

***********************************

Välkomna!

Hemvändardag  
i Skärkind 11/10

Lunch serveras  
i bygdegården 14.00  

Kostnad 100:-

För mer info och anmälan senast 4/10 
Ann-Katrin 0704 - 40 52 08 • Carina 0702 - 76 41 63

BERNTS BLOMMOR
Johannelunds Centrum  

Linköping

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

Specialitet: 
Sorgbinderi • Fri leverans till kyrkor
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BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • www.bjsmode.se

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

HÖSTNYHETER
   från

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

Boka din behandling online!

013 -16 38 02
www.nettans.se

Nygatan 37 B, Linköping

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

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

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

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

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

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

Höstlyx

Höstgnista

Höstlyster

Höstpaket

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

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

Lö  9  - 15
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Just nu 15% rabatt på alla solskydd.HÖSTKAMPANJ!

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

BYT TYG
på dina gamla

markiser!

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Markiser
Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner

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

Drop in måndagar och onsdagar kl. 16 - 18.

Kostnadsfritt
hembesök!
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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 
24/9, 22/10, 24/10, 31/10, 26/11, 5/12 .....  300 kr

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

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

HJALMAR DRÖMREVY  31/10, 28/11  
Inkl. mat och föreställning ......................  1.195 kr

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

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

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

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

BERLIN JULMARKNADSRESA  
4 DAGAR  3-  6/12 
3 nätter på hotell och middag dag 1, 
rundtur med lokalguide ............................  3.695 kr

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

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

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

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

SKIDRESA ITALIEN – v. 14  1 - 10/4 ....  7.950 kr 
Boende på suveräna  
Sport Hotel Rosatti (11:e året i rad) 
Inkl. halvpension på hotell.  
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8-12 år  -1.800 kr 
INKL. LIFTKORT
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smått & gott

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

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

Annonsmanus och betalning skall vara 
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast  
den 6 oktober. 
 (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:-

Den här rutan läses av uppåt 35 000 
personer och kostar i svart/vitt  

endast 250 kr. Färgannons i denna 
storlek kostar 300 kr.  

Priser exkl. moms
Kan du som företagare  

annonsera billigare?

Björsäters seniorer
Carina Glenning kåserar.

Träffpunkten 25 sept. kl. 14.

PRO ÅKERBO
har sitt Månadsmöte 25 september kl. 13.30 

Plats: Linghemskyrkan
Vi underhålls av ROXENBÄLGARNA med musik.

Även icke PROare är välkomna. 
Styrelsen.STORLOPPIS

Gistad, Kalkstensvägen 5
Lördag - Söndag  3 - 4 oktober 

kl. 10.00 - 16.00
Tel. 070 - 511 89 99

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29

Jernbergs Bilservice 

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

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

Våra öppettider för  
inlämning och försäljning är

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

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

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. 

Ett år efter valet har Åkerbobladet talat 
med Åkerbos lokala politiker.

Vad har de gjort, vad vill de göra och vilka är  
deras visioner för Åkerbo?
I detta och nästkommande nummer av Åkerbobladet presenterar vi våra loka-
la politiker i det geografiska utskottet och ställer några korta frågor till dem.

Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.  
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –  
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor 
eller synpunkter på just din del av kommunen.

I detta nummer presenteras på de fyra föjande sidorna: Mari Hultgren (S), 
Fredrik Lundén (M), Andreas Ählström (S) och Gunnar Gustafsson (MP).
I nästa utgåva hoppas vi kunna presentera: Niklas Borg (M),  
Robert Petersson (C) och Ulla Nilsson (V).

Skribent och intervjuare: Titti Knutsson.
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Namn: Mari Hultgren
Parti: Socialdemokraterna
Ålder: 44
Bor: villa i Linghem
Politiska uppdrag: Ledamot i Kommun-
fullmäktige, ordförande i Åkerbo geografis-
ka utskott och ledamot i Samhällsbyggnads-
nämnden, ledamot i Stångåstadens styrelse 
och ordförande i stiftelsen Trädgårdsföre-
ningen. Sitter som vice ordförande i direk-
tionen för räddningstjänsten i Linköping/
Norrköping.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 5
Yrke: förstelärare i SO, åk 7-9 på  
Folkungaskolan.
Fritid: läser, syr, lagar mat, ser gärna på 
dokumentärfilm och försöker hänga med i 
samhällsdebatten.
Valspråk/Motto: Du kommer inte fram om 
du inte vet vart du ska.
Kontaktuppgifter:  
E-post: mari.hultgren@linkoping.se  
Telefon: 0703 795672

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Jag känner att jag varit med och fattat flera 
bra beslut i de olika nämnder och styrelser 
jag sitter i. När det gäller Åkerbområdet är 
det till exempel cykelvägen mellan Linkö-
ping och Linghem som nu börjat planeras. 
Det känns bra eftersom det är en fråga som 
jag drivit av både miljö- och trafiksäkerhets-
skäl. Det är också beslutat att det ska byg-
gas fler bostäder i Linghem, bland annat 
längs Askebyvägen.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Att det beslutas om, och byggs, fler bostä-
der, av olika slag, i Linghem och att cykel-
vägen blir klar. Det är också jätteviktigt att 
områdets skolor fungerar bra. När det gäl-
ler Linghemsskolan så är ett inre utveck-
lingsarbete redan igång men även lokaler-
na behöver fräschas upp. 

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Eftersom Linghem är en av kommunens 
prioriterade orter så tror jag att det blir 
störst förändringar där. Om tio år tror jag 
att ortens befolkning har ökat och ligger 
betydligt närmare slutmålet om ca 6 000 
invånare. Infrastrukturen och servicen har 
stärkts och fler lokala småföretag har för-
lagt sin verksamhet till Linghem. Kollek-
tivtrafiken är bättre mellan Linghem och 
Norrköping respektive Linköping, men 
också mellan Åkerbos småorter och Ling-
hem. Jag tänker mig ett slags ringlinje mel-
lan småorterna som matartrafik till och 
från pendelstationen i Linghem.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu?  
Att få besked om exakt var Ostlänken ska 
dras så att vi kan komma vidare med plan-
arbetet. 

Åkerbo geografiska utskott: Mari Hultgren 

FOTO: Niklas Åkesson Almen
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     Åkerbo geografiska utskott: Fredrik Lundén

Namn: Fredrik Lundén
Parti: Moderaterna
Ålder: 51
Bor: på gården Stora Bjärby utanför  
Linghem
Politiska uppdrag: ledamot i Kommun-
fullmäktige, vice ordförande i äldrenämn-
den, ersättare i kommunstyrelsen och vice 
ordförande i Åkerbo geografiska utskott.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 9
Yrke: Lantmästare, lantbrukare och  
rekryteringskonsult med världens stora 
lantbruks- och livsmedelsföretag som upp-
dragsgivare.
Fritid: umgänge med familjen, squash och 
jakt. Får hem en hundvalp i mitten av  
oktober.
Valspråk/Motto: Lev i nuet!
Kontaktuppgifter:  
E-post: fredrik.lunden@linkoping.se  
Telefon: 0767 64 65 83

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Det är alltid lite startsträcka efter ett val 
men kontakten med medborgarna i Åkerbo 
har ändå varit ganska intensiv, tycker jag. 
Det är bra för Linghem att fjärrvärmen 
från Gärstadverken är på gång. Med den 
kommer också cykelbanan utmed gamla E4 
bli klar. Den läggs ovanpå fjärrvärmeled-
ningen så att vintercyklisterna får möjlighet 
att dra nytta av spillvärmen.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Bra skolor är avgörande för bygden. Därför 
är det viktigt att Linghemsskolan fortsätter 
utvecklas så att ungdomarna i Åkerbo väljer 
att gå kvar där. Jag brinner också för äldre-
frågorna och vill gärna se möjligheter för 
Åkerbos äldre att bo kvar i området. 

Jag skulle även önska att politiker i andra 
nämnder tog problemen med Ekängens in-
frastruktur på större allvar så att kommu-
nen på sikt kan ta över ägandet och driften 
av exempelvis vägar och belysning.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Ekängen har frigjorts från sitt arv som som-
marstugeområde och blivit en stadsdel på 
samma villkor som andra. Det har byggts 
en idrottshall i Ekängen för de cirka 1 000 
ungdomar som bor i området och som idag 
helt saknar fritidslokaler. Linghem har vux-
it och fått mer närservice i centrum. Pen-
deltågen går mer regelbundet och parke-
ringen vid pendeltågsstationen har byggts 
ut.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Att det byggs en idrottshall i Ekängen. 

FOTO: Privat
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Namn: Andreas Ählström
Parti: Socialdemokraterna
Ålder: 33
Bor: radhus i Tallboda
Politiska uppdrag: ledamot i Kommunfull-
mäktige, ersättare i Arenabolagets styrelse 
och ledamot i Åkerbo geografiska utskott.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 1
Yrke: vårdare i Linköpings kommun, men 
är tjänstledig för att arbeta fackligt inom 
Kommunal.
Fritid utöver politiken: snickrar och re-
noverar på bostaden, umgås med familjen 
som består av sambo och en son på 4 år.
Valspråk/Motto: Samhället är människans 
verk, om något är fel så kan vi ändra på 
det.
Kontaktuppgifter: 
E-post: andreas.ahlstrom@linkoping.se 
Telefon: 0704 91 02 29

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Jag har inte suttit i utskottet tidigare så hit-
tills har det mest handlat om att lära känna 
Åkerbo. Det är en stor och spännande kom-
mundel med särskilda utmaningar efter-
som det finns både tätorter och landsbygd. 
Jag har också representerat det geogra-
fiska utskottet i Tallbodas trygghetsråd där 
enskilda medborgare och det lokala före-
ningslivet samarbetar för att göra orten till 
ett tryggare ställe på kvällar och nätter.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Jag hoppas att det geografiska utskottet ska 
kunna bygga broar mellan medborgarna 
och kommunens tjänstemän och nämnder. 
Vi som sitter i utskottet måste synliggöra 
oss så att medborgarna vet vilka vi är och 
känner att de kan få en naturlig kontakt 
med sina lokala politiker. Jag vill gärna hål-
la lite extra koll på de viktiga skolfrågorna 
som engagerar många av dem som bor i 
området.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Åkerbo har vuxit och fått mer utvecklad 
service. Det gäller både större och mindre 
orter. Pendeltågstrafiken har förstärkts yt-
terligare, har fler avgångar och kanske nå-
gon ny hållplats. Det finns bra förskolor 
och skolor som välkomnar de barnfamiljer 
som vill flytta ut.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Att alla som bor och verkar i Åkerbo till-
sammans hjälps åt att utveckla denna fina 
kommundel. 

Åkerbo geografiska utskott: Andreas Ählström 

FOTO: Privat
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     Åkerbo geografiska utskott: Gunnar Gustafsson

Namn: Gunnar Gustafsson
Parti: Miljöpartiet
Ålder: 47
Bor: i ett torp utanför Linghem
Politiska uppdrag: ersättare i Kommun-
fullmäktige, ordförande i Bygg- och miljö-
nämnden, ordförande i Ekonomiutskottet 
och ledamot i Åkerbo geografiska utskott.
Antal år i Åkerbo geografiska utskott: 1
Yrke: civilanställd radioingenjör på  
Malmen.
Fritid: familjen, de tre barnen som är 5, 8 
och 10 år och deras fritidsaktiviteter.  
Är lagledare för fotbollslaget pojkar -05 
inom Linghems SK.

Valspråk/Motto: Skäms inte över dig själv!
Kontaktuppgifter: 
E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se 
Telefon: 0709  54 47 78

Det har gått ungefär ett år sedan valet. 
Vad har du åstadkommit? 
Jag är ny i utskottet och känner att jag mest 
har hunnit orientera mig om läget i kom-
mundelen. Utskottet har bland annat be-
sökt Linghemsskolan som jag tycker verkar 
vara på rätt väg.

Vad hoppas du kunna åstadkomma under 
resten av mandatperioden? 
Jag tror att vi kan göra mer för att vara en 
förmedlande länk mellan medborgarna och 
kommunens olika tjänstemän och nämn-
der. Jag skulle vilja bidra till att stärka rela-
tionen mellan det lokala föreningslivet och 
kommunen. Till exempel vill flera idrotts-
föreningar i Åkerboområdet utveckla sina 
anläggningar för att kunna ta emot fler 
medlemmar och utöka antalet aktiviteter. 
Dem skulle jag vilja koppla ihop med rätt 
instans på kommunen.

Jag brinner också för lokala miljöfrågor 
och är glad att cykelbanan längs gamla E4 
nu ser ut att bli verklighet. Ett nästa steg 
skulle kunna vara en cykelväg mellan Ling-
hem och Vårdsberg/Hjulsbro.

Din snabbvision av Åkerbo om tio år? 
Det finns bättre möjligheter att träna och 
idrotta på de större orterna i området.  Det 
finns goda möjligheter att cykla säkert. Tät-
orterna i kommundelen, inte minst Ling-
hem och Ekängen, har utvecklats och fått 
bättre service. Det finns fler arbetstillfällen 
på lokala företag.

Vad är det bästa som skulle kunna hända 
för Åkerbo just nu? 
Att Linghemsskolan fortsätter utvecklas till 
en av kommunens bästa och mest attrak-
tiva. 

FOTO: Pål Frenger
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock
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forts. på nästa sida

Rafi Daoud köpte Pizzeria Rhodos i Linghem 
för tio år sedan och har inga planer på att 
sälja. Tvärt om så vill han fortsätta utveckla 
verksamheten.

När verksamheten efter några år stabi-
liserat sig fräschade Rafi upp lokalerna 
och satsade förra året på en tillbyggnad 
som gjorde restaurangen nästan dubbelt 
så stor. I samma veva skaffade han till-
stånd att sälja öl, vin och sprit. Nästa steg 
han planerar är att erbjuda en A la carte-
meny med bordsservering.

– Jag vet inte om det blir av, eller när, 
men skulle gärna prova det.

Ojämn arbetsbelastning
Pizzeria Rhodos sysselsätter idag fyra 
personer på heltid, inklusive Rafi själv, 
men vissa dagar kunde de egentligen 
vara ännu fler.

– Kunderna har en tendens att kom-
ma samtidigt allihop och nyårsdagen är 
värst. Då är folk trötta, kanske bakfulla, 
och jättehungriga. En del kunder blir 
otåliga när de får vänta.

Den ojämna arbetsbelastningen är en 
av svårigheterna i branschen, berättar 
Rafi som själv lärde sig göra pizza när 
han jobbade som diskare på en restau-
rang på Gotland.

– Det lärde mig massor om restaurang-
verksamhet.

När den sommaröppna restaurangen 
stängde för säsongen hamnade Rafi i 
Linköping.

– Jag hade träffat min blivande fru och 
hon bodde där …

Månadens profil: Rafi Daoud

Den glade pizzabagaren i Linghem

Rafi och hans familj 
trivs med livet  
i Linghem.
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      Månadens profil:           Rafi Daoud

Arbete och kärlek
Rafi kommer ursprungligen från Syrien 
men kom inte till Sverige som flykting 
utan för kärlekens skull.

– Jag reste till Sverige för att hälsa på 
hos min syster i Södertälje och där träffa-
de jag min kompis syster på en fest …

Något år senare flyttade Rafi till Sve-
rige och efter sommaren på Gotland bo-
satte han sig hos sin fästmö i Skäggetorp. 
Snart fick han nys om ett projekt som 
Arbetsförmedlingen drev och hamnade 
därigenom på Scans slakteri på Tornby.

– Under ett halvår jobbade jag tre da-
gar i veckan, och studerade tre. Sedan 
fick jag fast jobb. Det var jättebra!

Rafi specialiserade sig på att slakta 
nötkreatur och vande sig snart vid att 
hantera de stora kropparna, och vid luk-
ten av blod.

– Det blev en del av vardagen, ett jobb 
som skulle göras. Jag trivdes jättebra, 
både med jobbet och med arbetskamra-
terna.

Rafi fick flera gånger belöningar för 
sin skicklighet som yrkesman men när 
företaget fick ekonomiska problem blev 
han ändå uppsagd, tillsammans med 
1 500 andra anställda. 

Vill leva med svenskar
Parallellt med arbetet på Scan hade Rafi 
jobbat extra på en restaurang i Linkö-
ping och det var de kontakterna som led-
de till att han fick chansen att köpa piz-
zerian i Linghem.

– Det var två bröder som drev den 
innan men de letade efter en större verk-
samhet och frågade om jag var intresse-
rad av att ta över, och det var jag ju!

Sedan dess har familjen flyttat ut till 
Linghem där de tagits väl emot och trivs.

– Vi vill bo med svenskar och att våra 
barn ska ha svenska vänner. Det får de 
här.

När jag frågar om hans första hemland 
Syrien skakar Rafi bara på huvudet.

– Det var katastrof redan när jag läm-
nade landet och nu är det ännu värre. 
Jag tycker det är fantastiskt att så många 
får komma hit och hoppas att de inser att 
de måste följa svensk lag så att det inte 
blir konflikter.

Rafi Daoud hälsar gamla och nya kunder 
välkomna till Pizzeria Rhodos.



39

      Månadens profil:           Rafi Daoud

FAKTA
Namn: Rafi Daoud
Ålder: 46
Bor: villa i Linghem
Familj: fru, två söner och en dotter
Intressen: familjen, övrig släkt och 
vänner
Dold talang: är utbildad frisör
Favoritplats i Åkerbo: den egna  
trädgården
Hemsida: www.rhodoslinghem.se

Text och bild: Titti Knutsson 
(Se även annons på sista sidan.)

Av Rafis sju syskon bor bara en syster 
kvar i hemstaden Kamichli som ligger 
nära den turkiska gränsen. Han har bara 
sporadisk kontakt med henne.

Det är krig. De har bara elektricitet 
och Internet då och då. Ingenting fung-
erar men hon har ändå valt att stanna 
eftersom enda alternativet är att ge sig 
iväg till fots över gränsen som så många 
andra.

God mat av riktiga råvaror
Sedan Rafi tog över pizzerian har om-
sättningen och antalet kunder ökat sta-
digt. Folk kommer nu åkande från både 
Ekängen, Tallboda och Bankekind för att 
köpa hans pizza och kebab.

Jag tror det beror på att vi lagar allt 
från grunden och inte använder halvfa-
brikat eller färdiga såser. Att vi serverar 
god mat, helt enkelt.

Rafi har långa dagar och sena kvällar 
men tack vare sina anställda, och efter-
som restaurangen är stängd på måndagar, 

hinner han ändå med att vara med familj 
och vänner.

– Fast hemma lagar jag ingen mat, det 
får min fru göra. Hon är jättebra på både 
arabisk och svensk mat!

Och vem vet. Kanske dyker det upp 
någon spännande arabisk maträtt på  
A la carte-menyn på Linghems egen 
kvarterskrog så småningom. 

Tisdag 10.45. 
Lugnet före 
stormen.  
Pizzeria Rhodos 
öppnar klockan 
elva.
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Hälsodag i Tallboda

Landshövding Elisabeth Nilsson inviger 
Hälsans stora dag på Tallbovallen. Hon 
säger att det är viktigt med goda mo-
tionsvanor i en familj.

– Motionsvanorna går ibland i arv från 
föräldrarna till barnen. Om föräldrarna 
inte rör på sig tillräckligt mycket finns 
det risk för att barnen anammar det be-
teendet.

Dagens konferencier är Blossom Tain-
ton. Hon pratar om ålder och hälsa.

– Jag tycker inte det är dåligt att bli 
äldre. Även om jag är i medelåldern kan 
jag också vara 24 år när jag vill. Jag syss-
lar med konst och kultur som är bra för 
hälsan.

Miljonklubbar
Alexandra Charles står bredvid henne. 
Hon delar uppfattningen att det är bra 

att röra på sig.
– Vardagsmotionen är viktig. Det räck-

er med tio minuter per dag. Jag tar mo-
tionspasset på morgonen. Sedan kan jag 
ägna resten av dagen åt mitt förenings-
arbete.

Alexandra Charles startade 1,6 miljo-
nerklubben för 18 år sedan. Då fanns det 
1,6 miljoner kvinnor över 45 år. Klubben 
vill förbättra kvinnors hälsa. Senare har 
klubben också inkluderat yngre kvinnor 
och kallas idag för 1,6 & 2,6 miljoner-
klubben. Hon framhåller att namnet inte 
har något med pengar att göra.

Avslöjande våg
Några meter från scenen har fem perso-
ner samlats runt Liv Aira från Actic. De 
tar av sig barfota och ställer sig i tur och 
ordning på en våg som ligger i gräset. 

När landshövding Elisabeth Nilsson hade invigt Hälsans stora dag välkomnade  
Blossom Tainton miljonklubbgrundaren Alexandra Charles som dök upp oväntat.
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Från vågen går en kabel upp till en ma-
skin som står på ett bord. Liv Aira frågar 
personerna hur gamla och hur långa de 
är. Sedan matar hon in uppgifterna i ma-
skinen. När en person har ställt sig på 
vågen dröjer det en stund innan maski-
nen knattrar ut en remsa med data.

– Den här vågen fastställer kroppens 
metaboliska status och ålder. Den visar 
vätskebalans, fett-, muskel- och benmassa 
jämfört med ett referensvärde för ålders-
gruppen, förklarar Liv Aira.

Hon säger att värdena är generella och 
att de bör ses i förhållande till sin egen 
person.

– Det är viktigt att utgå från sig själv  
istället för att jämföra sig med andra.  

Fästingar och vaccination
Elisabeth Ericsson tittar ut från ett blått 
tält med en varningstriangel för fästingar 
tryckt på sidan. Hon har rest från Nykö-
ping för att vaccinera personer mot TBE.

– I Sverige började vi vaccinera mot 
TBE från cirka 1995 och framåt. I Öster-
rike och Schweiz massvaccineras befolk-
ningen.

Hon berättar att TBE börjar med kraf-
tig huvudvärk några veckor efter ett fäs-
tingbett och att den kognitiva förmågan 
kan försämras. Elisabeth Ericsson visar 
en kartbild över Sverige. Gula fält kantar 
mellersta Sveriges östra kustremsa. Det 
är områden där TBE förekommer. Men 
det finns också ett fält på västkusten och 
gula prickar i landets inre delar. 

– TBE sprider sig men det är inte 
något hinder för att vara i skogen och 
plocka blåbär, understryker hon. 

Liv Aira kunde bestämma besökarnas 
metaboliska ålder med hjälp av sin  

”magiska” våg.

Elisabeth Ericsson informerade om TBE och 
erbjöd sig att vaccinera besökarna på plats.

Text och bild: Fredrik Häger
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Vi går mot mörkare tider. Men säsongen för 
trädgårdslandet är långt ifrån över.

– Många grönsaker och rotfrukter kan stå 
kvar länge i landet, säger Sara Bäckmo.

Det börjar lida mot höst och många tän-
ker kanske att säsongen för att pyssla i 
grönsakslandet är över. Men sakta i back-
arna innan du ger dig ut och skördar det 
du sått.

– Det är många som får panik och tror 
att man behöver skörda allt på en gång. 
Men ha is i magen och använd landet 
som förvaring, säger Sara Bäckmo som 
har Skillnadens Trädgård i Vederslöv.

Istället för att plocka upp allt samtidigt 
råder Sara Bäckmo att ta hand om det 
som faktiskt behöver skördas. Såsom gur-
ka och sallad.

– Lök behöver man ta upp. Men de 
håller sig länge om man torkar dem och 
förvarar i rumstemperatur som i kor-
gar eller under vardagsrumssoffan, säger 
Sara Bäckmo.

Potatis, palsternacka och olika typer av 
kål är några av grönsakerna du kan läm-
na och bara skörda när du ska äta dem. 
Lägg lite hö eller halm över landet och 
de håller sig.

– Jag använder landet som förvaring. 
Jag odlar till exempel hela vårt årsbehov 
av morötter här på gården. Jag skördar 
de vinterdugliga morötterna ända fram 
till april, ett år efter att jag har sått dem. 
Det är ursmart, säger Sara Bäckmo.
Än är det inte heller över för att sätta 
grönsaker som kan skördas senare under 

Så fixar du hösten i trädgårdslandet

Låt morötterna stå kvar längre i grönsakslandet och skörda först  
när du ska använda dem. FOTO: Pixabay

TRÄDGÅRD
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hösten. Ruccola och rädisa växer snabbt. 
Asiatiska bladgrönsaker är också något 
som drivs och växer mot höstkanten, där-
ibland Mizuna.

Det är också nu du kan underlätta vå-
rens sådd och sätta en hel del på förhand. 
Vitlöken ska sättas i september, oktober 

eller november beroende på var i landet 
man bor.

– Det behöver vara så pass kallt att frön 
inte kan gro innan man sätter dem. Även 
här gäller det att ha is i magen, säger 
Sara Bäckmo. (CC)

JESSICA IVARSSON

5 tips från Sara Bäckmo:
1. Har man inte provat att mjölksyra sina grönsaker rekommenderar jag att göra det. 
Grönsakerna håller länge och mjölksyran är nyttig för hela kroppen. Exempel på mjölk-
syrade grönsaker är surkål.

2. Fokusera på att odla och ta reda på det som ni vet att ni äter upp. Vi har till exempel 
slutat att göra saft för att vi inte dricker det så ofta. Men däremot äter vi mycket sylt och 
då fokuserar vi på att göra det.

3. Förvara i grönsakslandet. Vårt vanligaste problem i dag är förvaringsutrymme. Låt 
grönsaker och rotfrukter som håller sig stå kvar och skörda när du ska använda dem. 
Exempel är potatis, morötter, palsternacka, rödbetor och olika typer av kål som är frost-
tåliga som grönkål och svartkål.

4. Lägg halm eller hö över landet och dina grönsaker och de håller sig bra. Det fung-
erar även långt upp i landet.

5. Plantera grönsaker sent på hösten som ska växa nästa vår. Mitt bästa tips är att bred-
så sallad i till exempel en pallkrage. Viktigt är att de sås tätt, då växer de som en matta 
och är lätt att skörda.

TRÄDGÅRD
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Claes Malmberg berättar allt Super-Charlie på lejonjakt

Östgöten och Expressenjournalisten Pet-
ter Karlsson är aktuell med ännu en bok 
– Claes Malmbergs självbiografi Mysteriet 
Claes Malmberg. Här berättar en av våra 
folkkäraste komiker och skådespelare san-
ningen om Ronny Jönssons keps, om re-
lationen till Jan Malmsjö, om hångel med 
Babben Larsson, om bråket med Leif GW 
Persson och om självmordstripper med 
Tommy Körberg. Dessutom får vi läsa om 
hur Claes Malmberg svek sin mamma på 
hennes dödsbädd.

Allt börjar när en fyraårig Claes kommer 
farande på en röd trampbil nerför Avenyn 
på jakt efter sin operasjungande pappa 
som lämnat familjen med en sliten resväska 
i handen.

– Hela mitt liv har på sätt och vis varit ett 
sökande efter min försvunne far, säger Claes 
Malmberg. Det har fört mig in i strålkastar-
ljus, buddhism, fängelser, missbruk och en 
vansinnigt massa märkliga händelser.

Petter Karlsson har skrivit en lång rad 
böcker genom åren, inte minst Morsning 
& goodbye om Magnus Härenstam, Sfinxen 
från Torsby om Sven-Göran Eriksson, Zlatan 
är Zlatan och Janne Schaffers Mitt liv som 
Schaffer.

FREDRIK POLBACK

Nu kommer den femte boken i Camilla 
Läckbergs serie om världens yngsta super-
hjälte – Super-Charlie. I Super-Charlie och 
lejonjakten möter vår hjälte ett mystiskt djur 
som bor i familjens garage. Som vanligt är 
det Millis Sarri som illustrerat.

Samtidigt med boken släpps en ny låt om 
Super-Charlie, Mammagagga. Camilla Läck-
berg har skrivit texten och för musik och 
framförande står den välkända barnpro-
gramsprofilen Mojje. 

– Super-Charlie är en karaktär som dy-
ker upp i många skepnader, säger Camilla 
Läckberg. Det är alltid lika roligt att hitta 
på nya utmaningar för hans superkrafter. 
Nu får han en ny scen tillsammans med 
Mojje.

Camilla Läckberg är mest känd som 
mycket framgångsrik deckarförfattare. To-
talt har hon sålt över 12 miljoner böcker. 
Idén till karaktären Super-Charlie fick hon 
när hon väntade sitt tredje barn. Den första 
boken, Super-Charlie, gavs ut 2011.

FREDRIK POLBACK

KULTUR & NÖJE
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Biff stroganoff
4 portioner

Ca 600 gram lövbiff
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
1 dl vitt vin
1 burk krossade tomater
1 msk kalvfond
2 dl crème fraiche 
1 dl grädde
1-2 tsk dijonsenap
Salt
Peppar
Olja/smör

Strimla ner lövbiffen.
Skala och skiva ner lök och vitlök fint.
Dela champinjonerna i kvartar.
Stek biffen i omgångar på hög värme 
i olja så den får färg, krydda med salt 
och peppar.
Tillsätt lök och vitlök och till sist  
svampen.
Häll på vitt vin och låt det koka in.
Sila av vätskan från de krossade toma-
terna och häll i dem i grytan tillsam-
mans med kalvfond, senap, grädde och 
crème fraiche.
Låt grytan koka upp.
Smaka av med eventuellt mer salt och 
peppar.
Servera med saltgurka.

MAT & DRYCK

Biff stroganoff härstammar från Ryssland, skapad av en kock som 
vann en matlagningstävling i Sankt Petersburg. 
Den är lättlagad och kan serveras med ris, pasta eller potatis.

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

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

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

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

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

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

LINKÖPING
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Drottninggatan 28. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-15 46 66.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18, 
Lö 10-14. Tel. 073-730 07 31.
tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Ti - Fr 13 - 17.  Stängt Lö - Må. 
Tel. 073 - 291 22 47

Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42

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

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

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

NORSHOLM
Bondromantik. Slussvägen 1, 
(vid kanalbron). On 12-18, Lö 11-15. 
Tel. 0705 - 89  68 56.

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

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

Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö 10-14.

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

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

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

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km,
skyltat.

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

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18, 
Lö 10 -13. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må-To 9.00-16.00. 
Tel. 0703-583 168.

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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19/9  Landsbygdens dag vid Lundby Loge, 
    Östra Skrukeby, kl. 10-16. Veterantraktorer, 
    veteranbilar, tändkulemotorer, försäljning  
    av hantverk och produkter från ortens träd- 
    gårdar, servering, lotterier m.m. 
    Arr. Åkerbo Maskinhistoriska Förening

    Höstmarknad, Magasinet Second Hand, 
    Linghem, kl. 10-14. Hembakat bröd, lotterier, 
    gratis fika.

    Höst på Ön, Skärblacka, kl. 11-14.  
    Möt föreningarna på Ön, fiske, fotboll, hantverk, 
     herrgårdens historia, fika m.m.

24/9 En kväll med Jonas Helgesson kl. 19.00 
    i Linghemskyrkan, Linghem. "Ett CP-bra liv." 
    Inträde 60:-. Servering. 
    Arr.  Hela Människan, Bilda, Linghemskyrkan

3-4/10 Storloppis  Lö-Sö kl. 10 - 16. 
     Kalkstensvägen 5, Gistad.

3/10  Skördefest i Salfvedal, Yxnerum,  
    Åtvidaberg, kl. 11 - 15. Servering av raggmunk 
    och kroppkakor m.m. Hantverk, djur, musikun- 
    derhållning. Arr.  Yxnerums hembygdsförening

3/10  Oktoberfest  med Sigges Garage hos 
    Kapten Billé s, Norsholm. Från kl. 19.00.

4/10  Höstmässa i Träffpunkten, Björsäter,  
    kl. 10 - 14. Försäljning, Loppis, Servering. 
    Inträde 20:-.  Arr.  Träffpunkten Björsäter

14/10 Cafékväll i Örtomta församlingshem, kl. 19.  
    Joakim Johansson kåserar "Från Landeryd till 
    Örtomta – berättelser om folk från förr." 
    Arr.  Örtomta hembygdsförening, SV och 
    Kultur- och Fritidsnämnden

17/10 Show & Cirkusskola med Mr Goran  
    i Ekängsskolans matsal, Ekängen, Linköping, 
    kl. 15 - 17. För barn i alla åldrar. Fika. 
    Arr.  Equmeniakyrkan Ekängen

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

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

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

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

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

Inom detta område får alla hushåll och fö-
retag tidningen i brevlådan. Viss utdelning sker 
även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och 
Yxnerum. Dessutom finns tidningen tillgänglig i 
ställ placerade i affärer inom området samt i cen-
trala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

För ytterligare information   
–  se annonser  på annan plats i tidningen.
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Dags för september månads hjärngympapass med Åkerbokrysset.  
När korsordet är löst skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 6 oktober 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 augustikrysset var ”Klyftigt och gott" och "En blandad kompott". Lösning se sidan 36.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Christina Tobeck, Solna, 2:a pris – Lidan Eglund, Linköping  
samt 3:e pris – Anna-Lisa Johansson, Valdemarsvik.  
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 - september 2015

Foto och 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 . ex.

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

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

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

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

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

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2015

Nr Manusstopp Utdeln.dag

10 Tis 6/10 Sön 18/10

11 Tis 3/11 Sön 15/11

12 Tis 1/12 Sön 13/12

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
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www.stadfast.se

STÄDTJÄNSTER
• Veckostädning

• Storstädning

• Fönsterputs

• Flyttstädning

• Trappstädning

• Byggstädning

Fr. 170:-/tim
Efter skatteavdrag

INDUSTRIGATAN 3B, 597 53 ÅTVIDABERG • TEL: 0120-120 20, 013-13 00 20 

Vi hjälper er gärna också med annat  
vanligt förekommande hushållsarbete
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SBR - BYGG tjänst
  Nybyggnad
  Tillbyggnad
  Renovering
  Målning
  Murning 
    och putsning
  Fönsterbyte
Vi utför alla arbeten med ROT-avdrag

Kristoffer  0760 - 65 12 25  •  Conny  0726 - 74 55 65
sbrbygg@gmail.com

Referenser finnes.

 

 

 

Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristo� er 013 - 149 490

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

Se över din belysning 
både inne och ute!

Simon

Carl Urban Niklas Robert Håkan Madeléne

Stefan Örjan Magnus

Kristoff er

Hösten är 

på intåg!
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Pizzeria Rhodos 

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

Välkommen in och ta del av våra erbjudanden!
Linghem

www.rhodoslinghem.se

013 - 791 87

Välkommen att boka bord 
och beställa 

Kyckling innerfilé eller 
Schnitzel  

med pommes & bernaisesås för  80:-
Norrlands Guld 40:-  •  Mariestads 49:-

RABATTKUPONG
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Gäller t.o.m. 31 oktober 2015 och endast vid avhämtning. Gäller t.o.m. 31 oktober 2015 och endast vid avhämtning.
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Gäller t.o.m. 31 oktober 2015 och endast vid avhämtning.

Köp

2 falafelrullar  eller

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

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

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

Köp 
2 ord. pizzor   för 120:- (ord. 140:-)
eller

2 super ord. pizzor  för 130:- (ord. 150:-)

Välj något av dessa alternativ: 

www.sublevel.se
vi hjälper dig med dj, ljud, ljus & musik till ert företagsevent eller bröllop

rimliga priser för små och stora tillställningar

kontakta oss redan idag för GRATIS prisförslag e-post info@sublevel.se kontor 013-12 10 77

DJ • LJUD • LJUS • BRÖLLOP


