
An n o n s t i d n i n g  f ö r  ö s t ra  Li n kö p i n g
Nr 9 – 2009 
18 september  – 22 oktober 
Årg 8. Upplaga 8.200

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
 Åkerbo med omnejd
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NY RESEGARANTI 
inom färdtjänsten

Ny resegaranti kartlägger förseningar och kompenserar resenären.

Sedan den 1 september ska färdtjänstresenärerna kunna känna sig tryggare med att 
färdtjänstfordonet kommer inom utlovad tid och att man kommer fram när man lovats.

Om färdtjänstfordonet inte kommit 20 minuter inom lovad tid ska resenären ringa till 
beställningscentralen. De tar reda på var bilen är, och hjälper till att få resan genom-
förd. Som kompensation för förseningen erbjuds resenären 100 kronor som reskassa 
att utnyttja inom färdtjänsten för en annan resa eller en värdecheck á 100 kronor.

Garantin gäller också om man fått ett löfte om när man senast ska vara framme.  
Om resan blir mer än tio minuter försenad mot den i beställningen lovade ”senast 
framme tiden”, erbjuds resenären samma kompensation som om fordonet är försenat 
vid hämtning. Garantin gäller inte om resan försenas på grund av resenären själv.

– Den nya garantin hjälper oss att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi hoppas att vi 
kan få bättre kunskap om varför förseningar uppstår och dra lärdom av dem, så att 
liknande situationer inte uppstår i framtiden, säger Rolf Edelman (M) ordförande i 
kollektivtrafiknämnden.

Resegarantin har testats under sommaren, men det är först nu som garantin införs 
fullt ut och resenärerna får rätt till ersättning.

TRäffpuNkT föR äldRE 
i centrala linköping

I oktober öppnar Hagdahlska huset – en träffpunkt för de Linköpingsbor som 
kommit upp en bit i åren.

Till Hagdahlska huset på Platensgatan 2 kan man komma för en pratstund över en 
kopp kaffe, eller för att lära sig att använda internet. Här finns också ett minigym.

Det är äldrenämnden som ansvarar för Träffpunkten som drivs med hjälp av statliga 
stimulansmedel. Även frivilliga krafter kommer att behövas.

– En del av det som finns på Hagdahlska huset är aktiviteter som också bedrivs på 
servicehus, men vi vill också erbjuda en neutral träffpunkt, bland annat för dem 
som fortfarande bor i sin ordinarie bostad och gärna vill delta i aktiviteter, säger 
äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD). 

www.linkoping.se
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Gratis kurser
för allmänheten

Barnolycksfall
den 17/10 kl 9.30 – 16.00

Första hjälpen –  lungräddning
den 19/10 kl 18.00 – 21.15 

med fortsättning 26/10 samma tid

Lokal:  Församlingsgården i Linghem.

Röda Korsets utbildade lärare står för undervisningen.

OBS.  Begränsat antal deltagare.

Anmälan senast den 3 oktober till
Una Jerlock, tel 013- 707 82 eller mobil 070- 54 37 050

Åkerbo rödakorskrets

Willow Tree
Finns i många olika modeller - pris från 129:-

Öppettider: Vardagar 11-18  •  Lördagar 10-14
Johannelunds Centrum, Linköping  •  Telefon 013-13 57 04

Vi har många fler, 

och även nyutkomna, 

Willow Tree-figurer i butiken. Välkommen in!
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Låsblecksgatan 8, Hackefors, 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se
Må-To 8.00  -  18.00 • Fr 8.00 - 16.00

Lämna på morgonen
- hämta på kvällen!

Vi monterar RenovglasRenovglas

Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad

Ericsons - Måleri 
Christer Ericson • Rycklösa • 585 62 Linghem
Mb: 0707-86 92 22 • Tfn/Fax: 013-39 63 85

Ring och boka tid! 
Tfn: 0707-86 92 22

Gör din bostad 
tyst, varm och 
miljövänlig!

Byt ut dina gamla 
otäta fönsterglas   

Er veterinär  
för stora och små djur. 

Från hästar till marsvin.

013 -12 40 30
www.erveterinar.se

Öppet: Mån-Fre 8-17 • Drop-in Tis 17-20
Skogslyckeg. 10, Johannelund, Linköping

Gratis  
parkering

Vaccination 290:- (hund o. katt) 
Prisexempel:

Gör även hembesök.

Semesterstängt v. 39 - 40.

Vi utför:
• Nyinstallationer
• Renoveringar
• Försäljning
• Vattenrening

Välkomna att höra av Er!
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Brasved  /  Pannved
• Kapad & klyvd
• Längd 30  eller 35 cm 
      Annan längd kan ordnas efter önskemål

• Fritt hemkörd och   avtippad,  
   vid köp av minst 3 m3

Tomas har flyttat. Samma kvalitet. 
Samma priser. Boka snarast, medan 
det finns torr ved kvar. /Mvh Henrik

Ren björkved 350 kr/m3 
Blandved 270 kr/m3

Priserna gäller stjälpt mått

Tel. 0704 - 46 86 99

FlowerPoint • Tfn 013-27 04 40
Värdshusv.12 , Tallboda (gamla affären)  

eller Blomvagnen, St.Torget (vid pressbyrån)

FlowerPoint

Kom in och  
titta på våra 

fina & färska blommor.
Välkommen

in i Tallbodabutiken och  
Blomvagnen på Stora Torget i Linköping! 

Foder/Entreprenad

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

Grovfoder för häst 
Stallplatser för uthyrning 

Grävningsarbeten

3 ÅR 

i Tannefors

     firas på
Tanneforsdagen
den 26 september!

(X-tra öppet 10-15.)

Nya Tanneforsv 70 • Tel. 013-12 16 90 • www.tanneforsoptik.se
Öppet : Må-Fr 9:30-18 • Lunch 13-14 • Lö Stängt 

Ewa Wallgren
Leg. optiker Bra parkering!

Köp ett presentkort
 den 26/9.

Det blir värt 30 % MERvid inlösen före 30/10 2009.Löses ej in mot kontanter.

Fler erbjudan-
den presente-
ras i butiken.
Välkomna!
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Hushållsnära 
tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

rent hem  I LINKÖPING

Veckostädning 
eller varför inte en 

Höststädning?
Företaget växer och det 

vill vi � ra med att 
bjuda på 

fönsterputsning
hos alla nya kunder 

som tecknar veckostädning.

rent hem i Linköping • 073 - 420 11 83
Sävsångarevägen 35,  585 65 Linghem

www.renthem.com • info@renthem.com

Välkommen hem till rent hem!

Den 1/10 � yttar vi in i fräscha lokaler på Låsblecksgatan 3 i Hackefors.

G.T.’s
Trädgårdstjänst

Husnära tjänster

Greger Thörnholm
070 -160 06 17

F-skattsedel

g.thornholm@spray.se
www.gttradgard.com

Är du trött på 

STUBBARNA
i trädgården?

    www.dakonsult.se

specialitet  

stubborttagning!

Jag utför även:
 Trädfällning på din tomt
 Beskärning av stora träd (med skylift)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)

Daniel Gustafsson

Öppet mån-fre 14-19 • Lör 10-14

Sviestad Fredriksborg • 585 93 Linköping
Telefon:  013-15 29 75 • 070-750 12 54

www.fredriksborgsridsport.com

Allt för häst och ryttare

Bra pris på  90:- 
balen

(Hemkörning kan ordnas.)

TORV 
för stall och trädgård
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Jernbergs Bilservice 

Service, reparationer m.m.

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

Oljebehandling

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

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

TaKaRBeTen med hög KvaliTe!

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

TP-demonteringar
Vi monterar ned och fraktar bort 

Ring: 
0703 - 53 88 75 eller 0705 - 61 92 55

oljetankar  
& pannor m.m.

Fönster
Verkstadsrenoveringar och nytillverkning.

Snickerier
Renovering, nybyggnad, ritningar.

Altaner, förråd m.m.

Fönster & Hantverk
SeniorCom AB • 013 - 14 14 50

www.seniorcom.se

Vi tillhandahåller plast som kan användas för t.ex. rutor i maskiner, lekstugor, förråd samt till 
exempelvis inglasning av altaner och balkonger. Makrolon är även ett utmärkt material för  
utformning av skyddshuvar, skydd i stallboxar osv. eftersom materialet är nästintill okrossbart. 
Tjocklekar från 1 mm och uppåt, tillkapas efter mått eller ritning.

VÄLKOMNA TILL INDUSTRIMODELLER - Vi har öppet vardagar mellan 08.00 - 16.00

Molijns väg 4, 589 41 Linköping • Tel 013-15 19 31 • Fax 013-15 23 04 • Hemsida  www.industrimodeller.com

Plexiglas & Makrolon
“GLAS” AV PLAST
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Vi har försäljning av vagnar, både från 
egen tillverkning och import, samt selar 
och övrig körutrustning. Även reparationer.

Välkommen till vår butik i Björsäter, 
eller handla enkelt i vår webshop.

Öppettider i butiken: 
tisd och torsd 13-19 • lörd 10 -14

Björsäter Fagerdal •  597 94  Åtvidaberg 
Tel. 0120 - 603 63, 0768 - 66 03 63

... när det gäller körning!

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

Lanthem
Inredning  Present  Sömnad

Fröö gård, Lillkyrka • 585 63 Linghem

Öppettider: 
Lördag och Söndag 11- 15

Tfn: 0733 - 160 150
www.lanthem.se

Hos Lanthem hittar Ni!
Klassiska tyger: 1700-talsinspirerade rutor & ränder,

linne, blommigt ...
Gripsholmsrutor till gardin och möbler.
Stolsöverdrag, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Gardinsömnad

HÖSTNYHETERNA börjar komma ...

Attendo Personlig assistans
En utförare med helhetssyn på din assistans

Vi ger dig en besvärsfri helhetslösning utifrån 
dina önskemål. Vi ger dig möjlighet till 

infl ytande och självbestämmande. 
Vårt mål är att ge dig en ökad livskvalitet. 

Assistenterna får kontinuerlig utbildning och hand-
ledning för att kunna assistera dig på bästa sätt.

www.attendo.se
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nästa åkerboblad  
kommer ut den 23 oktober. 

boka annons i god tid före den 14 oktober.

Thörnblad Webb
online-backup för både enskilda datorer och servrar, webbhotell,
virtuella och dedikerade servrar, online-lagring och hemsidor. 

Thörnblad Webb
design / programmering / underhåll / webbhotell

din lokala och personliga leverantör av:

Kontakta oss för att höra mer om våra 
tjänster och konkurrenskraftiga priser!

www.thörnblad.se
0739-809688

Modevisning
i Åkerbogården
8 Oktober, kl. 19.00 –21.00

Kom och se höstkollektionen
från Friendtex samt

smycken från Zonza & Ateljé Blåkulla.

ME Studio Mariette
Friendtex kläder – Smycken – ME hudvård – Färganalys

Mariette Eskilson, Dipl. Färgkonsult • 0705-15 78 70 • Eklundsgatan 1 (Majelden), Linköping
Ny hemsida: www.MEStudioMariette.vpsite.se 

Nya Öppettider i butiken på 
Eklundsgatan 1 (Majelden)!

Vardagar 11.00-14.00  
Måndagar även 16.00-18.00

Boka gärna en tjejkväll!

Biljetter säljes via stödföreningen. 
Biljettpris 50:-, lättare förtäring ingår.            

Marie Pettersson 013 - 707 75 
Gunilla Honkanen 013 - 701 44

Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Utförsäljning på skor 50 %
013 – 13  74  80

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller 

det humanjuridiska.

Bouppteckningar 
Testamente - Arvsskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10 
070 - 870 59 29 

www.svenskafamilyaid.se
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BENE
DIKTA
Mitt namn är Ulla Fagerås och jag
arbetar med komplementära behand-
lingar sedan några år. Meningen med
behandlingarna är att du ska kunna
hitta en väg till bättre hälsa och väl-
mående.

Behandlingar och kurser
Reiki-healing med vägledning 
Regressions-/Suggestionsterapi
Resanprocessen (Brandon Bays)
Samtal/Vägledning
Meditation/andligt växande 
Reikikurser 
Reiki Lärare, ring om enskild kurs
Regressionsterapeut
Resanterapeut 

För behandling, kurs, upplevelser eller
mer information, ring  0702-48 58 17 
eller maila: ulla.fageras@bredband.net

Jag heter Malena och jag arbetar med
KranioSakral- och zonterapi.

Avslappnande och djupgående behand-
lingsformer som hjälper kroppen att
släppa på spänningar och stimulerar
cirkulationen.

Behandlar bl.a.

- Rygg- och nackbesvär

- Huvudvärk-Migrän

- Bäcken och höftbesvär

- Stress-Trötthet

För information eller tidsbokning
ring Malena 0733-10 92 50

Nygatan 56 • Linköping
0702-485817

Nygatan 56 • Linköping
0733-109250

Nrgi
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Anmälan till Mona Wahlström senast den 21:e okt. Tfn: 013-23 66 59

i Linghems församlingsgård

Fredag 23 okt. kl. 19.00
Njut av god mat och dryck! Vår värdinna Mona inbjuder till en kväll  

med god mat och trevlig samvaro. Ni kommer att få njuta av en smakrik  
3-rätters middag under kvällen för en kostnad av 70:-/pers.

Välkomna till herrmiddag!

Höstmarknad vid

• Rea på utvalda varor
• Försäljning av hembakat bröd
• Lotterier
• När gav du din fru en soff a senast?
• Ny bokavdelning en trappa upp

• Vi bjuder på kaff e med dopp

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR:
Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14

Linghemskyrkans församling

Lördag 26 sept, kl. 10 – 14

Varmt välkommen!

(Intill Linghems station)

Höstmarknad vid

• Rea på utvalda varor
• Försäljning av hembakat bröd
• Lotterier
• När gav du din fru en soff a senast?
• Ny bokavdelning en trappa upp

• Vi bjuder på kaff e med dopp

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR:
Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14

Linghemskyrkans församling

Lördag 26 sept, kl. 10 – 14

Varmt välkommen!

(Intill Linghems station)

NOSTALGIMIX
HÄR KAN DU HITTA SAKER DU MINNS FRÅN  

FÖRÄLDRARS, FARFARS ELLER MORFARS GREJER. 
VI HAR ETT BRETT SORTIMENT AV PORSLIN, TIDNINGAR, 
KLÄDER, HATTAR, SKOR, LEKSAKER, TYGER, SMYCKEN, 
MINDRE MÖBLER, BURKAR, VINYLSKIVOR, REDSKAP & 

KURIOSA, MED TYNGDPUNKT PÅ 50–70-TAL.  
ALLT TILL ETT PRIS SOM DU HAR RÅD MED!

MÅ-TO 13-18, LÖ 11-14 • 013-10 19 90
G:a Tanneforsv 90  (KANNANHUSET)

GRATTIS LINKÖPING! NU HAR VI ÖPPNAT!

Salong Atina
Vi tar hand om Ditt hår!

Ulla • Heléne • Bibi

Tel. 013 -14 85 80
Apotekaregatan 8, Linköping

Ulla • Heléne • Bibi

Kreativ
konferens- & kurslokal

uthyres
i Vårdsberg

Två rum 
om 40 resp. 20 m2

Kontakta
ewa.svensson@crearum.se
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 Visning av lokaler och verksamhet.
 Aktuell information om trafiken i Linköping och länet. 

Kommunalrådet Muharrem Demirok samt representanter för NTF och 
Vägverket Region SÖ. Kl. 11.00 och 13.00.

 Gratis demonstration av halkbanan. (Du får åka med.)

 Gratis demonstration av ECO-körning. (Du får prova.)

 Gratis syntest.
 Körgårdar för bil och släp.
 Tipsrunda med fina priser.
 Möjlighet att erhålla internationellt körkort. (Ta med passfoto.)

 Demonstration av nytto- och tävlingsfordon.
 Veteranbilar.
 Barnaktiviteter (Fiskdamm, barnbilbana).

 Vältebil och krocksläde.

VÅRA SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS FINNS PÅ PLATS: 
Vägverket Region SÖ, NTF, Rejmes, Hertz, Specsavers, Preem,  

Autoexperten, Dinitrol Center, Assistanskåren, Skoda (Engströms),  
STR (Linköpings trafikskola), Östgöta Camping, LMS (Linköpings MS), 

Linköpings kommun, Antikbilklubben.

VI BJUDER PÅ KORV OCH KAFFE / DRICKA.
FRI ENTRÉ - FRI PARKERING.

VÄLKOMNA!

INVIGNINGSDAG OCH ÖPPET HUS
MOTORMÄNNEN ÖSTERGÖTLAND

SÖNDAG 20/9 kl. 10.00-15.00 
PÅ LINKÖPINGS MOTORSTADION.



14

Ringstorp Folkets Hus

Hantverks- ocH  
Loppmarknad

Fixardag

UtHyrning

BarnFörestäLLning 
FiLiokUs Fredrik

Lördag den10 oktober  
kl. 10.00  – 16.00

Söndag den 8 november 
kl. 14.00 – 16.00

Lördag den 28 november
kl. 10.00 – 15.00

Kontakta Inger Alexandersson  
för bokning av bord, tel. 013 - 771 66

www.ringstorp.net

Vill du hyra Ringstorp Folkets Hus  
med plats för över 100 personer? 

Kontakta Anders Berglund, tel. 013 -13 97 01.  
Mycket förmånliga priser!

Mer information om dessa och alla våra andra aktiviteter 
samt uthyrningsinformation m.m. finns på vår  

nyrenoverade hemsida: www.ringstorp.net

www.ringstorp.net

Anmälan och frågor till 

pernilla@fengshui-insikt.se 

eller på 0708 -92 81 45

Rensa i röran
Harmoni i hemmet med feng shui

Söndag 20/9, kl. 15:30-17:30
Föredraget handlar om hur vi kan använda feng shui i 
våra hem. Denna e� ermiddag tittar vi extra noga på hur 
alla saker i hemmet påverkar oss, och hur du kan skapa 
goda förutsättningar för ett harmoniskt hem.
150 kr. Begränsat antal biljetter.

Grundkurs i feng shui
Lö-sö 26-27/9, kl. 10-17

I grundkursen får du lära dig att använda feng shui i ditt 
hem. Vi går igenom grundläggande begrepp för att du 
ska kunna skapa ett harmoniskt feng shui-hem. Teori 
varvas med övningar. Ta med en ritning eller skiss av ditt 
hem. Kursavgi�  1190 kr. Utbildningsmaterial samt frukt 
och � ka ingår. Begränsat antal deltagare.

Mer info på www.fengshui-insikt.se
Plats för båda aktiviteterna: Ulvåsavägen 6 i Valla, Linköping.

Vi arbetar inte med någon färdig 
modell. Vi har stor lyhördhet för  
vilken väg den enskilde eller paret  
vill gå. Tillsammans skräddarsyr  
vi en behandling som är lösnings-
fokuserad och målinriktad.  
Välkomna till oss.

FAMILJERÅDGIVNING
Urban & Kristina Åslund
Storgatan 33, Linköping
Tfn: 013 - 465 52 02

www.familjerelationer.se

Prova på decoupage-kurs 
1 tillfälle

20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 
17/11, 24/11, 8/12, 15/12

Lång-kurs decoupage 
3 tillfällen

1.  21/10, 28/10, 4/11 
2.  11/11, 18/11, 25/11
3.  2/12, 9/12, 16/12

Mån - Ons 12-18 • Tor 12-20 • Fre 12-18 • Lör 10-14

För mer info maila eller ring!

www.dekorationsverkstan.se • info@dekorationsverkstan.se
Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping • 0768 -  966 132

Butiken öppen: 
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SKÄRKINDS RÖDAKORSKRETS
 inbjuder till

”HÖSTMARKNAD MED LOPPIS”
Söndagen den 27 september

mellan kl. 10 –16
i Skärkinds bygdegård 

Passa på att rensa garderober, garage och förråd 
och sälj det hos oss på loppisen.

Bordet hyr du av oss för 50:-

”Loppisfynda till hem, barn och vuxna och handla varor från 
naturens ska� eri som bröd, frukt, ägg, rökt � sk och kött m.m.”

Ka� eservering och  korvgrillning.
För mer info kontakta 

Margareta Andersson  011 - 561 32, 0709 - 21 65 34 
eller Annelie Rosén  011 - 560 06, 0709 - 14 91 11

Välkommen!

September
19 Lördag 18.00  Åkerbosångarnas övningskväll i Kapellet Vårdsberg.
22 Tisdag 18.30 UK-scouterna i Högliden, Bankekind.
25 Fredag 19.00  Bönesamling i Kapellet.
27 Söndag 10.00 Bönegudstjänst i Salem Rystad.  
     Axelsson, Kaffe. Församlingsmöte efteråt.
29 Tisdag 18.30 UK-scouterna i Högliden, Bankekind.
   19.00  Bön i Salem Rystad.

Oktober
4  Söndag 10.00 Skördegudstjänst i Kapellet Vårdsberg. 
     Axelsson,  Kaffe.
6 Tisdag 18.30 UK-scouterna i Högliden, Bankekind.
11 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst i Salem Rystad. 
     Kjell Bonerfält, Nattvard. Kaffe.
13 Tisdag 18.30 UK-scouterna i Högliden Bankekind.
15 Torsdag 19.00  Bön i Kapellet Vårdsberg.
18 Söndag 16.00 Familjegudstjänst i Kapellet Vårdsberg. 
     Magnus Edoff, UK-scouterna. Kaffe.
20 Tisdag 14.00 Tanzaniagruppens arbetsmöte. Högliden Bankekind.

ÅKERBO
Frikyrkoförsamling

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.) • 0731 - 52 74 14

alpha.akerbo@gmail.com 
www.kyrktorget.se/akerbofrikyrkoforsamling

 Ekängens
            missionsförsamling

Familjegudstjänst
27 september kl. 16.00
Ekängsskolans matsal.

Fika.
Alla välkomna!

Arr. Ekängens missionsförsamling
www.ekängen.nu

TIO TISDAGAR
mellan 19.00 – 21.00
i Linghemskyrkan.

Start den 22 september.

Anmälan till:
Jörgen Tholander
jorgen@linghemskyrkan.se
0707- 32 40 40

Livsnära samtal
med hjälp av

frälsarkransens pärlor.

Alla hjärtligt 
välkomna!
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Anette Hambalek

Brovillan 
i Hjulsbro

Vårdsbergsvägen 135, 589 37 Linköping

013 - 16 38 02013 - 16 38 92

- City SPA-
(von Dufva)

Snickaregatan 34 B, 582 26 Linköping

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
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Anette Hambalek

Brovillan 
i Hjulsbro

Vårdsbergsvägen 135, 589 37 Linköping

013 - 16 38 02013 - 16 38 92

- City SPA-
(von Dufva)

Snickaregatan 34 B, 582 26 Linköping

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
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Kapten Bille’s 
Café & Vandrarhem

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

Kaffe & våffl a

35:-

Onsdag -Torsdag 10 - 21 
Fredag - Lördag 10 - 22  
Söndagar 11 - 18

HÖST & VINTERTIDER
fr.o.m. oktober:

Oktoberfest  
Lördag 10 oktober

Underhållning med ”Kåge” 
från kl. 19:00

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

MånadsspecialOktober:ÖsterrikiskSchweinsbraten

Semesterstängt 29 sep – 8 okt

Tel. 011  - 545 50

KROPP & SJÄL

BEHANDLINGAR
Medial rådgivning  600 kr 

Reiki-healing  400 kr

KURSER I LINKÖPING 
HÖSTEN -09

Rena ditt hem och få goda energier. 
28 sept. kl. 19.00 - 21.00. Kostnad 200 kr.
Mediumutbildning den 24- 25 oktober. 
Kostnad 1200 kr, inkl. material och � ka.
Leva med änglar 
6-7 nov. Kostnad 1000 kr.

Kurser & behandlingar, anmälan till Kristina på tfn: 0736 -  80 43 05.
För mer information om kurser & behandlingar se hemsidan: 

www.medialradgivning.se

nästa åkerboblad 
kommer ut den 23 oktober.

boka annons i god tid före den 14 oktober.
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Det är nu femton år sedan Anette Gladh 
sade upp sig från ett fast jobb för att star-
ta eget hemma i groventrén. Då väntade 
hon och maken Johnny sitt andra barn 
och det kändes rätt att kunna ha mer 
flexibla tider.

– Jag har aldrig ångrat mig. Det skulle 
nog vara svårt att gå tillbaka till en an-
ställning. Nu har jag blivit så van att själv 
styra över mitt arbete.

Från början var det mest på försök 
som grovköket öppnades för gamla och 
nya patienter men verksamheten växte 
och snart delades rummet av i en vänt-
rumsdel och en mottagningsdel. 1998 
utökades mottagningen med ytterligare 
två rum; ett för burar och lab-utrustning 

och det andra med plats för en röntgen-
utrustning.

– Jag röntgar mest för att ställa diagno-
ser men också för att utreda en del aku-
ta fall, till exempel om jag misstänker en 
fraktur eller tumör, eller om djuret kan 
ha svalt något främmande föremål.

Ägarglädje en viktig drivkraft
De flesta av de 800 patienter som årligen 
kommer till Anette är katter och hundar 
med öron- och hudproblem men hon tar 
också emot akuta fall och alla möjliga 
andra smådjur, som hamstrar, marsvin 
och kaniner. Även djur som mår bra be-
höver ibland vaccineras eller få tandsten 
borttagen, och äldre djur kan behöva en 
allmän hälsokontroll. 

Anette Gladh och egna katten Stina välkomnar nya och gamla kunder till praktiken i Gistad.

Åkerbos  

egen  

djur- 

doktor
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      Månadens profil:          Anette Gladh

– Jag kan inte göra alla ingrepp här 
utan remitterar ibland vidare till andra 
kliniker och jag hinner heller inte ta emot 
alla, i alla fall inte när som helst. Fast det 
är klart, nyligen ringde en djurägare och 
berättade förtvivlad om sin påkörda katt 
och de fick komma, fast jag egentligen 
skulle gå på semester. 

Katten blev kvar i tre dagar, svårt 
chockad och med en höft ur led. Odd-
sen var till att börja med dåliga men den 
klarade sig och ägaren var förstås mycket 
tacksam. Just ägarnas tacksamhet bety-

der mycket för Anette, att kunna 
göra dem så glada som de blir 
när de får sina djur tillbaka, pig-
ga och friska.

Provocerade råd från SYO
Anette är född i Linköping men 
har växt upp i Kimstad och gick 
på högstadiet i Skärblacka. Re-
dan då visste hon att hon ville 
bli veterinär.

- En SYO-konsulent på skolan 
försökte avråda mig men det fick 
nog snarast motsatt effekt …

Anette bet ihop och fortsatte 
plugga och sökte så småning-
om till den 5 ½  år långa utbild-
ningen på Veterinärhögskolan i 
Uppsala.

Efter utbildningen hamnade 
hon åter i Östergötland efter-
som hon, efter rekommendation 
från en av sina lärare, sökte och 
fick ett långt sjukvikariat i di-

striktet kring Tjällmo.
– När man gjort något tungt, som att 

dra ut en kalv eller rulla en ko i samband 
med en livmodersomvridning, fick man 
alltid en fika och en pratstund. Det var 
mysigt på de små gårdarna som fanns där 
i skogarna då. Nu har vi många sällskaps-
djur men få kor och grisar. Det är en tra-
gisk utveckling egentligen …

Anette visar en pinne som hon plockat loss från svalget  
på en mycket besvärad patient av schäfertyp.
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      Månadens profil:          Anette Gladh
Pingisförälder med  
golfbollshund
Till Åkerbo flyttade paret Gladh-
Gustavsson 1989, för att vara stra-
tegiskt placerade mellan Linkö-
ping och Norrköping. Anette ar-
betade då först på Smådjursklini-
ken i Norrköping, med jourer på 
Djursjukhuset i Linköping, innan 
hon blev placerad i Linköping på 
heltid.

– Jag smygstartade här hem-
ma då, minns Anette, och en del 
djurägare från Smådjurskliniken 
i Norrköping fortsatte komma. 
Några av dem besöker mig fort-
farande.

När Anette inte jobbar eller 
skjutsar barnen till olika pingis-
tävlingar tar hon gärna med sig 
maken och hunden Sally till golf-
banan.

– Sally är tränad att hitta mina 
bortslagna bollar. Det är perfekt för 
mig men väcker en del avundsjuka 
bland andra spelare, skrattar Anette.

Läsa böcker tycker hon också 
mycket om men det går periodvis lite 
knackigt.

– Johnny och jag började samtidigt 
med Stieg Larssons böcker men efter-
som jag oftast somnar som en stock 
direkt jag lägger mig ner så har han 
dragit ifrån …

Fakta
Namn: Anette Gladh
Ålder: 50
Bor: Villa utanför Gistad
Familj: Maken Johnny och två barn,  
15 och 18 år.
Intressen: Golf. Läsning. En cykeltur 
till blåbärsskogen är inte heller fel.
Dolda talanger: Sticka lovikka-vantar 
och dansa. Dock ej samtidigt.
Favoritplats i Åkerbo: Badplatsen i 
Höversby.

Blandrasvalpen Nalle, 10 veckor,  
får en spruta med vaccin. Till  vänster skymtar  

husse och matte, Bertil och Madeleine Hallberg.

text och bild: Titti Knutsson
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Håkan Andersson
Bil & Motorsportservice

Tel. 013-731 43
Stommen, Gistad • 585 63 Linghem  

www.habms.se

*) Lånebil vid service/reparation, fast pris 200 kr/5 mil.

ÖPPET:
Mån - Tor 07 -17 • Fre 07 -14

TIDSBOKNING: 
Mån - Tor 08-15 • Fre 08-14

Dela upp betalningen 
räntefritt med AD-kortet.

VÄLKOMNA
med er bokning!

Håkan, Susanne, Stellan och Daniel

• Allbilverkstad
• Service & Reparationer
• Diagnosutrustning
• Lånebil *)

• Hjulinställningar
• Däckverkstad

Oljebehandla 
din bil!

Ring för info och 

tidsbokning!

013 - 29 95 30

Vi har bytt namn och adress:
Stefan O. Karlsson 

Entreprenad & 
Rostskydd AB

Asptorpet 2, Linghem 
013 -29 95 30 • 0733 -71 88 88

Tfn: 013 - 510 60
www.gummiverkstan.se

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

Öppet: må -  to 8 -18, fre 8 -16.30

UTÖKADE ÖPPETTIDER fr.o.m. 1/10: 
Fredagar 8-18, Lördagar 10-14

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Handla räntefritt -  
      smartare än kontant!Besök www.alushow.se

och se hur fälgarna ser ut på Din bil!
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www.meca.sewww.tottesbilservice.se
DIN BILVERKSTAD

Vi servar och reparerar  
alla bilmärken  
med bibehållen garanti.

Försäljning, montering och förvaring av däck.
Service och reparation av Air Condition.
Dela upp betalningen  
med MECA-kortet, räntefritt 1 år.
Lånebil.

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

Tottes Bilservice AB
Hästhovsvägen 1 
Linghem (mittemot silon)
Tel 013 - 708 60

HYR eller KÖP 
SLÄPVAGN  

eller  
BÅTTRAILER 

hos Däckstop i Hackefors.
Pris från 200 kr/dygn.

HACKEFORS

Regelgatan 2 
013 -16 22 70

Uthyres

Fyra rum och kök  
(varav två i fil)  

samt arbetskök, 90 m2. 
Garage och P-plats  

samt jordkällare ingår.
Kallhyra 5 500 kr/mån.

Kontakta
y.sson.a@gmail.com

Bostadshus 
i Vårdsberg

kommande utgivningsdagar 
för åkerbobladet

nr 10 - 23/10 
nr 11 - 23/11 (prel.) 
nr 12 - 14/12 (prel.)
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I det gamla missionshuset i Östra Skruke-
by har det just flyttat in en ung, söt stock-
holmstjej.

Vi frågar nyfiket varför? Och så får vi en 
trevlig pratstund med Karin Ingridsdotter, 
27 år, som precis har börjat en anställning 
som pastorspraktikant i Linghemskyrkan, 
som har verksamhet i Linghem, Askeby, 
Skärkind och Östra Skrukeby.

– Nej, det känns inte alls ensamt att bo på 
landet för en storstadstjej, säger Karin. Jag 
älskar det här stället, och är inte alls rädd 
för tystnaden på landet. Vi möter så många 
ljudupplevelser varje dag, och jag tror att 
tystnaden är viktig för oss. Tystnad är inte 
tomhet eller frånvaro, utan kan ibland ytter-
ligare stärka Gudsnärvaron i våra liv.

Hur har ditt liv sett ut hittills? frågar vi 
Karin. 

– Jag är uppvuxen i Stockholm, tillsam-
mans med min mor. Efter gymnasiet ville 
jag ut och resa, och upplevde mycket spän-
nande under den tiden. Under ett halvår 

bodde jag i Alicante, i Spanien, 
där jag pluggade spanska, och 
när jag så småningom återvän-
de till Sverige började jag läsa 
i Uppsala. Först spanska för att 
senare börja mina teologiska stu-
dier. Jag har läst teologi i tre år, 
två år i Uppsala, och det senaste 
året på Teologiska Högskolan i 
Stockholm/Bromma, där Svens-
ka Missionskyrkans teologiska 
utbildning sker. 

Och nu ska jag göra ett prak-
tikår här i Linghemskyrkan, med 
Jörgen Tholander som mentor 
och arbetsledare.

Hur kommer det sig att du 
ville bli pastor? undrar vi. 

– Det växte fram något som man skul-
le kunna benämna en kallelse under årens 
lopp. När man börjar studera kanske man 
inte alltid riktigt vet vad studierna leder till 
för yrkesval. Men jag har känt allt starkare i 
mitt liv, hur Gud har lett mig fram, och nu 
känner jag en stor glädje och trygghet i be-
slutet att utbilda mig till pastor. 

Vad kommer du att satsa mest på under 
året? frågar vi. 

– Barn- och ungdomsarbetet ligger mig 
mycket varmt om hjärtat, säger Karin. Till-
sammans med ett par tjejer som arbetar i 
Svenska kyrkan i Linghem, kommer jag att 
finnas på högstadieskolan varje vecka, för 
att skapa kontakter, och finnas till hands 
för de elever som vill ha kontakt. Och så ska 
jag ju delta i allt arbete som församlingen  
bedriver, för att lära mig mer, och få idéer 
och visioner för framtiden. 

Musikälskande Karin Ingridsdotter.

Karin Ingridsdotter ...
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Vad har du för intressen 
utanför kyrkan?, frågar 
vi sist.

– Jag dansar salsa, 
skrattar Karin. I Uppsala 
var jag danslärarinna i 
salsa.

– Och så älskar jag sång 
och musik, säger Karin. 
Men något som jag ock-
så brinner för är Taizé-
idén. Jag har varit på Tai-
zé många gånger, och det 
skulle vara roligt om jag 
kunde intressera fler för 
den verksamheten. Taizé 
är ju ett ekumeniskt kloster 
i södra Frankrike, där tusentals människor 
samlas till sång och andakter, och ett spar-
tanskt klosterliv varje vecka under året.

Kanske vi även startar en ungdomskurs i 
Alpha, som är en kurs i kristen tro för ung-
domar som är intresserade av livsfrågor. 

Så tackar vi för pratstunden och önskar 
Karin och hennes husdjur, musen Gulle, 
lycka till med vistelsen i Östra Skrukeby och 
Linghem med omnejd.

... från Stockholm till Östra Skrukeby.

Höstnyheter!
• Kristen litteratur - både för barn och vuxna
• CD-skivor - både barn och vuxna
• Bjärka Säby krukan - två storlekar
• Willow Tree figurer
• Stor sortering av kort

Välkommen in!
Gospelshopen 
Snickaregatan 38  
(hörnet Drottninggatan)
Tel. 013 - 31 04 25

Öppet:  
Ti - Fr 11-18 

Lö 11-14

Rystad 
Folkets 

Hus

Rystad Folkets Hus samarbetar med  
Tallboda Scoutkår

Välkommen att hyra våra lokaler 
För bokning och upplysningar kontakta:  
Jan Rydén, tel. 013-39 70 26, e-mail: janneryden@tele2.se 
eller Dagny Hallkvist, tel. 013-13 68 18

text och bild: Mister B

Östra Skrukeby missionshus.
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Det är en av sommarens sista kvällar och 
arrangörerna har lyckats med det mesta. 
Typ vädret, artisterna och stämningen. När 
jag kör till festivalen genom Åkerboland-
skapet håller solen på att gå ner men vär-
men dröjer fortfarande kvar. Jag har missat 
det mesta men pröjsar ändå gärna den fri-
villiga avgiften i entrén. Initiativ av det här 
slaget måste uppmuntras! 

Den sluttande gräsmattan mellan Klock-
argården och scenen är full med folk och 
även om alla kanske inte är där bara för 
musiken utan lika mycket, eller i några fall 
enbart, för att festa med nya och gamla vän-
ner, så dominerar de lagom nyktra lyssnar-
na. Scenen äntras just av Johan Johansson, 
en gammal punkare från bl.a. KSMB som 
sadlat om till politisk visa. Han är själv ly-
risk och berömmer i mellansnacket festiva-
len som han tycker påminner om de mer 
anspråkslösa tider som hans eget artistliv 
började i.

– Då körde vi fram ett flak och körde 
igång bara, och så kom det en massa folk. 
Publiken är med honom nu också och sjung-
er så villigt allsång till ”Holger är kvar” att 
det ironiska syftet med låten nästan går för-
lorat.

På andra sidan mangårdsbyggnaden, i ljud-
lä för scenen, ringlar korv- och fikakön lång 
över gårdsplanen, liksom den kvinnodomi-
nerade toakön. Någonstans i vimlet träffar 
jag Gunnel Andersson, 62, från Falerum 
som är här för första gången:

– Vi är mest här för Lars Demian, honom 
har vi hört förut, i Västervik. Vi blev glatt 
överraskade av att det är så mycket folk. Vi 
har jättetrevligt!

Även systrarna Hjalmarsson från Askeby, 
som tidigare bott i Grebo, gillar festivalen.
Johanna, 14, tycker det är kul att träffa gam-
la kompisar och även om Victoria, 10, just 
när vi träffas längtar mest efter den utlova-
de chipspåsen så ser jag henne på avstånd 
senare jublande till nyblivna Linghemsbon 
Agusons snabba och energiska folkrock.

När jag går tillbaka till bilen senare på 
natten är sommarvärmen långt borta. Nu 
kommer värmen istället inifrån, från musi-
ken och mötet med alla glada människor.

E litta stunn i ...

Grebo

Grebobesökare var: Titti Knutsson

Fakta Sköna Gröna Grebo
Musikfestival på Klockaregården i Grebo med hög triv-
selfaktor och en mix av lokala förmågor och rikskända 
artister. 2009 arrangerades festivalen för 6:e gången 
och lockade 2 600 besökare.
Läs mer på: www.skonagronagrebo.se

Här syns några av de 
2 600 personer som 

besökte Klockaregården 
i Grebo den 22 augusti. 

Foto: Tobias Wester.
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Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.

Kontaktperson Christopher Isaksson,  
Brovillan i Hjulsbro, Vårdsbergsv.135 • Tel: 013-163271, Mob:0708-678563

www.hjulsbroallservice.com Innehar F-skatt

Vi utför också
Cellulosa-ISOLERING 

i form av lösull. 
Fasta priser. Ring för info.  

Utnyttja ROT-avdraget.

Går Ni i 

BYGGTANKAR?

Kontakta oss! Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Axelssons 
Kakel & Klinker

Nytt kakel  
i badrummet 
eller i köket? 

Ring mig! 
Jens Axelsson 

Tel. 0739 - 80 03 76

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Lyckebo Ö. Skrukeby • 585 61 Linghem
Tel. bostad: 013 - 720 77

Göran: 0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Den här rutan läses av 
cirka 20 000 personer 

och kostar endast 
250:- plus moms.

Kan du som företagare 
annonsera billigare?
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Motormännens lokalklubb Östergötland 
representerar hela E-län och har cirka 
6500 medlemmar. 

Den 1 april 2009 flyttade lokalklubben 
sin klubblokal och övrig verksamhet till 
Linköpings Motorstadion. Genom denna 
flytt har klubben fått ändamålsenliga lo-
kaler och har fått tillgång till övningsytor 
som passar våra medlemmar. Som exem-
pel kan nämnas ytor för olika manöveröv-
ningar, tillgång till halkbana, lektionssa-
lar för genomförande av teorikurser (t.ex. 
uppfriskning av nya trafikregler m.m).  
I en nära framtid kommer en s.k. säker-
hetshall med bl.a. vältebil och krocksläde 
att finnas tillgänglig.

För att visa våra möjligheter att serva all-
mänheten och våra kunder planeras ett 
stort invigningsprogram söndagen den 
20 september kl. 10.00 - 15.00.

Vi kommer då att visa våra lokaler och 
hela anläggningen. För de som så önskar  
finns möjlighet att erhålla internationellt 
körkort. Det kommer att finnas olika ma-
növerbanor, demonstration av halkbanan, 
tips om ECO-körning, barnaktiviteter och 
mycket, mycket mer.

Ansvarigt kommunalråd i trafikfrågor 
kommer att tillsammans med Vägverket 
och NTF orientera om trafik och besvara 
frågor.

Våra sponsorer och samarbetspartners 
finns på plats och presenterar sin verk-
samhet.

Motormännen  
Östergötland

till Motormännens verksamhet hör ock-
så en Vägpatrullbil som rullar på de öst-
götska vägarna under perioden 15 maj -  
1 oktober, (endast 12 bilar finns i landet).

Länets bil rattas av vägombuden Alf 
Löfquist, Rune Carlsvärd och Jan Leander. 
Till uppgifterna hör att inspektera länets 
vägar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Brister i 
form av t.ex. farliga sidoområden rappor-
teras till kommuner och Vägverket. 

En annan uppgift är att kolla skötseln 
av länets rastplatser (toaletter, soptöm-
ning, gräsklippning etc.). Vägpatrullen 
deltar också aktivt i arbetet med övrig  
trafiksäkerhet, besöker marknader och 
större tillställningar. Patrullen har ett väl 
fungerande samarbete med NTF, Vägver-
ket, kommuner, trafiksäkerhetsorgan och 
inte minst polisen.

Alf Löfquist
Vice ordf. Motormännen Östergötland

Motormännens vägombud E-län
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Månadens Tips 
i Åkerbo med omnejd

19/9   Speedway, Filbyter Cup, kl. 9-18. 
      Linköpings Motorstadion.
19-20/9 Karting, MKR-final, kl. 9-18. 
      Linköpings Motorstadion.
20/9   Invigning och Öppet Hus på  
      Linköpings Motorstadion 10-15.  
      Arr. Motormännen Östergötland
26/9   Höstmarknad i Magasinet, Linghem,  
      kl. 10-14.
26/9   Rally, RM, kl. 9-16, Motorstadion.
27/9    Bönegudstjänst, Salem Rystad, 10.00.
27/9    Höstmarknad med Loppis i Skärkinds  
      bygdegård kl. 10-16. 
      Arr. Skärkinds Rödakorskrets.
27/9    Familjegudstjänst i Ekängsskolans 
      matsal, Ekängen, kl. 16.00.  
      Ekängens missionsförsamling.
3-4/10  Karting, Sverigecupen, kl. 9-18. 
      Linköpings Motorstadion.
4/10   Motocross, Tårtracet, kl. 9-16. 
      Linköpings Motorstadion.
4/10   Skördegudstjänst, Kapellet Vårdsberg,  
      kl. 10.00
10/10   Fixardag vid Ringstorps Folkets Hus,   
      kl. 10-16.
11/10   Missionsgudstjänst, Salem Rystad 
      kl. 10.00
18/10   Familjegudstjänst, Kapellet Vårdsberg 
      kl. 16.00.
On, Lö  Loppis Magasinet Linghem.  
      On 16-19, Lö 10-14

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

Församlingar går samman 

Salemförsamlingen Rystad och Ban-
kekind Vårdsbergs Frikyrkoförsamling 
har beslutat att förenas under det ge-
mensamma namnet Åkerbo Frikyrko-
församling. Församlingen har rötter 
från 1883 då det bildades en baptistför-
samling i Ringstorp. Många samman-
slagningar av de små församlingarna 
på landsbygden har sedan skett genom 
åren.

Åkerbo Frikyrkoförsamling är ansluten 
till Evangeliska Frikyrkan. Församlings-
föreståndare och pastor är Stefan Axels-
son och församlingens ordförande är 
Håkan Ekström. 

Den nya församlingen har 96 medlem-
mar och man har tre samlingslokaler: 
Kapellen i Rystad resp. Vårdsberg samt 
Högliden i Bankekind. 

Församlingen understödjer den nybil-
dade missionsförsamlingen i Ekängen 
och bedriver bl.a. också scoutarbete i 
Bankekind. 
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Varsågoda - här kommer ett nytt Åkerbokryss där bilden denna månad har lokal anknytning.  
När du har löst korsordet skickar du in bildtexterna, dvs. orden i de skuggade rutorna,  
samt namn och adress till  
Åkerbobladet, Stationshuset, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu  
Senast den 14 oktober vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – en tialott.
Bildtexten i augustikrysset var ”Allmän uppsträckning" och "Kunskapsbevis".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Yvonne Bergström, Linghem,  2:a pris – Rune Philipsson, 
Norrköping samt 3:e pris – Petra Pohl, Linghem. GRATTIS också till Erika Karmegren, Linköping 
som vann trisslotten i ORDJAKTEN i föreg. nr. Lotterna kommer med posten. 

Åkerbokrysset - september 2009
Konstruktör: N

ils-Erik Ö
hlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  070 - 211 60 42
Telefax: 013 - 21 96 91
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.

Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu

Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.

Betalningsvillkor: Kontant eller faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Upplaga 8.200 ex. 

Delas ut med posten till 6.521 hushåll och 459 företag 
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt 

Grebo-Värna, Hackefors och Norsholm 
dvs. dessa orter med omnejd: 

Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, 
Hackefors, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, 
Norsholm, Ringstorp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Tör-

nevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby. 

Drygt 1.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen 
finns därför tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan 
Björsäter: Tempo
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Nettans Hud & Skönhetssalong, 
Fredriksborgs Ridsport
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Magasinet, Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Centrumkliniken,  
Nettans Hud & Skönhetssalong, Blomvagnen Stora Torget
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermar-
ket, Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Skärblacka: Biblioteket, ICA Supermarket, Konsum, 
Sturefors: Biblioteket, ICA-affären
Söderköping: Biblioteket
Tallboda: Tempo
Åtvidaberg: Biblioteket
Östra Ryd: Ronaldos Bageri-Pizzeria, ICA-affären

Välkommen som annonsör!

Tävla i ORDJAKTEN
 – vinn en trisslott!

dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annonserna  
i detta nummer av åkerbobladet.
leta upp dem och ange sedan sidnummer och  
annonsör för varje funnet ord!  
orden återfinns exakt som de står här nedan.  

1. körutrustning
2. betning
3. möjligheternas
4. fredrik
5. fångar

6. badrummet
7. fraktar
8. trädfällning
9. litteratur
10. kvällen

Nr Sida nr  Annonsör
1. 
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Namn:
Adress:

Skriv ditt svar i talongen här ovan, eller om du inte 
vill klippa sönder tidningen, på en egen lapp eller  
ett vykort  och sänd  detta till:
Åkerbobladet  
Stationshuset  
585 64 Linghem  
eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu  
Ditt svar vill vi ha senast den 14 oktober.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. 

Resepresentkort köpes
Fritidsresor, Apollo, Solresor, Resia, Ving eller Ticket.  

Ring: 076 - 714 79 36
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Gistad Veterinärpraktik AB

15-ÅRSJUBILEUM!

Välkomna såväl nya som gamla kunder!
Leg. veterinär Anette Gladh

013 - 734 20

Erbjudandena gäller, vid bokning före 15 oktober, t.o.m. november 2009.

Kastrationserbjudande på katt/kattunge från 6 mån.
Vi bjuder på ID-märkning (tatuering) eller vaccination.

15 % rabatt på vaccinationer, hund och katt.

15 % rabatt på tandstensborttagning, hund och katt.

15 %bjuder på foderprover.

DET FIRAR VI MED:


