
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Mångsysslaren Agneta 34 • Seniorpadlarna 38 • Kultur & Nöje 42 • Korsord 48

Nr 11 – 2021
14  november  –  11 december
Årg 20. Upplaga 18.700

Boka gärna ett personligt möte med oss i vår triv-
samma lokal i Norrköping på Albrektsvägen 125. 
Vi gör även hembesök och ordnar begravningar i 
hela Östergötland. 

Med vänlig hälsning 
Lars Cederborg och Therese Eklund

En värdig 
begravning 

till rimligt pris
Den lilla byrån med personlig 

omtanke, respekt och engagemang

Therese Eklund 
Begravningsrådgivare
och Borgerlig officiant

Telefon 010  - 750 06 65 • www.friabegravning.se

Välkommen 

att kontakta 

oss!

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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Gratis träning!Gratis träning!
SENIORPADEL!

Kanelbulle, Ka� e & Padel
70:-/person Dagtid vardagar

Beach Arena • Finnögatan 1, Linköping 
013 - 39 00 256 • www.beacharena.se 
      linkopingbeacharena      

Svensktillverkad

Välkommen in till oss och inspireras

  Sluta leta 
   vi har 
    skärmarna

KG-LAMPAN
CARL CEDERSTRÖMS GATA 11    070-299 81 42

MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION

Öppettider: 
Mån, Tors, Fred 12-18
Lördag 11-14

Julklappstips

Inte bara lampor!

Pris fr 275:-

20 %20 %
på alla 

golvlampor 
och Tiffany/

kristall
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Skalfria solroskärnor
• Inget skräp på backen

• Populär och räcker länge

• Utan skal – dubbelt så mycket mat
 Istället för att frakta skal i onödan (halva vikten) 

 ser vi till att skalet blir biobränsle!

Talgoxe (Parus major), Grönsiska (Spinus spinus) och Steglits (Carduelis carduelis)  ·   Foto Bee Thelin

Välkommen till gårdsbutiken 
Vi har stor kunskap och hjälper dig gärna med goda råd 
och tips. Vår butik ligger mellan Linköping och Ljungsbro. 
Följ Bergsvägen och ta avfarten mot Rökinge.
Bemannade öppettider: Mån, Ons, Tors 10–16
Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning!

Handlar du hellre på nätet? 
Beställ enkelt på slattergubben.se

Handla fågelmat med hjärtat
Slåttergubben har Sveriges största utbud av ekologisk fågelmat. Genom att handla hos 
oss bidrar du till den biologiska mångfald som fåglarna behöver för att leva och må bra.

Vår bästsäljare!

Bemannade öppettider: Mån, Ons, Tors 10–16
Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning!

Handlar du hellre på nätet? 
Beställ enkelt på slattergubben.se

slattergubben.seSlåttergubbens ekologiska fågelmat: 0738-32 25 59

2021-11-03   09:052021-11-03   09:05
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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.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

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

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

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

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

LADDA BILEN HEMMA!LADDA BILEN HEMMA!

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 
i Norrköping!

(Viktigt att du bokar tid eftersom vi inte alltid � nns på plats.)

Besök vår laddbutik i Norrköping och provladda bilen, 
drick en kopp kaffe och låt oss demonstrera olika laddare. 

Vi har ett flertal laddboxar av många olika fabrikat att välja mellan.
Ring och BOKA TID för en visning!

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

CHARGE AMPS HALO

LADDBOX INSTALLERAD OCH KLARLADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

Använd Ladda hemma-stödet och få tillbaka 50 % så länge bidraget finns.
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Lördag 27 nov. med start kl. 18.00
DANSBANDSKVÄLL 

med XPLAYS
Entré vid dörr 250:-

Biljetter 200:- på billetto.se
(Se mer info på hemsidan.)

Hos oss på Bjärby Saloon fi nner ni inte bara en 
lokal till era event, utan också en upplevelse ni 
sent kommer att glömma. När ni kliver innanför 
dörrarna tar vi er med på en tidsresa tillbaka till 
1800-talets amerikanska westernmiljö. 

Saloonen är en välutrustad fest- och restaurang-
lokal med fullständiga rättigheter.
Här fi nner ni dansgolv, scen, bar, biljard och dart-
rum samt konferensrum. Vi erbjuder er som gäst 
att hyra Saloonen till er födelsedagsfest, temafest,  
möhippa, svensexa, konferens med jobbet eller 
varför inte till er magiska bröllopsfest. 

Välkommen till Välkommen till 
Bjärby Saloon!Bjärby Saloon!

Bröllop • Fest • Konferens

Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701- 483893

Söndag 28 november 
Adventsvå�  an kl. 14-18

ÖPPET
Fred 17-01
Lörd 17-01
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KAFFE 
& VÅFFLA 

med sylt 
& grädde 

59:-

Kapten Bille’s Kapten Bille’s 
Café & VandrarhemCafé & Vandrarhem

Tel. 070  - 467 11 03 • www.kaptenbille.se

JULTALLRIK

Följ oss 
på

Facebook
Våra ÖPPETTIDER hittar du på kaptenbille.se

Vi kan erbjuda längre öppettider för större sällskap. 
Meddela oss i förväg, så ordnar vi det.

Glöm inte att planera in ÅRETS JULTALLRIK hos Kapten Bille’s!

 Glögg & pepparkaka    6 st kalla rätter 
 6 st varma rätter        Efterrätt & kaffe

Allt de� a ingår i  jultallriken för 240:-

Serveras fr.o.m. 1 december. Ring och boka!

Kapten Bille ś Café & STF Vandrarhem • Slussvägen 7, 617 92 Norsholm

Vi serverar LUNCH kl. 11-14.

Skogängsvägen 13,  617 32  Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se

Vi erbjuder ätbara 
goda julklappar!

FÖRETAGSGÅVOR?
Vi fi xar efter önskemål!

Ovanpå ICA Supermarket
Måndag  10 - 15  

Tisdag, onsdag, torsdag 10 - 18
Fredag och Lördag 10 - 15

Vill du ha leverans 
så ordnar vi det.Tillverkning och 

fabriksförsäljning
av handgjorda gammaldags 
cocosbollar! Även 2:a sortering!

Vi tillverkar det ”berömda” 
Norrköpingsfl äsket!

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition

www.fl y� ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@fl y� ning.nu

FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD
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ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12

UTÖKAT ÖPPET UNDER NOVEMBER: Vard 8-18, Lörd 10-14

Fälgar från

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

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

DÄCK-
HOTELL

Vid skifte 
ingår alltid 
HJULTVÄTT

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

HANKOOK W429
Dubbdäck

HANKOOK W616
Friktionsdäck

SPECIALPRISERSPECIALPRISER
på på HANKOOK HANKOOK 

VINTERDÄCKVINTERDÄCK
Gäller de vanligaste dimensionerna

och så långt lagret räcker.

NiklasJens

Åkerbobladets Åkerbobladets 
jul- & nyårsnummerjul- & nyårsnummer  

kommer ut 12 december.kommer ut 12 december.
Välkommen  Välkommen  

att boka din annoatt boka din annons ns   
senast tisdagen senast tisdagen 

den 30 november!den 30 november! 
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Service • Reparation  Service • Reparation  
Däck • DäckförvaringDäck • Däckförvaring
HjulinställningHjulinställning

Vi hjälper dig Vi hjälper dig 
med ditt fordon!med ditt fordon!

Välkommen till Välkommen till 
Becha Bil & Maskin i Åtvidaberg!Becha Bil & Maskin i Åtvidaberg!

Tel. 0120-145 50 • info@bechabil.se • www.bechabil.se
Mån - Tor  07.00 - 16.30  (lunchstängt 12.30-13.00) • Fre 07.00-14.00

Industrigatan 1 B • 597 53 Åtvidaberg

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

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

Boka

HJULS
KIFTE

via bilstommen.se
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TOTTES BILSERVICE

Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell

www.tottes.sewww.tottes.se

VI HAR DÄCKEN 
FRÅN DE FLESTA TILLVERKARNA
SOM T.EX.

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Bridgestone 
noranza 001
Prisexempel 
205/55R16  
Monterat och klart 
1525 kr inkl. moms

Vi fi xar däcket efter ert behov. Vi fi xar däcket efter ert behov. 
Tveka inte att höra av er! 

DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

VI HAR DÄCKEN 
DIN LOKALA DÄCKVERKSTAD

DÄCKHOTELL
fr 500 kr

 Inkl. skifte, tvätt 
och förvaring.
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BOKA TID! Ring 0702 - 95 33 90
 Även lördagsöppet enligt överenskommelse.

Däck och fälg med bra kvalitet till rätt pris
DAGS FÖR VINTERDÄCK!   Vi skiftar däck,

byter hjul och utför 
reparationer och service.

  Delbetala dina däck 
räntefritt på 4 månader 
med Wasakredit.

  Däckhotell 
400:-/säsong

  Hjultvätt 
100:-/4 hjul

Bankekind 585 93 Linköping • 070 2 - 95 33 90 • hhidefix@gmail.com

Vi gör en visuell koll av bromsarna 
i samband med hjulbytet.

Kontrollera dina däck i tid
innan halkan kommer. Vi ger råd 
om du är osäker – kom hit så mäter 
vi mönsterdjupet och ger dig 
prisförslag på nya däck.

Däck och fälg säljes av de 
� esta storlekar och fabrikat.

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

 

www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

  Linköping    013 - 149 490 
Åtvidaberg  0120 - 149 49 

info@elinstallationer.net
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil hade många vänner. Bland 
dem märktes sådana figurer som Bio-Nis-
se, Fiol-Pelle och Kolar-Jocke.

Han hade också massor av beundrare. 
En av dem var ett byorginal som kalla-
des Murar-Klas och bodde i Lövstabruk i 
Uppland. 

Murar-Klas beskrivs som en vandran-
de komposthög. Han tvättade sig bara en 
gång om året. Vår Profil var hans stora 
idol.

Vår Profil hette Oskar. Han inledde sin 
karriär redan i femårsåldern. Den kom 
att bli mycket framgångsrik.

Han kom alltså in på det rätta spåret 
med en gång. 

I sin ungdom gjorde han visserligen 
också ett par inhopp i några andra yrken. 
En kort tid jobbade han som kusk. Däref-
ter blev han målare. Men det blev helt fel 
i båda fallen.

Oskar kom från ett mycket fattigt hem. 
Hans pappa var gårdfarihandlare och var 
sällan hemma. Han gick omkring och sål-
de tyger, husgeråd, sytråd och knappar.

Vår Profils mamma Selma var hem-
ma och tog hand om alla barnen. De var 
många. Oskar hade åtta syskon.

Därför blev alla glada över vår Profils 
mycket speciella begåvning. Den ledde 
till att han blev en så kallad barnartist 
och kunde börja tjäna pengar tidigt. De 
intjänade slantarna kom väl till pass för 
den fattiga familjen.

Oskar växte upp och lämnade 

hemmet. År 1913 spelade han in sin för-
sta skiva. Det skedde i en studio i Berlin. 
Vår Profil jobbade i den stekheta studion 
i tre dagar och spelade in tjugo låtar varje 
dag. Slutresultatet blev alltså sextio låtar.

Bakom satsningen stod ett tyskt bolag 
som hette Anker-Rekord. Oskar var orolig 
för hur det skulle gå. Det var en obefo-
gad oro. Skivorna sålde bra och gav en 
stor vinst.

Vår Profil såg mycket bra ut. Han var 
vänlig och trevlig. Trots att han blev be-
römd och kom att tjäna mycket pengar, så 
blev han aldrig stöddig. 

Det säger sig självt att många flickor 
blev intresserade av honom. 

Det har skrivits mycket om Oskars 
kvinnor. Hans första fru hette Alma. De 
gifte sig i mars 1923. 

Från ett tidigare förhållande hade vår 
Profil en son som hette Ebbe. 

År 1945 dog Alma. Då gifte Oskar om 
sig med en yngre kvinna som hette Sally. 
De kom så småningom att få två barn till-
sammans.

Vår Profil gillade boxning. Han var 
god vän med tungviktsboxaren Harry 
Persson. De lärde känna varandra i bör-
jan av 1920-talet.

Harry Persson var ett stort namn i 
Sverige på sin tid. År 1926 blev han euro-
pamästare i tungviktsboxning. Det hände 
att Oskar hoppade in i ringen och spar-
rade mot honom i någon rond. 

Vår Profil var emellertid inte någon 

?
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Den Mystiska Profilen 
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profi l är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress, 
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet, 
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profi len". Senast den 30 november vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adress-
uppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. 
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer. 
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profi l 
hittar du på sidan 31.

tungviktare. Vi associerar honom inte alls 
med boxning, trots att han fick bevitt-
na flera våldsamma slagsmål under sina 
många och långa turnéer.

Det värsta av de här slagsmålen ägde 
rum i en manskapsbarack i Järpliden i 
Värmland, då ett 50-tal norska och svens-
ka rallare slogs med snusdosor och andra 
tillhyggen.

Men Oskar fick också framträda för 
fint folk. År 1926 spelade han för landets 
högsta societet på Operakällaren i Stock-
holm i ett par veckor.

Vår Profil har medverkat i flera filmer. 
År 1952 gav han ut sina memoarer. De 
publicerades under titeln ”Med dragspe-
let i högsätet”.

Oskar har gått till historien som Sveri-
ges dragspelskung nummer 1. Han drog 
igång som liten och blev sedan bara bätt-
re och bättre.

I början av sin karriär brukade han 
ställa upp i dragspelstävlingar. Men han 
vann jämt och slutade att tävla någon 
gång under 1910-talet – efter det att han 
hade vunnit 158 dragspelstävlingar i rad.

Han spelade in skivor. Där blev det 
också rekord. Totalt hann han med minst 
1577 låtar.

Till hans mest kända inspelningar hör 
”Drömmen om Elin”, ”Avestaforsens 
brus” och ”Nya Värmlandsvalsen”.

Vår Profil dog 1966. Det är länge se-
dan. Han har hyllats med ett museum i 
Avesta. Dragspelsmusiken har börjat tyst-
na. Det var länge sedan man hörde en 
dragspelslåt i radio. Där är det numera 
nästan bara dunka-dunka.

Därför känns det tomt efter vår Profil. 
Han skulle behöva flera efterföljare.

Vem var han?

Butik och ateljé för konstnärlig utveckling i Bankekind

  Kurser
  Nu är anmälan i gång för vårens kurser i olje- och akrylmåleri i ateljén. 
  Aktuellt kursutbud och lediga platser hittar du på vår hemsida: mgnart.se
    
   Butik
   Öppet 15:00 - 20:00 Black Friday 26 november 
   Öppet 15:00 - 20:00 måndag, tisdag och onsdag hela december 
   Vi öppnar även andra dagar och tider enligt överenskommelse.

MgnArt butik och ateljé, Ribstonvägen 2, 58593 Linköping

Black Friday erbjudande

10% på sortimentet i butik och på mgnart.se

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90  www.hundkattshopen.se
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån 13 -16 och Ons 14-18

Kontakta oss – vi kan solskydd!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.

Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:
3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster

Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material

Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00 www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

Dags att beställa vårens jobb
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

ALLTID OSLAGBARA PRISER ALLTID OSLAGBARA PRISER 

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

På BJ’sPå BJ’s
HITTAR DU JULKLAPPENHITTAR DU JULKLAPPEN

till både henne & honomtill både henne & honom
Välkomna!Välkomna!

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15
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Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.

Stora Bjärby Äggbod •0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

Stora Bjärby Äggbod •

ÄGG
är en kanonbra 
start på dagen!

Frukosten anses vara dagens viktigaste 
mål. Med en bra frukost lägger du 

grunden för resten av dagen 
och orkar mer.

Stationsvägen 5, Skärblacka,  011 - 575 75
Rågången 73, Eneby, Norrköping,  011 - 10 75 75

www.ljusets.se

Med stor omtanke och respekt skapar vi tillsammans 
minnesvärda begravningar för era anhöriga

Hämta eller beställ 
”Min sista vilja”

Hos oss får du hjälp med allt Du behöver

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Svensk Klassisk massage       60 min 650 kr

Medicinsk aromaterapi  100 min 995 kr

Regndroppsmassage       75 min 700 kr

Boka behandlingen på  www.Studiofenix.se eller Bokadirekt
Finns på Linnégatan 17 A i Linköping

MASSAGESTUDIO
som erbjuder olika typer av behandlingar, bland annat:

VARMT VÄLKOMMEN!

Skärblacka

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. Medicinsk fotterapeut

070 - 623 03 36  
Följ mig på Facebook och Instagram.

Välkommen 
hälsar vi 
dig till

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

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

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar samt 

filmer och CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker  

och barnbiblar. 
Willow Tree-figurer.

Den lilla 
butiken med  

det stora 
innehållet.

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25 
pingstlinkoping.se/gospelshopen
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All vår personal 
omfattas av 
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

Vi hjälper Vi hjälper 
er att få fint  
er att få fint  inför jul och 
inför jul och 

advent!advent!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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FÖNSTERRENOVERING | BYGGNADSMÅLERI | DÖRRENOVERING | TAK- OCH FASADRENGÖRING 
KÖKSLUCKOR | INDUSTRILACKERING | KLOTTERSANERING

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

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

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

www.nyab.nu

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

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

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

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

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

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

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

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

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006
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DU PENSIONÄR!DU PENSIONÄR! 
Vad vill du fylla Vad vill du fylla 
dagarna med?dagarna med?

Välkommen till oss i PROVälkommen till oss i PRO
– vi blir aldrig för många!– vi blir aldrig för många!

Tel. 013 - 10  63  45, 013 - 10  63 75 • Mail: info@ostergotland.pro.se
Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 582 28 Linköping

Bli medlem nu - GRATIS året ut. Bli medlem nu - GRATIS året ut. 
Välj din förening på www.pro.se/ostergotland

PÅVERKAN • GEMENSKAP • STUDIER

STUDIERSTUDIER GOLFGOLF
FRISKVÅRDFRISKVÅRD BRIDGEBRIDGE

BOLLSPELBOLLSPEL
PADELPADEL
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En magisk eftermiddag, full av musik. 
Men vi utlovar också våf� or, sylt och grädde till kaffet.

PLATS: Linghemskyrkan 
    Himnavägen 151, Linghem
PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

Välkommen till Lördagsträ� ens ”Stafettmaran”
Lördag 20 november kl. 14.00 - 17.30

Helene och Doren Andersson hälsar 
Varmt Välkomna!

14.00-15.15 c:a Lasse Ström & Göran Olsson spelar

15.30-17.15       Christer Trubadur underhåller

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14
eller e� er överenskommelse.

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
Jag köper dödsbon och delar av hem.

Försäljning avFörsäljning av 

JULSAKERJULSAKER
pågårpågår

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Åkerbo Rödakorskrets
kallar till extra stämma

inför samgåendet med  
Röda Korset i Linköping. 

Fredagen den 26/11 kl. 14.00  
samlas vi i  

Törnevalla församlingshem.
Underhållning: Arne Blomberg
Kaffe med smörgås och kaka.

Önskan om skjuts  
kontakta Britt-Marie  tel: 0734 484226

Åkerbobladets jul- & nyårsnummer 
kommer ut den 12 december. 

Välkommen att boka din annons senast 
tisdag den 30 november.
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Kaffeservering - Julmys - LoppisKaffeservering - Julmys - Loppis
Barnen får träffa tomten! Barnen får träffa tomten! 

i Landeryds Hembygdspark, Linköpingi Landeryds Hembygdspark, Linköpingi Landeryds Hembygdspark, Linköping
JULMARKNADJULMARKNAD Söndag 21 november Söndag 21 november 

kl 11kl 110000 - 16 - 160000

Kom och trivs i hembygdsparken!
Begränsat med parkering – cykla gärna eller ta buss nr 10 till Harvestad.

SKÄRBLACKA

November
17 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Stisses ork.

18 torsd 14.00   Höstmöte Skärblacka Folkets Hus
       Information om ”Fixartjänsten” 
       i Norrköpings kommun

24 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Bosse Franks

26 fred 18.00   Pubafton Mariehult
       Sven-Ingvarsafton med Kjell Barkman

December
  1 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons

  8 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Eklöfs ork.

15 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Junix ork.

16 torsd 14.00   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Östgötamusiken Crusellkvintetten 
       ”Feliz Navidad - Jul jorden runt”

26 sönd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Bejaz ork.

31 fred 18.00   Nyårsfest Skärblacka Folkets Hus  
       Linanders ork.  Föranmälan

Se även: www.pro.se/skarblacka

Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

GUDSTJÄNST
kl. �0 i k�pellet p� följ�nde d�tum:
• Söndag 28 november (1:a advent)
       Vi äter lunch tillsammans efteråt,
       ta med egen matsäck.
• Söndag  5 december
• Söndag 12 december (med nattvard)
• Söndag 19 december

Ta med egen fi ka.
Vi har aktiviteter för barn.

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

BÖNEMÖTE
onsdagar kl. 10 i Högliden, Bankekind

DAGLEDIGSAMLING
tisdag 23 nov, kl. 14 i Högliden, Bankekind

Syföreningsauktion
i Östra Hargs församlingshem 

den 26/11 kl 18.30
Andakt  Försäljning  Lotterier
Ka� eservering  Ostkaka

Gåvor mottages tacksamt
Östra Hargs kyrkliga syförening

Välkomna!  
hälsar Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 
Tel. 0703 - 473 122
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söndag 14 november

10.00 Mässa
Rystads kyrka
11.00 Mässa
Linghems församlingsgård

söndag 21 november

10.00 Mässa
Rystads kyrka
Kyrkkaffe.

11.00 Mässa
Linghems församlingsgård

söndag 28 november

Adventsmässa
10.00 Törnevalla kyrka
Adventskören sjunger i mässan. Söndagsskola. 
Theresia Båvenby, präst, välkomnas. 
Uppvaktning av personal. Kyrkkorv efteråt.

Adventsmässa
14.00 Askeby kyrka
Maria Nylén klarinett och Sofia Liljedahl sång. 
Syföreningens adventskaffe.

Adventsgudstjänst
16.00 Gistad kyrka
Gistad kyrkokör medverkar och bjuder på 
fika efteråt. Kyrkskjuts från byn till kyrkan 
och tillbaka erbjuds! Ring Jenny Simpson: 
0723193112.

Adventsgudstjänst
16.00 Rystads kyrka
Ungdomskör från Ekängen medverkar.

Musikgudstjänst
18.00 Bankekinds kyrka
SAABs musikkår. Tine Röjås, solist.

Adventsgudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Östra Hargs kyrkokör och Henric Strömberg, 
sång.

måndag 29 november

Godly play för alla
17.30-19.00 Samlan, Tallboda 
Enkel vardagsgudstjänst där vi samlas 
kring en berättelse och umgås, 
undrar och reflekterar tillsammans. 
17.00-17.30 finns möjlighet att äta 
enklare kvällsmat. 

onsdag 1 december

Adventskonsert med Chorus Lin
19.00 Törnevalla kyrka

Andra söndagen i advent

söndag 5 december

Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Tweenies och konfirmandgrupp medverkar. 
Insamling till ACT Svenska kyrkans 
internationella arbete, samt aktiviteter för 
barn och familj. Julpyssel och matigt fika efter 
mässan. Söndagsskola. 

Gudstjänst
18.00 Lillkyrka kyrka
Henric Strömberg, sång. Adventsfika efteråt.

”När det lider mot jul”
18.00 Vårdsbergs kyrka
Musikgudstjänst - Sånger i advent och juletid 
med Sofiakören.

torsdag 9 december 
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke. Vi ber, 
sjunger och läser någon text tillsammans, 
varvat med tystnad och tid för egna tankar och 
reflektioner.  Efteråt finns fika för den som vill.

Tredje söndagen i advent

söndag 12 december

Mässa
10.00 Törnevalla församlingshem
Ann-Sofie Nord, sång. Matigt fika.

Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Luciatåg för alla åldrar.

Kransbindning
Östra Skrukeby församlingshem 

tisdagen 23 november 18.00
Gröt och skinksmörgås serveras. Material 
finns men du kan också ta med dig. Allt 
till självkostnadspris. Vid frågor, kontakta 
Margareta Linde 0705-555017

KOM OCH 
SJUNG  
MED OSS!
Gistad kyrkokör är en 
4-stämmig blandad kör,
som nu söker nya sångare!
Nu har vi startat upp igen, efter ca 1,5 
års pandemipaus,och öppnar upp för 
nya sångare. Visst vill du vara med ?

Vi sjunger både sakrala och profana 
sånger, både i kyrkan och andra ställen. 
Vi är dessutom ett trevligt gäng!  

Vid intresse - kontakta körledaren 
Mia Ulriksson 0706-182157 eller  
mia.ulriksson@svenskakyrkan.se

Hjärtans Välkomna!

Var är expeditionen?
Åkerbo församlings expedition har flyttat till Tallboda. Till Medvindsvägen 33A  
närmare bestämt. Våra öppettider är måndag 13-15, tisdag 10-12, onsdag 13-15, 
torsdag 10-12. Vi har stängt fredag-söndag.

Välkommen att kontakta oss!

013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Familjedag med  
pyssel och luciatåg
lördag 11 december

10.00 S:t Martin

foto Kristin Lidell / IKO
N  
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Östra Hargs kyrkokör och Henric Strömberg, 
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17.30-19.00 Samlan, Tallboda 
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kring en berättelse och umgås, 
undrar och reflekterar tillsammans. 
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Mässa
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Henric Strömberg, sång. Adventsfika efteråt.

”När det lider mot jul”
18.00 Vårdsbergs kyrka
Musikgudstjänst - Sånger i advent och juletid 
med Sofiakören.
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En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och eftertanke. Vi ber, 
sjunger och läser någon text tillsammans, 
varvat med tystnad och tid för egna tankar och 
reflektioner.  Efteråt finns fika för den som vill.

Tredje söndagen i advent

söndag 12 december

Mässa
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Ann-Sofie Nord, sång. Matigt fika.

Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
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Östra Skrukeby församlingshem 

tisdagen 23 november 18.00
Gröt och skinksmörgås serveras. Material 
finns men du kan också ta med dig. Allt 
till självkostnadspris. Vid frågor, kontakta 
Margareta Linde 0705-555017

KOM OCH 
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som nu söker nya sångare!
Nu har vi startat upp igen, efter ca 1,5 
års pandemipaus,och öppnar upp för 
nya sångare. Visst vill du vara med ?

Vi sjunger både sakrala och profana 
sånger, både i kyrkan och andra ställen. 
Vi är dessutom ett trevligt gäng!  

Vid intresse - kontakta körledaren 
Mia Ulriksson 0706-182157 eller  
mia.ulriksson@svenskakyrkan.se

Hjärtans Välkomna!

Var är expeditionen?
Åkerbo församlings expedition har flyttat till Tallboda. Till Medvindsvägen 33A  
närmare bestämt. Våra öppettider är måndag 13-15, tisdag 10-12, onsdag 13-15, 
torsdag 10-12. Vi har stängt fredag-söndag.

Välkommen att kontakta oss!
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lördag 11 december
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foto Kristin Lidell / IKO
N  
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Julen är en bildrik tid. Media pumpar ut 
bilder av hurdan julen bör vara. Somliga 
traditionella, många idylliserande, en hel del 
vackra och somliga nästan groteska. Som-
liga är kravfyllda. Andra gör det lättare att 
andas.

Vilka bilder av julen gör det lättare att andas 
för dig? Ibland behöver vi tala med varandra 
om våra bilder. Kanske hittar vi då mer  
gemensamma bilder av julen, bilder som 
lyfter mer än att tynga.

I kyrkan talar vi ofta om ikoner. Den ur-
sprungliga innebörden i ordet ”ikon” i vårt 
språkbruk är en helig bild, en bild som jag tittar 
”igenom” och därigenom får en blick in i en 
annan dimension. Om de kristna ikonerna 
kan man ibland säga att det är ett titthål in i 
Guds hjärta.

Ofta möter ikonen min blick med stort all-
var, för de människor som avbildats har ofta 
den allra djupaste livserfarenheten och den 
allra djupaste gudserfarenheten. Blicken är 
så stadig att man kan säga att det inte bara 
är jag som ser ikonen utan också att ikonen 
ser mig.

Även våra moderna jul-bilder kan man stanna 
till inför i eftertanke – till och med inför 
reklamens färgsprakande filmer och affischer. 
Frågan vi då får ställa är: vilka bilder av livet 
målar dessa illustrationer upp? Vad är det för 
tanke om livets mening jag ser när jag tittar 
igenom dem? Och vad väcker de bilderna 
när de tittar på mig? Frågan är personlig och 
behöver ett personligt svar.

Från julen kommer en av de kristna ur- 
bilderna: Jesusbarnet. När vi fäster blicken på 
honom ser vi inte bara ett barn i en märklig 
situation.  Vi kan också se igenom scenen och 
tänka på att Gud valt att komma till oss som 
ett barn. I djupaste fattigdom och enkelhet  
föds Gud rakt in i vår värld. Här finns en av 
grundbilderna av Gud: den som delar våra 
villkor och förstår allt. 

Jag får se bilden och bilderna av Jesus, se 
igenom dem, och låta bilderna se igenom 
mig. Också där är frågan vad de väcker för 
tankar personligt, och den behöver ett 
personligt svar.

Vi behöver bilder till glädje och till tröst. 
Både yttre och inre. Vi har möjlighet att 
välja dem. Vilka bilder gör det lättare för dig 
att andas?

Jag önskar dig av varmaste hjärta 
en välsignad och god jul!

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Foto Zandra Er
iks

he
d
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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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 brevlå-
dan. 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. 

Här delas Åkerbobladet ut

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

11 - 14/11 Julmarknad på Ekenäs Slott. 
       To 12-20, Fr 11-21, Lö 10-18, Sö 10-17.

13/11  Novembermarknad  
     vid Linghemskyrkan, Linghem, från kl. 14.00 
     med lotterier och försäljning    
     Kl. 16.00 Andakt, sång och musik 
     Kl. 17.00 Missionsauktion 
     Arr. Linghemskyrkan

20/11  Lördagsträff i Linghem kl. 14.00-17.30 
     i Linghemskyrkan, Himnav. 151, Linghem. 
     Lasse Ström & Göran Olsson samt  
     Christer Trubadur spelar och underhåller.     
     Info 0769-413394. 
     Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson
21/11   Julmarknad i Landeryds Hembygdspark,  
     Linköping, kl. 11-16. 
     Hantverkare, lotterier, servering, loppis m.m. 
     Arr. Landeryds hembygdsförening

26/11   Syföreningsauktion kl. 18.30 
     i Östra Hargs församlingshem. 
     Försäljning, lotterier, servering, andakt. 
     Arr. Östra Hargs kyrkliga syförening
28/11   Adventsmässa/gudstjänst  i 
     Törnevalla kyrka, kl. 10 
     Askeby kyrka, kl. 14 
     Gistad  kyrka, kl. 16 
     Rystads kyrka, kl. 16 
     Östra Skrukeby kyrka, kl. 18 
     Bankekinds kyrka, kl. 18 - Musikgudstjänst
  5/12   Musikgudstjänst i Vårdsbergs kyrka, kl. 18 
     Sånger i advent och juletid med Sofiakören.
12/12   Luciagudstjänst i Östra Hargs kyrka, kl. 16 
     Luciatåg för alla åldrar.

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

För ytterligare information,   
se annonser  på annan plats i tidningen.
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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

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

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

D. A Mark och Träd AB

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

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

ANVÄND 
REFLEX!

Alla kan göra något för 
en säkrare trafik

Profilen var: Magdalena Andersson.
Föddes i Uppsala den 23 januari 1967. Svensk 
ekonom och politiker. Sveriges finansminister 
sedan 2014. Socialdemokraternas partiledare 
sedan den 4 november 2021.
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare 
som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Ann-Sofi Qvist, Linghem. Vinsten kommer med 
posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, oktober
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smått & gott
Björsäters seniorer

Bingo  fre 26 november kl. 14. 
Julbord  fre 10 december kl. 14. 

Välkomna till Träffpunkten.

Åkerbobladet finns att hämta 
i många affärer och i bibliotek ifall du skulle sakna tidningen, eller behöva ett extra exemplar.

T.ex. finns tidningen i flera ICA-affärer, bl.a. i Linghem, Sturefors, Norsholm, Skärblacka  
samt i Linköping (Johannelund, Tannefors, Djurgårdsgatan).  

 Dessutom i Hemköp/Priso, Stora Coop samt Östenssons i Linköping.
En fullständig förteckning på var Åkerbobladet finns tillgängligt hittar du på sidan 49.

Radannonser i Åkerbobladet 
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

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

Annonsmanus och betalning skall vara  
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den  
30 november. (Vi tar inte emot annonstext  
per telefon.)

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

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

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

100 %  nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

Vi säljer numera doftljus 
och doftolja. Har även 
vanliga ljus i 36 olika färger!

Har du ont om tid?
Vi hjälper till med det mesta

t.ex. byte av gardiner, hämta paket med QR-kod.
Kontakta oss för ytterligare info!

TIPS!Ge doftljus & doftolja i JULKLAPP
till de anställda.

Länk till e-handeln: https://leyonore.se/?salesagent_no=240&salesagent_name=Marlene%20 Andersson

Referenser finnes.

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

Tel. 013 - 10 19 90

VI SÄLJER / KÖPER  
ANTIKT & KURIOSA

50-60-70-TAL
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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. 

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

MÅNADENS JANNE!
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        Månadens profil:              Agneta Loxander        Månadens profil:              Agneta Loxander

På några år har Agneta Loxander gjort  
flera förändringar i sitt liv. Hon utbildade 
sig till lektör, började jobba som chaufför  
och testade en ny karriär som massör. Hon 
är en mångsysslande person men huvud-
delen av sin tid lägger hon på Studio Fenix i 
Linköping, där hon erbjuder en mängd olika 
behandlingar.

Fågel Fenix är en mytisk sagofågel som 
enligt legenden reser sig ur askan och 
återföds med jämna mellanrum, och 
ungefär så vill Agneta Loxander att kun-
derna ska känna när de besökt hennes 
Studio Fenix på Linnégatan i centrala 
Linköping.

– När man går ut härifrån ska man 
känna sig pånyttfödd, förklarar hon.

Och kanske har även Agneta själv bli-
vit lite pånyttfödd de senaste åren. Hon 
har i alla fall gjort en karriärmässig om-
svängning för att få till en arbetssituation 
som hon trivs bra med. Hon har många 
strängar på sin lyra och har skapat en 
kombination som fungerar för henne. 
Förutom att driva Studio Fenix arbetar 
hon även som tentavakt, chaufför och 
lektör, och hon gillar den blandningen. 
Och att starta eget var ett helt rätt val.

– Jag älskar det här och känner att 
jag hittat rätt. Jag får så otroligt mycket 
energi när jag är här. Jag vaknar på mor-
gonen och känner: wow – en ny dag. Vem 
ska jag möta idag? Jag jobbar mer än tidi-
gare men har aldrig trivts så bra som nu.

Gått bra hittills
Tittar man på vad Agneta arbetat med 
tidigare så är det en spretig meritlis-
ta. Hon har jobbat på IKEA, som kock, 
babysimsinstruktör, tidningsbud, pizzaba-
gare och logistiker. 

– Jag har även jobbat som administra-
tör, trafikplanerare, diskare, kallskänka, 
kvalitets- och miljösamordnare, telefon-
försäljare, rösträknare valen 2018 och 
2019 samt på terminal som godsmotta-
gare. 

Men nu är det främst Studio Fenix 
som är i fokus. Även om Agneta är en 
mångsysslare så är det massagestudion 

Agneta Loxander 
   – en mångsysslande massör

Mångsysslare som hittat rätt. Numera vaknar 
hon fylld av energi på morgonen.
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        Månadens profil:              Agneta Loxander        Månadens profil:              Agneta Loxander

som tar större delen av arbetstiden. Stu-
dion ligger i ett hus på Linnégatan och 
delar entré med andra delvis närbesläk-
tade verksamheter som förhoppningsvis 
kan hjälpa varandra att dra kunder. Ag-
neta startade verksamheten mitt under 
pandemin, vilket kanske inte verkar som 
den bästa tajmingen, men det har fak-
tiskt gått oväntat bra. Hon kunde smyga 
igång, ta det stegvis och känna efter hur 
hon ville ha saker. Och hittills har varit 
ett koncept som funkar.

– Det har gått över förväntan. Det är 
kämpigt att få det att gå ihop, men jag 
har gjort mitt första bokslut och det gick 
plus, och jag har inga skulder. Kunderna 
hittar hit. Det sker mycket genom mun-
till-mun-metoden. Och så använder jag 
ett system som heter Boka Direkt, och re-
censionerna där är många som läser.

Olika sorters massage
Det hela började med att Agneta läste  
kost- och näringsterapi för sin egen del, 

för att lära känna sin kropp och må bätt-
re. Hon började fundera på vad hon 
kunde använda det till och så småning-
om ledde det fram till att hon startade 
Studio Fenix. Medans hon låg i startgro-
parna fick hon ett tips om lokalen och i 
februari 2021 kunde hon dra igång.

– Jag ville göra nåt för andra. Som 
kost- och näringsrådgivare är det svårt 
att få andra att ändra sitt beteende men 
nu kan jag hjälpa de personerna, både 
i förebyggande syfte och när de får pro-
blem, på ett ganska snabbt sätt.

Idag erbjuder Studio Fenix svensk 
klassisk massage, regndroppsmassage, 
hot stone massage, lymfmassage, tejp-
ning, koppning, aromaterapi, zonterapi 
och shamansk healing.

– Kunderna är väldigt varierande. 
Jag har alltifrån hockeygrabbar till äld-
re damer och allt däremellan. Det känns 
väldigt bra och jag är otroligt tacksam 
över att de hittar hit.

forts. på nästa sida

Studio Fenix är en 
av de stora föränd-
ringar Agneta gjort 
de sista åren, och 
nu har hon skapat 
en livssituation som 
hon trivs bra med.
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          Månadens profil:              Agneta Loxander          Månadens profil:              Agneta Loxander

– Just nu är det hot stone-massagen 
som går bäst och det beror på det rug-
giga vädret, men generellt är det den 
klassiska massagen som är populärast. 
Många är också nyfikna på aromaterapi 
där man jobbar med eteriska oljor, men 
vågar inte riktigt ta steget och prova.  

Bor på Tornby
Agneta är uppvuxen utanför Nyköping 
och efter en sväng till Göteborg flyttade 
hon till Linköping för kärlekens skull. 
Hon bodde i Linghem under många år 
men numera har hon sin bostad i Tornby 
park, och det är inte så illa det heller.

– Det är en oas i Linköping kan jag 
säga. När jag fick frågan om jag ville titta 
på lägenhet där så var mitt svar: kan man 
bo på Tornby? Men idag trivs jag otro-
ligt bra.

Förutom flytten till Tornby och starten 
av Studio Fenix har det hänt fler föränd-
ringar på senare tid. För ett och ett halvt 
år sedan började hon arbeta som chauf-
för på Svensk Hemleverans. Det kan 

handla om olika sorters körningar, oftast 
med liten lastbil i Östergötland och Små-
land, och inte sällan på natten. Det är ett 
jobb som passar perfekt eftersom Agneta 
är galen i att köra bil.

– Jag tror det handlar om frihetskäns-
lan. Och det spelar ingen roll om det är 
en snabb bil, en stor bil eller en liten bil, 
jag älskar bara att köra bil.

Hjälper författare med manus
Ytterligare en karriär är den som lektör 
som började för två år sedan.

– Det är lika fantastiskt som massör 
och chaufför. Jag har alltid läst otroliga 
mängder i vitt skilda genrer, berättar Ag-
neta.

– Det är inte så att jag går in och 
ändrar i ett manus utan det är alltid för-
fattarens röst som ska höras. Jag kollar 
om storyn håller, om karaktärerna är tro-
värdiga, om dialogen fungerar, om det 
finns logiska luckor. Sen skriver jag en 
handlingsplan över sånt jag tycker be-
höver justeras, och det är för att öka 

I februari startade Agneta 
Loxander Studio Fenix där 
hon erbjuder en rad olika 
behandlingar.
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          Månadens profil:              Agneta Loxander          Månadens profil:              Agneta Loxander

möjligheten för författarna att bli utgiv-
na.

– Roligast är att se att det finns så 
mycket kreativitet ute bland vanliga 
människor, och att jag får förtroendet att 
läsa det. Och sen när man hör att någon 
kommer bli utgiven så blir det såklart 
ännu roligare.

Vill fortsätta utvecklas
Det har hänt mycket de senaste åren och 
just nu finns inga planer på att starta 
nya projekt utan Agneta vill utveckla och 
förvalta det hon har. En naturlig fortsätt-
ning på lektörsjobbet vore att starta ett 
förlag, vilket är lite av en hemlig dröm. 
Och när det gäller Studio Fenix kan man 
exempelvis addera nya behandlingar.

– Det finns alltid nya massagetyper 
man kan lära sig. Men sen vet man ald-
rig vad nästa projekt blir. Jag håller på 
att avsluta ett projekt nu, jag älskar näm-
ligen att odla och har haft en kolonilott 
som fått för lite kärlek så den håller jag 
på att sälja. Och då måste jag hitta något 
nytt att fylla den tiden med.

– Jag tror aldrig man är för gammal 
för att se nya möjligheter och utvecklas 
vidare, säger Agneta.

Dags att lägga energin på sig själv
Just nu befinner sig Agneta på en ganska 
bra plats i livet. Under många år har hon 
fokuserat på att uppfostra fyra tonåring-
ar och då fanns inte så mycket tid eller 
energi åt sig själv. När barnen blev sto-
ra och flyttade ut kände hon att det var 
dags att flytta blicken och kraften mot sitt 
eget välbefinnande.

– Nu är det min tid. Det har väl varit 
själva drivkraften, att hitta det jag är bra 

FAKTA AGNETA LOXANDER
Bor: Tornby park
Ålder: 54
Familj: 4 vuxna barn. Bor själv.
Yrke: Massör, chaufför, lektör och 
tentavakt
Godaste mat: Sushi
Godaste dryck: Vatten
Lyssnar på: Power metal, helst Saba-
ton
Favoritfilm: Thrillers
Favorit-tv: Nån sport, exempelvis  
Vasaloppet
Favoritbok: Bokserien Sagan om  
isfolket
Drömresa: Costa Rica igen. Och Alice 
Springs i Australien.
Om du vann en miljon: Då skulle jag 
köpa ny bil
Önskar sig mest just nu: Att det går 
bra för mina barn och att de utvecklas 
till det de vill.

Text och foto: Tobias Pettersson

(Se även annons på sidan 19.)

på och vill göra och som jag mår bra av. 
Mår jag bra kan jag även förmedla nån-
ting bra, oavsett om jag gör en körning 
eller masserar. Och nu mår jag verkli-
gen bra själv, jag älskar mitt liv och kan 
faktiskt säga att jag är lycklig. Det låter 
banalt men jag tycker att jag har fixat 
mitt liv så bra.  Jag jobbar otroligt myck-
et men skuttar till jobbet varje dag. Jag 
känner att det här är det som jag älskar 
att göra. Sen om det är så om fem år vet 
man ju inte, men just nu så är det så. 
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En seniorgrupp från Linghem spelar padel 
på Beach Arena varje måndag. De nio har 
varierande bakgrunder. Det som fört dem 
samman är pingis.

 
Padel är en sport som måste anses täm-
ligen ny även om rötterna, beroende på 
hur man definierar detta, sträcker sig 
i alla fall något hundratal år bakåt i ti-
den. I Sverige lär den första padelbanan 
byggts 1998. 

Sporten har ökat häpnadsväckande 
mycket och fortsätter att öka. Nya banor 
byggs och nya utövare kommer ständigt 
till.  Populariteten sporten åtnjuter tycks 
nästan sakna gränser. Man hör ofta att 
padel är något som alla med fördel kan 
ägna sig åt. 

Några som trivs med padel och tycker 
sporten passar dem är en seniorgrupp 
från Linghem. De spelar varje måndag 
i Beach Arena i Torvinge. Alla nio som 
ingår i gruppen var på plats den här 
måndagen. Man spelar dubbel på båda 
banorna så totalt åtta kan spela samtidigt. 
Det betyder att det alltid är någon som 
väntar ”på bänken” och att man byts om, 
ifall gruppen närvarar mangrant.

Nu ska ingen tro att gruppens åldrar, 
från 71 till lite över 80 år, betyder att spe-
let går långsamt. Här var det fart och 
fläkt. Redan när man öppnade dörren 
till padelhallarna hördes ljudet av snabbt 
racketspel.

Seniorer som spelar padel

Motion och social samvaro

De nio som spelar padel.
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Det påminner om tennis och en tennis-
bana. Vad är den stora skillnaden?

– Det är att du har tillgång till att spela 
på väggen, bakväggen och valla bollen. 
Tar bollen i glaset så får man inte ta den 
från golvet utan man måste ta den på 
volley. Annars är det samma räknesätt 
som i tennis. 

Racketen är däremot uppenbart an-
norlunda mot en tennisracket. Det finns 
många varianter, men för ett oinitierat 
öga ser de ganska lika ut. Naturligtvis 
finns det vissa mått racketen får ha. Även 
serven är annorlunda. Man får inte kasta 
upp bollen vid serve. Det är underhands-
serve som gäller.  

– Om man har lite bollkänsla och syss-
lat lite med boll så är det rätt så kort 
startsträcka att lära sig spelet. Sedan be-
ror det på vilken nivå man vill lägga det 
på. Vi gör det för motionens skull, det är 
roligt att leka med en boll.

Vid fikastunden efter spel och dusch 
samlades gruppen för en stunds efter-
snack. Hur kom ni på att ni skulle börja 
spela padel?

– Hela ursprunget är pingisgänget. 
Det bildades 2008 i Åkerbogården som är 

granne med församlingsgården i Ling-
hem. 

Åkerbogården behövde lite omsorg 
som att brädas om och man beslutade 
även att tilläggsisolera den. 

– Fyra pensionärer målade plank på 
dagarna. Planket ska ju torka innan man 
går vidare. 

Frågan ”Kan vi inte få låna bordet så vi 
kan spela medan det torkar?” kom att bli 
startskottet för något uppskattat. 2008 
så började därmed tre stycken att spela 
pingis och snart var de fyra. Sedan har 
det vuxit. Nu är det 18-20 stycken i ping-
isgänget. 

Seniorgruppen spelar varje måndag.

forts. på nästa sida

Racketen är annorlunda mot en tennisracket.
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– Ur det gänget kom frågan om vi inte 
ska börja spela padel. Hela det här gäng-
et deltar både i pingis och padel. Nästan 
alla är Linghemsbor. Vi vill motionera 
och ha en social samvaro.

– Vi hyr de här två banorna en tim-
me varje måndag. Dusch och bastu finns 
här. Det är social verksamhet också. 
Vi stannar här och fikar och löser alla 
världsproblemen.

– Det kostar ungefär lika mycket om 
man ska gå på gym och vi har fått rätt så 
bra pris.

”Det är social verksamhet också. Vi stannar 
här och fikar och löser alla världsproble-
men.”

Att spela dubbel på båda banorna betyder att 
det alltid är någon som väntar ”på bänken” 
och att man byts om, ifall gruppen närvarar 
mangrant.

Kortfakta
PADEL är en racketsport som kan ses som 
en blandning mellan tennis, squash och 
badminton. En padelbana är 10 x 20 m och 
en singelbana är 6 x 20 m. Sporten spelas 
på en plan med två planhalvor avskilda av 
ett nät, precis som i tennis.

I padel kan man även använda sig av glas-
väggarna i spelet som i squash. 

Källa: Beach Arena

Vad har ni för bakgrund? Vilka är ni, 
bortsett från att nästan alla bor i  
Linghem?

– Yrkespensionärer. Annars är det jät-
teblandat. Vi är gamla Saabare, kommer 
från flygvapnet, socialarbetare, målare, 
styckmästare och det är mycket varieran-
de. 

Padelspelandet förenar. Det här är 
verkligen en bra aktivitet!

Text och foto: Bo Bäckman

(Se även annons på sidan 2.)

Fastigheten i Torvinge där Beach Arena finns 
var Sveriges största tv-studio när den bygg-
des 1987.
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– Vi fyller sju år i november, berättar 
ägaren Ove Karlsson som startat och dri-
ver Beach Arena. Det vi startade med var 
beachvolleyboll och event. Event är jättevik-
tigt. Det går inte att dra runt en sådan här 
verksamhet utan event. 

– Vi var först med padel i kommunen. Vi 
var först med beachvolleyboll också och det 
är ingen som har kommit efter. 

Vem hyr för event?
– Det är företag, privatpersoner, förening-
ar, barnkalas, det är egentligen alla möjliga. 
Alla har alla förutsättningar för att ha trev-
ligheter här.

Utöver event, beachaktiviteter och padel 
finns träning och gymdel. Det finns ett stort 
och ett litet gym. Här finns även en hälso- 
och friskvårdsbit.

För att återkoppla till seniorgruppen som 
spelar padel så är även beachvolleyboll nå-
got som med fördel kan utövas av seniorer, 
likaväl som av yngre. Johan Andreasson är 
beachvolleybollspelare, arbetar i receptio-
nen, är massör, grupptränare och personlig 
tränare. Han berättar:

– Det är ju en väldigt bra sport just för att 
sanden är mjuk och då är det väldigt snällt 
mot lederna. Musklerna får jobba väldigt 
mycket, men just lederna utsätts inte för hår-
da stötar till skillnad från hur det är på ett 
gymnastikgolv.

– Att som senior komma in och bara gå i 
sanden är ett bättre sätt att träna på än att 
bara vara ute och gå. 

Johan sätter på ljudanläggningen i 
beacharenan och plötsligt är man någon an-
nanstans. Här är det miljöombyte och de 
bara fötterna kan njuta av varm sand. 

Text och foto: Bo Bäckman

Om Beach Arena

Ove Karlsson visar gymmet.  
Att välta jättedäck är en krävande övning.

Johan Andreasson är beachvolleybollspelare, 
arbetar i receptionen, är massör, grupptränare 

och personlig tränare.

Hallen används förutom till beachvolleyboll 
även till event och annat. Här finns härlig 

sand och en fin ljudanläggning med  
28 500 Watt.
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Banankontakt 
i Östergötland

Samtidigt som Lasse ”Trazan” Åberg 
nyligen fyllde 80 fyllde Electric Ba-
nan Band 40. Detta firas med att 
familjemusikalen Trazan & Banarne 
– Banankontakt åker ut på en lands-
omfattande turné. Den 20 november 
kommer man till De Geerhallen i Norr-
köping och den 28 november blir det 
inte mindre än två föreställningar på 
Linköping Konsert & Kongress. 

Manusförfattare är Lasse Åberg och för 
musiken står Janne Schaffer.  
På scen: Christian Åkesson (Trazan), 
Nassim Al Fakir (Banarne), Charlott 
Strandberg (Fröken Öken), Christoph-
er Wollter (Herr Kameleont), Nina 
Helmkvist (Krukan), Tomas “Totten” 
Strömberg (Jonny Råtta), Joanna Pa-
rera (Dolly Gam), Linnéa Elfström 
Cederin (Polly Gam) och Petter Skog-
lund (Kung Lian). 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 
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Julsaga 
om bovfamilj

På spåret 
snart tillbaka

Årets julkalender i Sveriges Television 
blir en julsaga om bovfamiljen Knyck-
ertz, som lever i en knasig tvärtom-värld. 
En hederlig jul med Knyckertz baseras på 
karaktärerna från barnböckerna om fa-
miljen Knyckertz. Pappa Bove spelas av 
David Sundin, mamma Fia av Gizem 
Erdogan och barnen Ture och Kriminel-
len spelas av Axel Adelöw och Paloma 
Grandin. I andra roller ser vi Claes 
Malmberg, Vanna Rosenberg och Julia 
Dufvenius. 

– Årets julkalender är en otroligt 
mysig historia om rätt, fel och allt där-
emellan, säger David Sundin. Att få vara 
med i en julkalender är så klart en dröm 
och jag är så glad att det blev just den 
här – jag älskar böckerna om Familjen 
Knyckertz och kunde väl aldrig tro att 
jag själv en dag skulle vara en del av den 
familjen. 

FREDRIK POLBACK 

Fredagen den 26 november är succé-
programmet På spåret tillbaka i Sveriges 
Television. Två nykomlingar bland de 
tävlande är politik-experten Marcus Os-
carsson och programledaren Carina 
Bergfeldt.  

– Detta blir den mest spännande tåg-
resa jag har gjort och att få göra resan 
ihop med Carina Bergfeldt känns jät-
teroligt, säger Marcus Oscarsson. Vi får 
se om vi hinner dra i nödbromsen i tid. 
Men det viktigaste är ju att njuta av åk-
turen. 

Bland återvändarna finner vi tävlande 
som Jason Diakité och Marcus Samuels-
son, Agnes Wold och Christer Lundberg, 
Farah Abadi och Johan Glans samt Mag-
dalena Forsberg och Claes Elfsberg. 

– Jag kan i princip garantera en spän-
nande och rolig säsong med otroligt 
färgstarka och kunniga tävlande som bju-
der både på imponerande kunskap och 
på sig själva, säger programledaren Kris-
tian Luuk. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

BILD: ULRIKA MALM/SVT BILD: SVT
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Vånga Hembygdsförening har väl liksom 
de flesta andra Hembygdsföreningar all-
deles för många föremål i sina samlingar. 
Det rör sig ofta om hemgjorda bruksfö-
remål där användarna för länge sedan 
lämnat jordelivet. Är då föremålet inte re-
gistrerat och mottaget på rätt sätt kan det 
vara svårt att veta hur och till vad det an-
vänts.

Det var inför deltagandet i Östgöta-
dagarna som ett redskap hittades när 
smedjan städades som ingen visste nå-
got om och det var heller inte registrerat. 
Under evenemanget, som lockade många 
besökare från när och fjärran, tillfrågades 
ett stort antal men ingen kunde hjälpa 
oss.

Men några dagar efteråt satt en av 
våra medlemmar och tittade på TV-pro-
grammet med den danske “bonderöven” 
och fick där se verktyget och hur det 

användes. Han använder sig ju av gamla 
lantbruksmaskiner och redskap och i det 
här fallet var det en gammal såmaskin 
han rustat upp. Det ena hjulet var trasigt 
och han tillverkade ett nytt hjul av trä. 
Hjulet skulle sedan förses med en järn-
ring och det var då verktyget kommer in 
i bilden.

För att få på järnringen på hjulet 
måste den först värmas upp så att den 
utvidgar sig tillräckligt för att passa på 
hjulet. Med tänger placerar han ringen 
på hjulet och slår med en hammare så 
den kommer på plats. Men för att få den 
helt på plats använder han vårt verktyg 
som fungerar alldeles utmärkt och visar 
hur kluriga man var förr i tiden.

Bonden fick ett nytt hjul till sin såma-
skin och Vånga Hembygdsförening fick 
problemet med det okända verktyget löst.

/AH

Danske TV-bonden löste problem

Vid städningen av smedjan hitta-
des ett tiotal sådana här redskap/
verktyg i olika storlekar, längder 
mellan 50 - 70 cm. Trots stora ef-
terforskningar kunde ingen säga 
vad det använts till.

Men det var så här den danske bonden använde verk-
tyget när han skulle få den varma järnringen på plats. 
Bilden ger inte riktig rättvisa åt verktyget, som här 
används på ett gammalt och betydligt mindre skottkär-
rehjul.
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Bondomelett
2  portioner

2-3 kokta kalla potatisar
1 gul lök
2 smakrika korvar 
1 liten röd paprika
4 ägg
1 dl grädde eller mjölk
Riven ost
Smör/olja
Salt & peppar

Tärna potatisen och korven, strimla paprikan.
Skala och hacka löken.
Fräs potatis, korv, paprika och lök i smör/olja i en  
stekpanna tills de får lite färg.
Vispa ihop äggen med grädden, smaka av med salt  
och peppar.
Häll ner i stekpannan, toppa med riven ost.
Rör försiktigt tills smeten börjar stanna.
Servera omeletten med spröda blad av grönkål eller sallad.

Bondomelett är en perfekt 
lunch som går snabbt att 
laga. Jag använde mig av 
smakrika korvar men det 
går lika bra med bacon, 
sidfläsk eller bara potatis 
och grönsaker.

MAT & DRYCK

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

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

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

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

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

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

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

GREBO
Norrby Gårdsloppis
Loppis med hantverk och gamla saker. 
Grebo Norrby Storgård 2. 
Öppet Fr - Sö 11-15. Tel. 0761-75 31 08

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö-Sö 10-16. Tel. 070-351 30 15.

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

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

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

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

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.

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

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15, 
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 11-18. 
Tel. 013-12 24 50.

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

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

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

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

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

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

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

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

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

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
(Stängt 25-26/12 och 1-2/1)
Café med våffl  or och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

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

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

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

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

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13, 
Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

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

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 14-18,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

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

Lösenord i höstkrysset var ”Drömroll" och bildtext "Trattkantareller". 
Vi gratulerar höstkryssets vinnare som blev: 1:a pris – Gunnar Sundenäs, Linköping (1 trisslott), 
2:a pris – Birgitta Samuelsson, Linköping  (1 minitrisslott). Vinsterna kommer med posten. 

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

Second Hand & Loppissidorna. Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här?  Kontakta Åkerbobladet: 
013 - 21 96 20  eller info@akerbo.nu   FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med 
ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkom-
mande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till oktoberkrysset

1

2

3

7

8

4

6

5

R
T R A V A S
R A D E R A
A V I G A N
T I A D
T O T E M E

U K L O T E N
R Å T T M O H A I R E N
O S T L A B A N E N A T

A S K D E S E R T Ö R N I
E S T E N K V A E D A

A N K A A K V A R E L L E R
H U N D S L Ä D N A I O
Y R D E O M E L E T T E R

GRANN 
GOJA

DEN KAN 
FORMA 

ETT SLOTT

GÅR  
FÖRBI 

CHARKEN

PLAST- 
ÄMNE

INSI- 
NUANT

ELEMENT
SMÅ  

FYLLDA 
PAKET

MÅLAS 
MED VAT-
TENFÄRG
AVPREFIX

BLIR TILL 
I PANNA

ÄR REST
KAN VARA 
GRIPANDE

AVHOP-
PARE

HÅLLS FÖR 
TUNGA

SPÖKAR 
SNÄLLT
ARTIKEL

KÄNNER 
SIG ILLA 

TILL MODS
ORSA- 
MAN

SFÄRERNA
LUCKRADE 

JORDEN

GLITT-
RANDE  

HUVUD-
SAKER

SAM- 
STÄM- 
MIGT

BAK- 
STRÖM
TYP AV 

OXE

SEGT 
VIRKE

PAN- 
FLÖJT

SYRE
BLIR MAN 

MED  
LAND

TILLTALS- 
ORD

GRÄDDA

DJURFI-
GURERNA 
SOM SES 

PÅ PÅLAR

PANDO-
RASAK

BARON 
IBLAND

HÅRD- 
KOKT

OKLÄDD 
I LEKEN

INTE DEN 
FINA  

SIDAN

SUDDA

BRUKAR 
KANSKE 
VEDEN

DET SOM 
KVITTAR 

KAN KOM-
MA PÅ ETT

FINA 
ULLEN

MILDRAS

LEVER  
PÅ NYTT

VÄTER  
MED 

DUNDER

FRÄSCHT 
OCH  

VACKERT 
YTTRE

NARVA- 
BON

SPRÄNGS 
IBLAND

FÖR FÄRD 
MED 

FYRBENTA 
VÄNNER

FOR 
OMKRING

   Lösning till höstkrysset
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Varsågoda, här kommer månadens Åkerbokryss att testa de små grå med. När du har löst korsordet 
kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till   
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter  
till info@akerbo.nu   Senast den 30 november 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 oktoberkrysset var ”Skördearbete" och "Lägger allt i samma korg".  
Lösning se sidan 47.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Ted Ottey, Linköping, 2:a pris – Dag Ahlqvist, Skärblacka samt 
3:e pris – Anita Sonjasdotter, Linköping. 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: korsord2021

Åkerbokrysset - november 2021

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.700 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

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

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

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

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

tillgänglig ÄVEN på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan
Bestorp: ICA Nära
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand,  
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

12 Tis   30/11 Sön  12/12

1 Tis   18/1* Sön   30/1*

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

*) Preliminärt datum



Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

Ibland kan dessa 
verktyg vara bra.

Men inte för att ta sig in genom ett inbrottsklassat fönster. 
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter, 
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Allt 
testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår som stan-
dard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och hur ett 
fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se

*Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
**Läs mer om kampanjen på vår hemsida.



LAMM- och FÅRSKINN

Skinn-
pro-

dukter

Vita 
och grå 

skinn

TOVADE TOMTARTOVADE TOMTAR

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.

Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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