
  Åkerbobladet
Nr 10– 2020
18  oktober  –   14 november
Årg 19. Upplaga 18.600

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

E-post: info@akerbo.nu

ÖPPET: Månd - Torsd 8-18, Fred 8-12

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

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

www.gummiverkstan.se013 - 510 60

Vi är nu 
NTF-certi� erade

DÄCKHOTELL

Vid skifte ingår alltid hjultvätt

Fälgar från

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

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.

Jens Niklas

Månadens profi l 32 • Fisk i paket 39 • Kultur & Nöje 40 • Loppisar 42 • Korsord 44

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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013-530 85
BANKEKIND ROSENLUND, LINKÖPING

info@bankekindsbuss.se
www.bankekindsbuss.se

PLANERAR NI EN BUSSRESAPLANERAR NI EN BUSSRESA  – – anlita oss!anlita oss!

Ingen grupp är för liten eller för stor!  
Vi planerar, arrangerar och genomför din resa.
Moderna helturistbussar med:
•  AC - TOA - KYL - KAFFEAUTOMAT  
•  Wi-Fi, 220V/USB

ULLARED  6,5 tim       300:-
16/10, 27/10, 19/11, 10/12

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

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

SKIDRESA v 8  2021     9.900:-
Campitello, halvp 

SKIDRESA v 11  2021   8.100:- 
Madonna di Campiglio, 
halvp

TYGRIKET 21/4  2021     500:-
Inkl. fm-kaffe och lunch
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till förskolan med hjärtat i naturen

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

Vi ger barnen ett varsamt förhållningssätt till 
miljön och kunskap om hållbar utveckling genom 
Friluftsfrämjandets grundidé.

Vi främjar barnens rörelseglädje och hälsa genom 
vistelse i olika naturmiljöer.

Vi är pedagoger med bred kompetens som 
främjar barnens utveckling genom lek, lärande 
och omsorg.

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

Välkommen

Med hjärtat i naturen lär vi för livet

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

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

ansok-andra-eller-sag-upp-plats-inkomstanmalan/

Det fi nns just nu ett fåtal platser lediga.

Fröken Floras
Förskola AB

SKOGSMULLE
FRILUFTSFRÄMJANDET
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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

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

Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00
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Tony Rosander: 070�-�492�10�25
Anna Rosander: 070�-�601�10�50
Mail: tony.rosander@alnarpcleanwater.se

Kontakta oss för mer information. Vi gör gärna ett besök till din fastighet för 
kostnadsfri och förbehållslös konsultation/information om vårt bioreningsverk.

www.alnarpcleanwater.se

Vill du slippa slamtömningar och serviceavtal?Vill du slippa slamtömningar och serviceavtal?Vill du slippa slamtömningar och serviceavtal?
BYTA AVLOPP?BYTA AVLOPP?Dags attDags att

DENNTEK ENTREPRENAD AB
0705 -873443 • info@denntek.se • www.denntek.se

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

Dags att boka in höstensDags att boka in höstens 
GRÄV- ELLER BYGGPROJEKTGRÄV- ELLER BYGGPROJEKT
Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.

Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.
Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda 

kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

Exempel på arbeten vi utför:
- Villa/Garagegrunder
- Betong/trä/glasfi berpooler
- Dränering & grundisolering
- Vatten & Avlopp 
- Stenläggning & Marksten
- Stödmurar & L-stöd
- Gabionmurar

- Rivningar och brandsanering
- Sten/Bergspräckning
- Garageuppfarter
- Gräsmatta
- Altan och trädäck
- m.m.

Vi är även återförsäljare för 
Marquis spabad och San Juan Glasfi berpooler.

Hör av dig om du är intresserad av en 
kostnadsfri offert på ett arbete du vill ha utfört!

Vill du ha hjälp med

SNÖRÖJNING &

HALKBEKÄMPNING?

Vi fixar det 

också!
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JULBORD 
PÅ BJÄRBY SALOON! 

I härlig miljö och med hemrökt lax och kött.
Egenrullade köttbullar och mycket mer.

JULBORD
JULTALLRIK kall eller varm

både för stora och mindre sällskap. 
Se mer info på bjarbysaloon.se

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 var-
för 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

Öppet: onsdag & torsdag 17�-�21 • fredag & lördag 17�-�24 • söndag 14�-�18
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VÄLKOMMEN TILL VÅRT 

VILDA JULBORD!
Vi dukar upp julmat och 
skapar en härlig julstäm-
ning i vår restaurang vid 
Göta Kanal. På julbordet, 
som våra duktiga kockar 
tillagar, finns traditionella 
julrätter men också flera 
delikatesser med viltkött 
från närområdet. 

Slussvägen 5, Norsholm 
Tel. 070 - 795 74 75

Välkommen att boka bord till följande sittningar:

1:a adventshelgen
Fre kl. 18 • Lör kl. 14 och kl. 18 • Sön kl. 13

2:a advent
Tor kl. 18 • Fre kl. 18 • Lör kl. 14 och kl. 18 • Sön kl. 13

3:e advent
Tor kl. 18 • Fre kl.18 • Lör kl. 14 och kl. 18 • Sön kl. 13

4:e advent
Fre kl. 18 • Lör kl. 14 och kl. 18 • Sön kl. 13

Pris per person  495 kr
Barn 3 -12 år  25 kr/år

Boka genom att ringa 070 -795 74 75 (säkrast efter 16.00)
eller skicka sms, eller e-post till info@norsholmsvilt.se, 
med namn, datum/tid och antal personer. 

Se mer info på hemsidan www.norsholmsvilt.se

Restaurangen öppen: Onsdag - Lördag 10 - 20 • Söndag 11 - 17

Tel. 011 - 545 50

Kapten Bille´s Café & STF Vandrarhem • Slussvägen

Gamla hamnmagasinet • Norsholm

hos Kapten Bille’s vid Göta kanal i Norsholm!hos Kapten Bille’s vid Göta kanal i Norsholm!
NNjut av en smakrik jultallrikjut av en smakrik jultallrik

www.kaptenbille.se

JULTALLRIKJULTALLRIK serveras serveras 
fr.o.m. fredag 27 november.fr.o.m. fredag 27 november.
En kall och en varm tallrik En kall och en varm tallrik 
samt ka� e och lussebulle ingår.samt ka� e och lussebulle ingår.
(Reservation för ev. ändringar.)

Ring och boka
Ring och boka
JultallrikJultallrik 
230:- / person230:- / person

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

Fullständiga rättigheter.
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

MMånadens Outfitånadens Outfit

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

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

Välkomna

JUMPER
Signature

FUSKSKINNS-
JEANS
Tasty

MANCHESTER-
BYXA 
Brandtex

HALSBAND
Idar

2 varor 10 %
3 varor 20 %

Om
bu
d



9

MONIKA HALLBERG 

0706 - 71 77 71  
mail: monika@tcmh.se 

FB: MonikasMatbod  
matboa.blogspot.se

HELA SVERIGES MATMAMMA 

MONIKAS MATBODMONIKAS MATBOD
Levererar mat,  

smörgåstårtor och smörrebröd  
för olika evenemang.

Bröllop • Mingelfester • Begravningar 
Personalfester • Personalmöten m.m.

Till jul kommer vi också att kunna erbjuda  
julpåsar / jultallrikar  

med Monikas hemlagade julmat.

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

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg AB  •  0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

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

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

 göra matlådor 
 skapa struktur i din vardag 
 städa hemmet
 göra ärenden 
 fi xa i din trädgård 
 egna förslag utifrån DITT behov 

AlltidNära • Pia Ekstrand • Norrbergavägen 58, 589 61 Sturefors
pia.ekstrand@alltidnara.nu • Telefon: 0709-816974

Jag vänder mig till dig
- som är över 65 år 
   utan hemtjänst
- eller som har en funktions-
   variation men inte boende-
   stöd eller personlig assistans
- och som bor i Linköping
   med omnejd. www.alltidnara.nu

Nu speciellt i coronatider kan jag erbjuda fl exibla tjänster utöver 
det vanliga – allt för att få dig och dina nära och kära att må 
bra. Självklart använder jag munskydd, handskar m.m. utifrån 
era önskemål och behov.

... för dig som önskar personlig hjälp

Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 13 - 15 november. 
Välkommen att boka din annons senast den 3 november.
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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.

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

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?

 
www.elinstallationer.net

Huvudkontor
Post- och besöksadress:  

Spårgatan 12 
597 53 Åtvidaberg

Telefon:
Åtvidaberg  0120 - 149 49  
Linköping  013 - 149 490



11

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

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

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

När erfarenhet 
räknas!

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM 
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

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

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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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil var sjuk. Han hade ont i nack-
en. Smärtan gick inte över. Han blev bara 
sämre och sämre hela tiden. 

Till slut blev han tvungen att åka 
till sjukhuset. Där fick han ett dystert 
besked. Han led av pulsåderbråck i hjär-
nan! Det är en mycket farlig sjukdom. 
Läkarna förklarade att de måste operera 
hans hjärna!

När han var liten hade hans föräldrar 
brukat kalla honom för ”Joey”. Det kan 
vi också göra. Han var bara 46 år gam-
mal. Någon berättade för vår Profil att 
han bara hade 50 procents chans att bli 
helt återställd. Det lät inte särskilt lovan-
de.

Operationen gick emellertid bra. Den 
utfördes i februari 1988. Läkarna sågade 
bort en del av Joeys skallben och trängde 
in i hjärnan. Vår Profil hade tur och kla-
rade sig utan några men.

Joey återvände alltså till livet. Han 
hade fru och barn. Alla blev mycket glada 
över att han blivit frisk.

Då kom det en kalldusch. Läkarna 
upptäckte en ny skada i en annan del av 
hjärnan! De måste göra en operation till! 
Den genomfördes i maj 1988 och gick 
också bra. Vår Profil var seg. Det var inte 
meningen att han skulle dö så här ung.

Han hade en bra kondition. Den hjälp-
te honom säkert igenom den här pärsen. 
Som ung sysslade han med baseboll och 
amerikansk fotboll, som vi ibland kallar 
för rugby.

?
Och han har fortsatt att hålla igång, 

även om han nu för tiden inte ser sär-
skilt spänstig ut. Simning har alltid stått 
mycket högt upp på listan. Joey har ock-
så ägnat sig åt löpning, men eftersom 
han har blivit gammal springer han inte 
lika fort som tidigare.

Så är han en renlevnadsman. Vår Pro-
fil varken röker eller dricker. Det har han 
säkert haft en del nytta av i livet. 

Vår Profil har en enkel bakgrund. 
Hans pappa var bilhandlare. Familjen be-
stod av far, mor, han själv och tre syskon. 
De bodde i en tvårumslägenhet. Där blev 
det ganska trångt om saligheten.

Skolan gick bra. Men Joey hade ett 
problem. Han stammade. Det var ett be-
svärande handikapp. De andra barnen 
retade honom. Vår Profil försökte ”träna 
bort” sitt handikapp genom att läsa långa 
stycken ur olika böcker framför spegeln.

Under sin tid på universitetet gjor-
de vår Profil en dum sak. Han fuskade. 
Det har han ångrat många gånger. Joey 
gjorde sig skyldig till plagiat, men blev 
upptäckt och fick gå om kursen.

Vår Profil har varit gift två gånger. 
Hans första fru hette Neilia. Hon var 
dotter till en välbeställd restaurangägare.

Båda gick på samma universitet. Joey 
fick chansen att lära känna henne un-
der en vistelse på Bahamas. Neilia var 
en toppentjej. Hon var både vacker, pigg 
och vaken.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 3 november vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar lottar vi ut en vinnare som 
får två trisslotter. Vinnare och rätt svar publiceras i nästa 
nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska  
profil hittar du på sidan 43.

De gifte sig 1966, då vår Profil fort-
farande bara var student. Han blev inte 
klar med sina juridikstudier förrän 1968.

Äktenskapet fungerade emellertid bra. 
De fick tre barn tillsammans, två pojkar 
och en flicka. 

Den 18 december 1972 tog äktenska-
pet slut. Då omkom Neilia i en bilolycka. 
Hon hade tagit barnen med sig för att 
åka och köpa en julgran. Plötsligt sväng-
de ett traktorsläp upp framför henne på 
vägen. Det blev en fruktansvärd smäll. 
Neilia och hennes lilla dotter Naomi 
dog, men de båda pojkarna överlevde.

Vår Profil blev alltså ensam med två 
små pojkar. Han fick en jobbig tid. Så 
småningom förstod han att han borde 
skaffa sig en ny fru. En sådan hittade han 
på en reklampelare. Där fanns det en 
bild av en fotomodell som han tyckte var 
mycket vacker.

Joey lyckades spåra upp modellen. 
Hon hette Jill. Officiellt uppges det att 
de träffades genom en så kallad blind-
dejt. De gifte sig 1977. Fyra år senare fick 
de en dotter som de döpte till Ashley.

Vår Profil var naturligtvis mycket stolt 
över sina söner. Den äldste sonen Beau 
gick det mycket bra för. Han var jurist, 
gjorde militärtjänst i Afghanistan, men 
blev olyckligtvis sjuk och dog i cancer 
2015.

Hans andra son Hunter är något av fa-
miljens Svarta får. Han har haft svårt att 
sköta sig, trots att vår Profil försökt hjäl-
pa honom. 

År 2014 fick Hunter en styrelsepost 
i Ukrainas största gasföretag Burisma, 
med ett arvode på 50 000 dollar i måna-
den. Många tyckte att det var konstigt 
och undrade hur det kom sig. 

Vår Profil är politiker. Han har många 
fiender som kritiserar allt han gör och 
allt han säger. En av dem är en man som 
heter Donald. Snart stundar ett stort val. 
Det blir spännande att se hur vår Profil 
kommer att klara sig.

Vem är han?

Butik - HundkurserButik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!
Tag med detta nummer av Åkerbobladet och jag lämnar  
10 % på hela köpet när du besöker butiken. Välkomna!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem
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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, Tis, Tor 13 -16 samt Ons 14-18

rabatt på alla

SOLSKYDD

 HÖSTKAMPANJ!

15 %

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

(Gäller ej tillbehör)
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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

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To    0 8.00  -  17.00
Fred   08.00 - 16.00
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Informationsträff för dig som vill bli

god man eller förvaltare

Under kvällen går vi igenom vad det innebär att vara god man eller för-
valtare. Vi berättar även om överförmyndarens uppdrag och roll. Syftet 
är att du efter informationsträffen ska ha tillräckligt med kunskap för att 
kunna ta ställning till om uppdragen är något som passar dig.

Linköpings kommun
Frivilligcentrum
linkoping.se/frivilligcentrum

NÄR: Onsdag 28 oktober kl 18.00
VAR: Stadshuset, Storgatan 43 i Linköping
ANMÄLAN: Mejla till overformyndarenheten@linkoping.se
eller ring 013-20 69 99, måndag-torsdag 10.00-11.30
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– Jag är inte en sån som har en massa 
pärmar, jag sparar helst inga papper alls, 
säger han. 

Däremot tycker han om människor 
och det visade sig vara en utmärkt och 
faktiskt väldigt viktig egenskap för de 
uppdrag han fick. 

Den första som behövde hjälp kom till 
honom i slutet av 90-talet, då var Jesper 
Brüde knappt 30 år gammal. Mannen 
som kom att bli Jesper Brüdes första hu-
vudman hade sin dagliga sysselsättning 
på det dagcenter där Jesper Brüde arbe-
tade. Huvudmannen behövde hjälp att 
flytta hemifrån och hans tidigare gode 
man hade inte skött sitt uppdrag. 

– Jag ställde upp för att jag tyckte om 
den här killen och såg att han behövde 
hjälp, säger Jesper Brüde. 

Efter några år kom frågan om han 
kunde hjälpa ytterligare en kille på sam-
ma boende som han hjälpt den första 
huvudmannen att flytta till. Jesper Brü-
des tredje klient ringde själv och bad att 
Jesper skulle bli hans gode man. Så nu 
hjälper han tre män. Mest handlar det 
om att sköta deras ekonomi. 

Hur mycket tid som egentligen går åt 
för att hjälpa dessa tre är väldigt varie-
rande. 

– Just nu är det en av dem som ibland 
ringer mig tre gånger om dagen, men 
det är ofta väldigt korta samtal.  

MÖT JESPER
– inte bara lärare och pappa utan även god man

Jesper Brüde hade uppfattningen att en god mans främsta 
egenskap bör vara att hålla god ordning på alla papper. 
Därför blev han god man nästan mot sin vilja. 

forts. på nästa sida

FOTO: DAVID EINAR
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Eftersom jag jobbar som lärare så kan jag 
inte alltid svara, men jag ringer upp ho-
nom när jag har tid. 

Jesper Brüde arbetade länge på olika 
gruppboenden, men när han var 37 år 
började han plugga till lärare. Nu jobbar 
han på gymnasiesärskolan som finns på 
Berzeliusskolan. 

– Allt handlar om att man måste tycka 
om människor, jag vet inte om jag skul-
le våga påstå att jag är en jättebra lärare, 
men jag tycker om de människor jag har 
runt mig och det är också därför som jag 
blev god man. Sen har jag väl lite svårt 
att säga nej också. 

Han kan räkna upp flera tillfällen när 
hans insats som god man faktiskt haft 
stor betydelse. Ett exempel är när hans 
tredje huvudman behövde byta boende. 
Han bodde på ett gruppboende, men var 
så rädd för sin granne att han flyttade 
hem till släktingar.

– Det första halvåret med honom inne-
bar väldigt mycket jobb. Han behövde 
hjälp att få komma hem till sin egen lä-
genhet igen och uppleva den trygghet 
han hade rätt till.

Jesper Brüde har egen familj, under  
de drygt 20 år som han varit god man 
har hans två egna barn fötts och vuxit 
upp. 

– Det är absolut inget problem, istäl-
let är det nog så att mina barn har fått en 
rikare uppväxt tack vare att de fått träffa 
mina klienter. 

De tre uppdrag som Jesper Brüde har 
ger honom ungefär 30 000 kronor om 
året, pengarna betalas ut uppdelat på tre 
tillfällen under året. 

– Men jag ser inte detta som ett sätt 
att tjäna pengar, för mig handlar det om 
människorna. Jag vill absolut inte ha tre 
till för att på så sätt tjäna 60 000 kronor. 

Hans tre huvudmän – som numera har 
hunnit bli ganska gamla män – kommer 
att kunna ha Jesper Brüde som god man 
till den dag de själva säger ifrån. 

Han har inga planer på att lämna dem. 

Det enda som är riktigt tungt med 
uppdraget som god man är när redovis-
ningen ska sammanställas och skickas in. 
Han brukar göra det jobbet under sport-
lovet i slutet av februari eftersom det 
måste vara klart senast första mars. Vis-
serligen ser han till att sköta allt varje 
månad under året, men årsredovisningen 
innebär ändå extra arbete.

– Jo, den årliga redovisningen är tuff. 
Det gäller att få ihop rätt papper och jag 
känner alltid en viss oro att jag har missat 
något. Jag är ju en sån som helst inte spa-
rar papper. 

Är du intresserad av uppdraget som god man? 

Välkommen till nästa informationsträff:  
Onsdag 28 oktober, 18.00 i Stadshuset, Storgatan 43, Linköping.
Anmäl ditt deltagande till overformyndarenheten@linkoping.se 

eller ring 013 - 206 999, måndag - torsdag 10:00  - 11:30. 
Läs mer på www.linkoping.se/godman
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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!

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.
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NOSTALGIKVARNEN 
I BJÖRSÄTER

HAR JULÖPPET!

ÖPPET:
31/10  t.o.m. 29/11

LÖRDAGAR 11  - 16
SÖNDAGAR 11  - 16

Kontakta oss:
070-510 90 03 eller 0761- 48 22 77

torbjorn.nilsson@nostalgikvarnen.com

www.nostalgikvarnen.com
     @nostalgikvarnen

Besöksadress:
Stationsvägen 3

Björsäter

Välkommen!

Välkommen att handla 
Antika Jultillbehör och 
roliga Retro-julklappar 

hos oss lördagar och 
söndagar under perioden 
31 oktober - 29 november.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

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

Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13
eller e� er överenskommelse.

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta för hemmet och samlaren

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

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Försäljning avFörsäljning av

JULSAKERJULSAKER
startar tisdag 3  nov.startar tisdag 3  nov.

Butiken kommer att vara fylld Butiken kommer att vara fylld 
med tomtar och julpyntmed tomtar och julpynt!!

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Skärblacka

DINA FÖTTER  
behöver omtanke  

Oavsett årstid
Välkommen till fotvården i ett 

lugnt & naturskönt läge.
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Trivselstunder 
med 

Lördagsträ� en
Den 24 oktober 

kl. 15 i Linghemskyrkan
En trä�  du inte vill missa!

Den oslagbare
CHRISTER TRUBADUR

Citrontårta till ka� et.
Pris 100 kr.

Varmt välkomna!

Välkommen till

Planerade trä� ar
den 14 och 28 november.

För mer info, ring 
Helene Andersson  0769- 413394

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

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

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

Sliperiet i Gistad
är öppet enligt överenskommelse.

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

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

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

Nyöppning Lada 107

Välkomna! • Vi fi nns i Igelfors Björke 107 • 070 - 351 30 15

Lördag 17 oktober
kl. 10 –17

Secondhandbutik
Kaffe • Läsk

Därefter öppet:
Lördagar 10 –15
Utför dödsbotömningar FÖ
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VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

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

Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station
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Öppna kyrkor och kapell i 
allhelgonatid
Välkommen att besöka våra kyrkogårdar och öppna kyrkor under 
allhelgonahelgen. Ta hand om varandra. Visa kärlek och håll avstånd 
till andra besökare.

Fredag 30 oktober
12.00 -17.00
Kimstads kyrka

12.00 - 18.00
Borgs kyrka

12.00 - 18.00
Vånga kyrka

12.00 - 18.00
Skärkinds kapell

13.00 - 18.00
Borgsmo kapell

14.00 -18.00
Skogängsgårdens kyrka

Lördag 31 oktober
11.00 - 15.30
Kimstads kyrka
11.00 - 18.00
Borgsmo kapell

12.00 -18.00
Vånga kyrka
12.00 - 18.00
Borgs kyrka

12.00 - 19.00
Skärkinds kapell
14.00 - 15.30
Skogängsgårdens kyrka

LAMM- och FÅRSKINN
Vita och grå

Skinn-
pro-
dukter

Tovade 
figurer

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

Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com
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Anja Fridström, Begravningsrådgivare

  Lång erfarenhet av trygg och omtänksam rådgivning

  Dina egna val och önskemål är alltid vägledande

  Tillsammans skapar vi ett personligt och vackert avsked

Välkommen att boka ett möte i harmonisk miljö
• Nice Office, Järdalavägen 2, Linköping

• Albrektsvägen 125 C, Norrköping  

Begravning och Juridik 
i Linköping och Norrköping

www.friabegravning.se010 -750 06 65

19 september 2021 äger kyrkovalet rum. Då �inns det 
möjlighet för oss i Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) 
att ställa upp i kyrkovalet.
Välkomna till ett informationsmöte om Vänstern i 
Svenska kyrkan, onsdagen den 21 oktober 2020 kl 18.30 
i Linghems församlingsgård.

Agneta Eriksson • Stiftsföreträdare för Vänstern i Svenska kyrkan
E-post: agnetagberiksson@gmail.com • Tel: 070 55 919 68

Till Dig som bor i Åkerbo församling!

7

Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75
Rågången 73, Eneby 011-10 75 75, ljusets.se

Begravningsbyrå

Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75
Stationsvägen 5, Skärblacka, 011-575 75

Rågången 73, Eneby 011-10 75 75, ljusets.se

BegravningsbyråRespekt   Värdighet
Omtanke
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vad händer i kyrkan?

Det kan vara krångligt att ta sig till kyrkan, ibland 
kommer annat emellan. Kontakta oss om du vill 
ha hjälp att tända ljus i någon av våra kyrkor eller 
minneslundar. 

svenskakyrkan.se/akerbo/allhelgona

Du som vill ha information om våra verksamheter 
och gudstjänster nära och lättillgängligt kan kika i 
appen Kyrkguiden - den finns där du hittar appar. 

Du kan alltid ringa oss
013-23 66 50

Denna sommar kanske vi mer än  
någonsin har märkt hur uppskattad 
och attraktiv kyrkan är, efter att ha 
tittat i ”gästböckerna” som ligger 
uppslagna i alla kyrkor. I de som har 
haft ortsbor, Nyckelpersoner, som 
öppnat och stängt varje dag, vardagar 
som helger, har det blivit många som 
skrivit sitt namn och varifrån de  
kommer. På flera ställen har omkring 
100 personer lämnat sitt namn vid 
besöket i kyrkan. Sen tillkommer  
förstås många fler som helt enkelt 
smitit förbi gästboken... 

För några veckor sedan uttalade sig 
en av Sveriges mest kända historiker, 
Dick Harrison, med skärpa i Kyrkans 
Tidning. Det kyrkliga kulturarvet ska 
inte låsas in. Det är allas rätt att få se, 
höra och känna vad ett kyrkorum, med 
både sin atmosfär och sina många 
föremål berättar för oss idag. ”De 
förbommade kyrkorna är det största 
och mest utbredda exemplet på hur vi 
dagligen berövas vårt gemensamma 
kulturarv – det konstnärliga, det 
arkitektoniska, det andliga och det 
historiska” säger Harrison. 

Alla kyrkor har sin särprägel och specia-
litet att se och uppleva. Våra kyrkor bär 
på mycket och är väl värda ett besök. 
Åkerbo församling har förmånen att ha 
flera ortsbor som tar på sig ansvaret 
att vara Nyckelpersoner. Tack för att ni 
ställer upp, öppnar och stänger dörrarna 
till våra kyrkor!

TEXT: Maria Bergendahl

lördag 17 oktober

Pilgrimsvandring i Ekängen
08.00 S:t Martin, Ekängen
Konsert för små och stora
16.30 Törnevalla kyrka 

söndag 18 oktober

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka
Krantz Grannlåt medverkar.
Gudstjänst 
18.00 Östra Hargs kyrka
Ceciliakören medverkar under 
ledning av Anders Krantz.

måndag 19 oktober

Godly Play för alla åldrar
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel vardagsgudstjänst där vi 
samlas kring en berättelse, undrar, 
umgås och reflekterar tillsammans. 
Från 17.00 finns möjlighet att äta 
korv med bröd. Boka din plats via  
svenskakyrkan.se/akerbo/godly-play

torsdag 22 oktober

Promenadandakt 
10.00 Linghems församlingsgård
Vi går en kort promenad i Linghem, 
lyssnar till en bibeltext och  
samtalar.
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och efter- 
tanke. Vi ber, sjunger och läser  
någon text tillsammans, varvat 
med tystnad och tid för egna  
tankar och reflektioner. Efteråt 
finns det tid för en kopp te/kaffe 
och samtal för den som vill.

söndag 25 oktober

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka
Musikgudstjänst
18.00 Törnevalla kyrka
Boka din plats via  
svenskakyrkan.se/akerbo/
musik-2020

fredag 30 oktober

Allhelgonagudstjänst
17.00 Törnevalla kyrka  
Christina Varenius, flöjt.
Allhelgonagudstjänst
18.00 Rystads kyrka
Arne Blomberg, fiol.

alla helgons dag

Allhelgonagudstjänst 
11.00 Vårdsbergs kyrka
Christina Varenius, flöjt.
Allhelgonagudstänst  
på kyrktrappan
14.00 Örtomta kyrka
Allhelgonagudstjänst
16.00 Bankekinds kyrka
Körgrupp medverkar. 
Allhelgonagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Elin Kindeskog, sång
Anders Krantz, piano och orgel.
Allhelgonagudstjänst
18.00 Gistads kyrka
Körgrupp medverkar. 
Allhelgonagudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Anders Krantz piano och orgel.

alla själars dag

Pilgrimsgudstjänst  
i allhelgonatid
16.00 Askeby kyrka

måndag 2 november

Godly Play för alla åldrar 
17.30 Samlan, Tallboda
Enkel vardagsgudstjänst där vi 
samlas kring en berättelse, undrar, 
umgås och reflekterar tillsammans. 
Från 17.00 finns möjlighet att äta 
korv med bröd. Boka din plats via  
svenskakyrkan.se/akerbo/godly-play

torsdag 5 november

En stilla stund
19.00 S:t Martin
En stund för lugn, ro och efter- 
tanke. Vi ber, sjunger och läser  
någon text tillsammans, varvat 
med tystnad och tid för egna  
tankar och reflektioner. Efteråt 
finns det tid för en kopp te/kaffe 
och samtal för den som vill.

söndag 8 november

Gudstjänst
10.00 Rystads kyrka

Morgonmässa
Onsdagar 08.15  
Linghems församlingsgård
Morgonbön
Fredagar 08.45  
S:t Martin, Ekängen
Helgmålsbön
Lördagar 18.00
Östra Skrukeby kyrka



25

vad händer i kyrkan?
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Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak
samt trädgårdsarbete och alla övriga 

hushållsnära tjänster.

Vi tänker på våra anställdas hälsa och miljö.
Mer info på hemsidan.

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

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

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

www.marlenesalltjanst.se

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

Just nu är vi friska och vi ser till att personal som eventu-
ellt känner minsta symtom inte kommer att arbeta.

Eftersom vi är så EFTERFRÅGADE 
välkomnar vi ytterligare NYANSTÄLLD personal!

Nu har vi möjlighet att ta emot � er kunder!
Se även annons på sidan intill.

Referenser finnes.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

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

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

TILL 1:A KUNDEN! (Ord. 600 kr)

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

Vi UTÖKAR 
vårt verksamhetsområde!

Norrköping 

15 % RABATT 
för nya avtalskunder under de fyra första tillfällena.

(Gäller t.o.m. mars 2021.)
Kontakta oss för mer info.

Utöver Linköpingsborna kan vi 
nu också välkomna er som bor i

info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

eller inom ca 5- 6 mil därifrån, t.ex. i
Söderköping, Finspång,

Skärblacka eller Nyköping.

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

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se

Nästa Åkerboblad delas ut i helgen 13 - 15 november. 

Välkommen att boka din annons senast den 3 november.
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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

ÖPPETTIDER:
Vard 7 - 16 • Helg enl. överenskommelse 

Bankekind, 585 93 Linköping  
013 - 533 90  

www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

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

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

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.

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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SSnygga till det yttrenygga till det yttre
Tak- och fasadrengöringTak- och fasadrengöring

Kontakta oss för pris 

på ditt projekt 

Tel. 011- 530 00

Låt oss göra jobbet! Vi avlägsnar mossa, föroreningar, alger och  mögel från exempelvis 
tak, fasader, staket, och trädgårdsplattor. 
Perfekt för dig som vill snygga  till det yttre eller har tänkt att måla om.  
Tak- och fasadrengöring kan göras året om så länge det inte är minusgrader.

Kimstadsvägen 65, 617 71 Kimstad

Telefon:
  011-530 00 •  0709-290 400 www.nyab.nu

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



Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare • Även uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

NYA DÄCK TILL SALU

Vi har även DÄCKHOTELL

Vi utför också: BILREPARATIONER

Vi SKIFTAR dina

DÄCK
inför vintern

Försäljning av 

HELLY HANSEN
arbetskläder

Innan snön kommer:Innan snön kommer:

HyrHyr LÖVBLÅSLÖVBLÅS
hos oss!hos oss!

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

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se

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

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

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

Gäller tom 2016-08-31 

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

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Öppet:  Måndag - Fredag  8 -17
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smått & gott
Björsäters seniorer

Mera Corona-spel  
vid ”Midsommarstången”

fredag den 30 oktober kl. 14.

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

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

073 - 84 30 807

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

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

Linghem 070 - 511 60 49.

Stuga / arbetarvagn
5 x 2,5 m. Säljes mycket billigt. Måste flyttas.  

Lite inbyggd.   Tel. 070 - 8854347.

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

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

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
fi nns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut

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
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Radannonser
för privatpersoner och föreningar  

under rubriken "smått & gott"

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

Annonsmanus och betalning  
skall vara Åkerbobladet till-
handa senast på tisdagen i 
veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast 
den 3 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:-

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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        Månadens profil:          Pia Ekstrand        Månadens profil:          Pia Ekstrand

Pia Ekstrand finns alltid nära till hands 
– driver företag som sätter guldkant på tillvaron

I somras startade Pia Ekstrand företaget AlltidNära, som är till för äldre och personer  
med funktionsvariation som vill klara sig själva tillsammans med någon. Med tjänster  
efter behov vill hon vara en person man kan ringa om det skulle behövas. Alltid flexibel,  
alltid engagerad och alltid nära.

Vi träffas hemma i villan i Sturefors där 
Pia har sitt kontor. Dit flyttade hon och 
maken Andreas 2006 efter att tidigare 
ha bott i Ekkällan i Linköping, men från 
början kommer hon faktiskt från en by 
utanför Vasa i Finland.

 – Jag är uppväxt i en liten by som 
pratar väldigt rolig svenska. Det är 
som en blandning mellan norrländ-
ska och gotländska, och min man kallar 
det för rumpnissespråket, säger Pia och 

demonstrerar med några meningar hur 
det kan låta. Och jag är nog böjd att hål-
la med Andreas, för det är svårt att hänga 
med i den märkliga dialekten.

Blev kvar i Linköping
1998 flyttade Pia till Linköping för att 
börja plugga till arbetsterapeut. Från 
början ville hon egentligen bli journa-
list och sökte till det, men bara 20 av de 
200 sökande togs in. Även tysklärare var 

AlltidNära är till för den som är över 65 år och inte har hemtjänst, men också för 
den med en funktionsvariation som inte har personlig assistans eller boendestöd.
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aktuellt ett tag, och hon sökte även lo-
gopedutbildning och blev antagen till 
Lund, men valde till slut arbetsterapi i 
Linköping, ett val hon aldrig ångrat.

– Jag bläddrade i en katalog hos stu-
dierektorn och tyckte att arbetsterapi lät 
spännande, men jag visste egentligen 
inte vad jag hade sökt till. Och sen när 
jag påbörjade utbildningen kände jag att 
det var exakt det jag ville hålla på med.

Efter två år träffade hon Andreas och 
då fick hon ytterligare en anledning att 
stanna kvar i Linköping.

– Vi är varandras motsatser. Han är en 
typisk datanörd och jag är mer inriktad 
mot att jobba med människor, så vi kom-
pletterar varandra.

Trivs i Sverige
Att flytta till Sverige var självklart en stor 
omställning, men språket hade hon re-
dan och länderna är trots allt väldigt lika. 
Hon saknade såklart sin familj hemma i 
Finland men annars gick flytten till Sve-
rige förvånansvärt lätt. Och vill man åka 
hem och hälsa på så är det inget oöver-
stigligt hinder även om det tar sin tid att 
resa från östgötaslätten upp till den fin-
ska Bottenvikskusten, men numera är det 
Sturefors som är hennes hem.

– Jag kom ensam hit som 20-åring 
med en 36-kilos ryggsäck och skulle bo 
inneboende hos en finsk tant i Johanne-
lund, men jag kände mig hemma direkt. 
Folk kom fram och sa: hej, vem är du? 
Det händer inte hemma i Finland, berät-
tar Pia och fortsätter:

– Jag känner att jag passar bättre i 
Sverige än i Finland. Som du märker så 
pratar jag väldigt mycket, betydligt mer 
än vad man brukar göra i Finland.

Varierande yrke
Nu har Pia jobbat som arbetsterapeut i 
20 år och trivs med sitt yrke.

– Arbetsterapeut är så brett, man kan 
jobba på sjukhus eller på boende el-
ler privat med både barn, vuxna och 
äldre. Jag har varit allt från hjälpmedels-
konsulent på Hjälpmedelsservice till 
vårdcentralsarbetsterapeut och nu på 
habiliteringen i elva år. Så för mig som 
behöver stimulans och utmaning har det 
alltid funnits där, så jag har aldrig trött-
nat.

I somras tog hon dock klivet till att bli 
sin egen chef och startade företaget All-
tidNära. Pia berättar om att dottern blev 
allvarligt sjuk och att det under hela fjol-
året var kaos i familjen. Men samtidigt 
växte det fram ett mod hos henne, för 
vad var det värsta som egentligen kunde 
hända om man startade ett företag? Jo, 
att det inte fungerade och att man fick 
börja söka jobb igen. Och i jämförelse 
med den prövning som familjen gick ge-
nom var det en nästan fånig ursäkt, så 
Pia valde att köra på och verksamheten 
fick en bra start direkt, trots coronapan-
demin.

Bryr sig om de äldre
AlltidNära riktar sig till de som är över 
65 år utan hemtjänst eller som har en 
funktionsvariation och som inte har bo-
endestöd eller personlig assistans och 
som bor i Linköping med omnejd.

– Jag brinner för både NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar, exempelvis ADHD och autism) och 
äldre och står på två ben där. Jag kan an-
vända mina habiliteringskunskaper men 

forts. på nästa sida
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även hjälpa äldre, och båda de här grup-
perna hamnar ibland mellan stolarna i 
samhället.

– Jag gillar att umgås med äldre. Jag 
tycker om deras kunskap och erfaren-
heter, men har känt att de inte får den 
hjälp som de behöver. Och mitt koncept 
handlar om att inte göra ÅT någon utan 
att vi gör det tillsammans. Jag vill hjälpa 
till att förebygga ensamhet och psykisk 
ohälsa, och om det sedan kan bidra till 
att oron hos anhöriga minskar så är det 
bara en bonus.

En trygghet för anhöriga
Tjänsterna som Pia erbjuder kan hand-
la om både stort och smått, från att laga 
mat och hjälpa till i trädgården till att 
rensa garderober eller boka tandläkar-
tid. En stor vånda har varit att ta betalt, 

för även med RUT-avdrag kostar tjäns-
terna en del och Pia är medveten om att 
hon inte kan hjälpa de pensionärer som 
har det sämst ställt. Men hon vet också 
att hon inte är ensam, när inte samhället 
eller företagare som hon själv kan hjälpa 
till så finns även Stadsmissionen, Röda 
korset och kyrkan som stöd. Pia kan vara 
en avlastning för anhöriga som bor i en 
annan stad, som nu kan känna sig trygga 
när en gammal förälder exempelvis ska 
sätta upp gardiner. Och om mamma åker 
in på sjukhus, vem tar hand om katten 
och posten? 

– Då ska de känna: vi ringer Pia. Jag 
ska finnas som den där alltid nära perso-
nen som alltid rycker ut när det behövs.

Vill sätta guldkant
– Det absolut bästa med jobbet är att 

se folk glada. Det är mitt mål, att få folk 
att må bra och känna livskvalitet. Jag vill 
ge dem en guldkant på tillvaron.

Vad har efterfrågats mest?
– Struktur i vardagen. Det är många 

med NPF-problematik som känner att 
de inte reder ut vardagen och behöver 
struktur för att få det att flyta på bättre. 
Så där har jag nytta av mina arbetstera-
pikunskaper. Men det kan också handla 
om att röja. Många samlar på sig mycket 
saker och vill ha hjälp med vad som ska 
sparas och kastas, där har jag varit med 
och hjälpt till.

– Många kunder har haft dåligt samve-
te över att hela tiden behöva besvära sina 
anhöriga, de vill klara sig själva. Jag har 
haft många tacksamma kunder som har 
återkommit, berättar Pia.

Pia flyttade från Finland till Linköping för att 
läsa arbetsterapi 1998 och sedan blev hon kvar.
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KORT OM PIA EKSTRAND
Bor: Sturefors 
Ålder: 42 år 
Yrke: Arbetsterapeut/egen företagare
Familj: Man, två döttrar och hunden 
Teo
Lyssnar på: Pink, Laleh, Kent, 
Veronica Maggio
Läser: Harry Potter
Bästa film: En livslång vänskap
Drömresa: Att fira jul i New York
Godaste mat: Husmanskost
Godaste dryck: Kolsyrat vatten
Bästa podd: Just nu blir det mycket 
poddar om ADHD
Om jag vann en miljon: Då skulle jag 
hyra en stuga i fjällen och bjuda hit 
min släkt från Finland
Önskar sig i julklapp: En bakmaskin

Spännande framtid
Pia har inte ångrat sig en sekund att hon 
startade AlltidNära. Tvärtom är hon 
förväntansfull på vad som väntar runt 
hörnet och vilka människor hon kommer 
att träffa.

– Jag trivs med tillvaron. Nu är dottern 
frisk och jag har ett gott liv. Jag jobbar 
som timvikarie både inom Stadsmissio-
nen och inom Linköpings kommun, och 
bygger på med erfarenhet som jag tänker 
att jag kan dra nytta av i min firma. Så 
jag känner mig väldigt fri och att det är 
jag som styr mitt liv just nu.

– Man måste ha mål och just nu klarar 
jag mig inte bara på firman utan jag har 
andra jobb vid sidan om. Jag tänker att 
om tre år vill jag stå på egna ben med fö-
retaget och känna att nu bär det. Sen om 
fem år behöver jag nog skaffa en anställd, 
för jag tror att det här är lite som att öpp-
na en bubbelkork. Det kommer att ta ett 
tag, men sen när det väl lossnar så kom-
mer folk att se nyttan och glädjen med 
det hela. Jag måste ha tålamod, även om 
det inte är min starka sida. 

Text & foto: Tobias Pettersson

Målet för Pia är att andra ska må bra och  
få en liten guldkant på tillvaron.

Se även annons på sidan 9.



36

Med två grävmaskiner, en hjullastare och en fyrhjuling i maskinparken är Dennis Nilsson i 
Östra Skrukeby redo att rycka ut på alla sorters mark- och entreprenadjobb. Sedan tre år till-
baka driver han Denntek Entreprenad AB och har sedan dess fått bra snurr på verksamheten.

Efter tio år i branschen kände Dennis att 
det var på tiden att han tog steget att bli 
sin egen. Det var ett stort kliv att ta, men 
ändå det självklara valet. 

– Jag kände att jag kunde så pass myck-
et och att det var dags att starta eget.  
Jag hade mycket kontakter när jag starta-
de och sedan har det rullat in nya kunder 

hela tiden, så det är kul, säger Dennis 
som gillar att vara egenföretagare, även 
om det blir mycket jobb.

– Är man inte ute och jobbar fysiskt så 
är man ute och kollar på jobb eller sitter 
och räknar på jobb.

Och medan många andra företagare 
haft det tufft det senaste halvåret så har 

Grävning, schaktning och 
olika anläggningsjobb. 
Denntek Entreprenad AB 
erbjuder allt inom mark och 
anläggningsarbeten.

Denntek Entreprenad  
fixar mark- och byggjobbet
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det tuffat på rätt bra för Dennis. Han har 
mycket att göra och snart börjar det nog 
bli dags att anställa fler för att hinna med 
alla förfrågningar.

– Jag har några andra företag som jag 
samarbetar med och hyr in gubbar av 
dem om det är lite större projekt. Men 
tanken är nog att försöka anställa nån 
kille för nu börjar det bli väldigt mycket.

Denntek Entreprenad utför allt inom 
mark och anläggningsarbeten, som 
exempelvis schaktning för grunder, tomt-
planering, kabelschakter, VA-arbeten, 
avloppsanläggningar, garageuppfarter, 
dränering och grundisolering, dikning, 
poolschakt och återfyllning. Man utför 
även plattläggning, stensättning, grund-
isolering, altanbyggen och mycket annat. 

 – Nu har det varit mycket pooler på 
sista tiden. Det kanske har att göra lite 
med corona. Folk  satsar på hemmet och 
alla ska ha pool just nu.

Vilket är det vanligaste uppdraget?
– Det är villadräneringar och platt-

sättningar. Det senaste halvåret har det 
nästan bara varit privatkunder, men det 
brukar vara mycket jobb åt företag ock-
så. Oftast tycker jag att det är roligare att 
jobba åt privatkunder.

– Kunderna kommer mest från Norr-
köping och Linköping men även mycket 
här omkring där jag bor. Många får reda 
på mig genom sociala medier men jag 
brukar även köra lite tidningsannonser, 
Åkerbobladet till exempel. Det har fak-
tiskt gett jäkligt mycket jobb, det är till 
exempel många äldre som bläddrat i den 
och ringt mig.

Hur ser planerna ut framöver?
– Förhoppningen är att det ska rulla 

på ännu mer så att jag kan ha någon an-
ställd, men det måste vara rätt person för 
jag vill fortsätta att leverera kvalitet och 
inte bara kvantitet. Men det kan bli lite 
svårt för jag vill jag gärna vara med och 
peta i allting, ha ha.

Vad har du fått för respons från  
kunderna? 

– Det har bara varit positivt. Jag har 
faktiskt inte haft någon missnöjd kund 
utan det har varit mycket beröm.

Varför ska man anlita Denntek Entre-
prenad AB?

– För att det blir bra. Jag vet vad jag 
håller på med och levererar ett bra jobb, 
helt enkelt. Och jag ligger alltid bra i pris 
också. Det är många gånger som jag vet 
att kunder tagit in flera offerter och valt 
mig i slutändan på grund av priset. 

Text och bild: Tobias Pettersson

Dennis Nilsson driver Denntek Entreprenad 
sedan tre år tillbaka. Verksamheten går 
bra och nu funderar han på att anställa 
personal.

Se även annons på sidan 5.
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd

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 45.

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

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

17/10  Konsert för små och stora barn  
     i Törnevalla kyrka, kl. 16.30, med sånger  
     från Aladdin och Lejonkungen. Boka plats. 
     Arr. Svenska kyrkan

24/10  Lördagsträff i Linghemskyrkan, kl. 15.   
     Christer Trubadur medverkar. 
     Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson

25/10  Musikgudstjänst  
     i Törnevalla kyrka, kl. 18.00. Boka plats. 
     Arr. Svenska kyrkan

30/10  Allhelgonagudstjänst med musik och sång i 
     Törnevalla kyrka, kl. 17 
     Rystads kyrka, kl. 18

31/10  Allhelgonagudstjänst med musik och sång i 
     Vårdsbergs kyrka, kl. 11 
     Örtomta kyrka, kl. 14 
     Bankekinds kyrka, kl. 16 
     Östra Hargs kyrka, kl. 16 
     Gistads kyrka, kl. 18 
     Östra Skrukeby kyrka, kl. 18

2/10 - 5/11 Spökvandringar på Ekenäs slott. 
       Endast  förbokning. Se www.ekenasslott.se

Maj - nov  Historiskt barnkalas på Ekenäs Slott 
       kan bokas på tel. 0736-50 24 20. 

Maskinhistoriskt museum i Östra Skrukeby. 
       Öppet efter överenskommelse,  
       tel. 070-2099227.

För ytterligare information  –  se annonser  på annan plats i tidningen.
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Fiskpaket är favorit i vårt hem, enkelt att laga och fantastiskt 
gott. På tjugo minuter har man en lyxmåltid med nästan inget 
arbete alls. Jag valde att toppa fisken med knaperstekt bacon 
men det går lika bra med färska räkor. 

Fisk i paket
4 portioner

Ugn 200 grader

4 ark bakplåtspapper
600 gram torsk eller mer
2 morötter, strimlad
1 liten fänkål, skivad
1 purjolök, skivad (det vita)
2 st tomater  
(urkärnade och tärnade)
Pressad citron
Smör
Salt & peppar

Servering
1 pkt bacon
Dill
Citron

Lägg ut bakplåtspapper på bänken.

Lägg grönsakerna på mitten av  
papperet.

Krydda fisken på båda sidor. 

Placera fisken på grönsakerna.

Pressa citron över och avsluta med  
tunna skivor av smör. 
(Skär skivor med en osthyvel.)

Vik ihop pappret och nyp ihop  
kanterna ordentligt.

Placera paketen i en ugnssäker form 
och stek i ugn ca 20 minuter.

Knaperstek baconet, låt rinna av på 
papper.

Öppna paketen och toppa fisken med 
bacon och dill.

Servera med potatism

os/kokt potatis  
och citronklyftor.

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg
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Östgötska debuterar 
som barnboksillustratör

Carina leder talkshow

Det hände i verkstaden. Bilen var lagad 
men plötsligt var Pappan trasig. Vad man 
än frågade honom stirrade han stelt och 
svarade bara “Ja. Nej. Vet inte.” Hur la-
gar man en trasig Pappa när inte ens saft 
och bullar hjälper? Och det är bråttom. 
Vilken dag som helst kommer Skrutten!

Kinna Andersson som är född och upp-
vuxen på en idyllisk gård mellan Gistad 
och Norsholm, två mil utanför Linkö-
ping, har nyligen debuterat som illu-
stratör med barnboken Skrutten kommer.
Kinna har sedan barnsben drömt om att 
få illustrera, och en barnbok har stått 
högt på önskelistan.

När Kinna kom med i bilden var ma-
nus redan klart, skrivet av författaren 
Erik Söderlund från Stockholm. 

– Det har varit fantastiskt roligt att få 
arbeta tillsammans med Erik, och lite läs-
kigt också i och med att både karaktärer 
och historien baseras på verkligheten, 
säger Kinna. 

Tillsammans med Erik har detaljrika il-
lustrationer växt fram och skapat en 
humoristisk vinkling på temat oro, ned-
stämdhet och ångest – eller vad man nu 
vill kalla detta tillstånd som de flesta av 
oss drabbas av någon gång i livet. Kan 
oron i denna berättelse rent av vara en 
manlig förlossningsdepression? Kan det 
få finnas en sådan? Berättelsen handlar 
också om kärlek, vänskap och den störs-
ta lyckan. 

– Att få göra detta har varit helt fan-
tastiskt, avslutar Kinna.

Skrutten kommer ges ut av Tant Gul bok- 
och serieförlag och finns tillgänglig i så 
gott som alla digitala bokhandlar. 

Sveriges Televisions Carina Bergfeldt, 
för de flesta känd som utrikesreporter, 
får efter nyår en egen talkshow på fre-
dagskvällarna. Värden själv ser fram 
emot uppdraget: 

– Jag är så vansinnigt glad, säger hon. 
Och en smula skräckslagen. Att ansvara 
för fredagskvällar klockan 21, det blir ju 
inte tyngre än så. Det bästa jag vet är när 
människor öppnar upp och vågar visa vil-
ka de är. Det är den sortens berättelser 
som jag nosat efter under hela min karri-
är. Min talkshow blir en 2.0-version av det. 

Carina Berg-
feldt har 
runt 100 000 
följare på soci-
ala medier och 
tanken är att 
hon ska använda sig av dem i program-
met. 

– Vi har mycket kvar att finslipa och 
jag planerar att bolla idéer med mina föl-
jare. De är fantastiska och deras respons 
otrolig. 

FREDRIK POLBACK 

som barnboksillustratör

BILD: JANNE DANIELSSON/SVT

KULTUR & NÖJE                                   KULTUR & NÖJE

BILD: TANT GUL BOK- OCH SERIEFÖRLAG
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När Sveriges Televisions långkörare 
På spåret drar i gång i november kas-
tas sex nya par in i leken: Frida Boisen 
& Hamid Zafar, Dilan Apak & Moa 
Lundqvist, Tomas Alfredson & Ernst 
Billgren, Irena Pozar & Patrik Arve, 
Magdalena Forsberg & Claes Elfsberg 
samt Sanna Lundell & Plura Jonsson.  

– Jag hoppas på obskyr 60- och 
70-talsmusik och matrelaterade frå-
gor, säger Norrköpingssonen Plura 
Jonsson, som förutom att med Eld-
kvarn ha bidragit till den svenska 
låtskatten även gjort sig känd som  
tv-profil. 

Bland återvändarna hittar vi bland 
andra Marianne Ahrne & Anders  
”Ankan” Johansson – den senare från 
Linköping. Duon har tidigare tagit sig 
till semifinal och nu tävlar de för tred-
je gången. 

På spåret har premiär fredagen den  
27 november klockan 20.00 i SVT1. 

FREDRIK POLBACK 

Plura och Ankan 
i På spåret

Med östgötsk 
inspiration

Nu släpper Roscoe Parker Band de-
buten You Might Get Lost, You Might Get 
Hurt – country och americana med 
personliga texter och inspiration från 
uppväxten i Östergötland med tidsför-
driv som bandrep planlöst bilåkande. 
Roscoe Parker Band bildades 2018 
av Rickard Beurling och Joakim 
Paulsson. De lärde känna varandra i 
tonåren då de bodde i Mjölby. Nume-
ra ingår också pedal steel-gitarristen 
Roger Gustafsson i bandet. 

– Den här skivan består av en sam-
ling självbiografiska låtar där jag vill 
ge lyssnaren en känsla av hur mitt liv 
varit, säger Rickard Beurling. Från 
det att jag gick i mellanstadiet fram 
till nu. Både musikaliskt och ur ett be-
rättande perspektiv. Från att vara ung 
och stundvis känna sig utsatt till att 
växa upp och skaffa familj.  

FREDRIK POLBACK 

BILD: SVT

BILD: CLAP YOUR HANDS

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

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

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

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
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.
Stängt för säsongen. Du är välkommen 
att ringa under höst, vinter och vår och 
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink 
och fotbollsplan, efter 300 m höger. 
Tel. 0703-6769 80.

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Öppet 17/10 kl. 10-17. Därefter 
lördagar 10-15. 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 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

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

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

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

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

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

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

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 och To  11 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

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

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

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

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

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

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

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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Profilen var: Aleksandr Lukasjenko. 
Föddes i Kopys nära Vitsebsk i den nordöstra 
delen av Vitryssland som också kallas Belarus. 
Lukasjenko är landets president sedan 1994. 
Han har blivit omvald flera gånger. 
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en 
vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Per Henriksson, Linköping.
Vinsten skickas med posten.

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

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. 

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. 
To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

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

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

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

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

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

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

OBS att vissa loppisar kan 
ha ändrade öppettider, eller 
stängt, p.g.a. Corona-läget.
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Så var det dags för ett nytt hjärngympapass! Här kommer ett nytt Åkerbokryss. När du har löst korsor-
det 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 3 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 septemberkrysset var ”Hon har många uppslag" och "Ingående närstudie".  
Lösning se sidan 43.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Britt Phalén, Linköping, 2:a pris – Marianne Wilhelmsson,  
Kimstad samt 3:e pris – Yvonne Bergström, Linghem. Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2020

Åkerbokrysset - oktober 2020

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.600 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag

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

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

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

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

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32, 
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, 
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n, 
Hemköp Storgatan
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stads-
mission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand, 
Erikshjälpen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, 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, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

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

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2020

Nr Manusstopp Utdeln.dag

11 Tis 3/11 Sön 15/11

12 Tis 1/12 Sön 13/12

TRYCK: 
LTAB Linköpings Tryckeri AB

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

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Vill du se Morups Premium i verkligheten? 
Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

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 
med 23 olika verktyg. Vi har bland annat utrustat fönstret med 
härdade hakreglar, helgjutna slutbleck, förstärkt limning av glas, 
bakkantssäkring och säkerhetshandtag. Inbrottsklassningen 
ingår som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om vår 
inbrottsklassning? Läs mer och boka hembesök på morups.se

INBROTTS- 
KLASSAD DÖRR 

PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

**

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


