
Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
Nr 10 – 2011 
23 oktober –  19 november 
Årg 10. Upplaga 11.200

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

Från kriminalvård till kläder och kvinnors hälsa - se sidan 25.

Besök  
www.alushow.se
och se hur fälgarna ser ut  

på Din bil!

013-510 60 www.gummiverkstan.se

Välkommen till oss för ditt däckbyte. Behöver du nya vinterdäck 
så har vi ett brett sortiment från många olika märken att välja ur 
och vi hjälper Dig gärna att hitta rätt däck till Din bil. Just nu har  
vi Specialpris på Hankook W409 (gäller så långt lagret räcker). 

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

Vid skifte ingår  
alltid hjultvätt.

Utökade öppettider: Vardagar 8-18, lördagar 10-14

Betala ett däck i månaden 
med SUPERDÄCK-kortet. 

Räntefritt och utan  
uppläggningsavgift!

Nu erbjuder vi även FYRHJULSINSTÄLLNING.  Vi har också LÅNEBIL.

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

ALUMINIUMFÄLGAR 15" från 795:-

Mega  
Silvera

Brorssons 
enzo Bee

Mega  
Hastera

Skifte, förvaring 

och tvätt  500:-

Hankook 
W409
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Ditt nöje
Vår glädje

BELAN BILVÅRD
Linghemsvägen 10, 582 72  Linköping, (bredvid ST1-macken i Tallboda) 

Telefon 0700 - 799 788
Öppet:  Mån - Fre  08.00 -18.00 • Lör  09.00 -15.00 

Handtvätt   
från 170:-  (250:-)
• Avfettning och schamponering 
• Utvändig rengöring, fälgrengöring

Handtvätt +  
dammsugning   
från 240:-  (320:-)

stortvätt   
från 300:- (450:-)
• In- och utvändig rengöring 
• Avfettning 
• Fälgrengöring 
• Dammsugning 
• Rengöring av dörrkarm 
• Fönsterputs 
• Paneltvätt och mattor

Helrekond  
från 2045:-  (2445:-)
• Stortvätt 
• Polering 
• Lackrengöring 
• Vaxning 
• Rubbing 
• Invändig rengöring

värstingrekond   
från 3045:-  (3445:-)
• Stortvätt 
• Polering 
• Glasförsegling 
• Lackrengöring 
• Vaxning 
• Rubbing  
• Lackskydd 
• Invändig rengöring

textiltvätt   
från 495:-

stortvätt + 
vaxning  
från 1050:-  (1250:-)

rostlagning 

rostskydds- 
beHandling   
från 3195:-

obs! Priser inom  
parentes anger pris  
för stor bil.

SNABB 
BILSERVICE

• Byte av olja, oljefilter och luftfilter från 995:-
• Däckbyte från 170:-
• Däckförvaring inkl. däckbyte från 495:-

bilhämtning kan ordnas: 100:-
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www.meca.sewww.tottesbilservice.se
DIN BILVERKSTAD

Vi servar och reparerar  
alla bilmärken  
med bibehållen garanti.

Öppettider
Mån - Tor 7.00 - 17.30
Fredag 7.00 - 13.00

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

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

För info och beställning ring: 
Göran 070 - 456 45 07 • Bertil 070 - 535 90 49

Bökestad, Linköping. Intill Rv 35.

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 - 17.00

DEN ULTIMATA 
SPORTFISKEBÅTEN
SPORTSMAN 445 CATCH!

445 CATCH är uTrusTAd med 
styrpulpet, fiskespölåda (fungerar även som ett 
trappsteg), stora stuvutrymmen (för t ex batterier, 
fiskeutrustning, bränsle), durkplåt, badstege, 
automatisk länspump, flera eluttag, greppvänlig 
reling med hajfenor och elsystem.  

445 CATCH är även förberedd för fjärrstyrd elmotor i 
fören. Dagens elmotorer styr du med en fjärrkontroll 
på handleden och båten svänger runt en femöring. 
Speciellt elmotorfäste i aktern är framtaget. Pricken 
över i är små detaljer såsom fiskedragshållare samt 
fast ”måttstock” för att mäta fisken.

LINder ALumINIumBÅTAr är sKONsAmmA. 445 CATCH är ett skonsamt båtval för 
miljön. Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög kvalitet motsvarande flygplansaluminium. 

NYHET!

Denna 4 ½ meter långa båt, helt i aluminium, rymmer det mesta för sportfiskaren.



6

Svenska FamilyAid
Alltid nära dig när det gäller 

det humanjuridiska.

Bouppteckningar 
Testamente - Arvskifte

Bengt Nilsson

013 - 510 10 
070 - 870 59 29 

www.svenskafamilyaid.se

Nagelterapeut- 
utbildning!

Utbildningsstart 9/3 2012
För information  

hotnailpunktcom@hotmail.com

Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning samt plåtslageri.

Kontaktperson
Christopher Isaksson

Månestad, Lindsberg
585 93 Linköping
Tel: 013-163271

Mob:0708-678563
www.hjulsbroallservice.com

Innehar F-skatt
Kontakta oss!  

Kvalitet som varar. Kostnadsfria offerter.

Går Ni i
Bygg- eller 

renoveringstankar?

Har ni funderat på att
se över er fasad 

till nästa år?
Vi jobbar i både trä, sten och puts. 

Gamla Tanneforsvägen 44, 582 54  Linköping 

Butiken öppen: Mån - Fre 12-18 • Lör 10-14 
www.dekorationsverkstan.se

Prova på decoupage
15/11, 22/11, 29/11, 6/12    

Tid: 18.30. Cirka 3 tim.  
Kostnad 250:-/pers o. tillfälle inkl. material och fika.

Långkurs decoupage
Kurs: 16 - 23 - 30/11. 3 x 3 tim. 

Tid: 18.30 • Kostnad 675:-/person o. kurs inkl. material o fika.

Boka på telefon 0768 - 966 132  
eller mail info@dekorationsverkstan.se

Trädbeskärning
t.ex. fruktträd 

samt

busk- & häck-
beskärning utföres.

G.T.’s Trädgårdstjänst 
070 - 160 06 17

RUT-avdrag • F-skattsedel
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www.jagalskarlivet.se

Nytt.
Gammalt. 
Designat. 
Stylat.
Vackert. 
& Tidlöst.

SILVERMYNT KÖPES
2-krona  före 1968 22:- 
1-krona  före 1968 11:- 
50 öre före 1962 6:- 
25 öre före 1962 3:- 
10 öre före 1962 2:-

Ring alla dagar  0708 - 32 04 34

Kom och prova

Ljusakupunktur
Ett sätt att ge kroppen mer energi.

Första behandlingen  
gratis!

Välkomna att ringa ljusakupunktösen Ann-Sofie 
013 - 540 62 eller e-post 54062@telia.com

För fullt i förrådet? 
Vi hämtar och tar hand om prylar och  
saker som du inte längre använder,  
samt dödsbon. Ring så kommer vi! 

Tfn 076-866 13 73
Vi reserverar oss mot rent skräp. 

Majeldens Café & Second Hand, Vistvägen 34, Linköping 
Mån-fre: 10-18, lör: 10-14. Vi finns på Facebook!

 

Söker du  
MURARE?

Åtvidabergs Mur- & Byggservice 
Kjell Åsroth • Tel. 070 - 625 40 33

Vi  Murar, Putsar,  
KaKlar, Gjuter.

Problem med skorstenen? 
Vi åtgärdar det.

Ring så kommer vi!

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 
Nytt och begagnat

VÄVSTUGA
Välkommen du som vill väva! 
Här finns 17 uppsatta vävstolar.
Vill Du inte väva, är du också väl-
kommen hit för att titta och kanske 
köpa en av mig färdigvävd bit – för 
jag kan själv inte låta bli att väva!

Timpelina i Falerum • 0120 - 200 37

Selar, slädar  &  vagnar

Tel. 0120 - 611 33, morgnar

I ordning. Bra priser. 
Även turkörning!
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DMH:S AM SHOP
eftr. B. Kindahl

Stationsv. 5 617 32 Skärblacka

www.mhsdamshop.dinstudio.se
011 - 589 09Tel:

Stationsvägen 6 011- 570 45

Nu har vi  
Veckans macka, bulle och bakelse

med ett förmånligare pris. 
Välkomna!

Efter succén med modevisningen i september fortsätter vi  
även under oktober och november. Varmt välkomna till min  
butik MH:s Damshop och låt dig inspireras av höstens mode.  
Prova och känn i lugn och ro. 

Prova fräcka glasögonbågar från Skärblacka Optik.

Något ätbart bjuds från Skärblacka Café & Hembageri.

Vackra blomsterarrangemang från Skärblacka Blomsterhandel  
kan köpas.

En kväll du inte får missa! Medtag väninna.

24 oktober kl 18:30                          

21 november kl 18:30
Ring 011-589 09 och gör din anmälan senast onsdag,  
veckan innan. Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!

Birgitta Kindahl

Modevisning hos
MH:s Damshop  
i Skärblacka
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Hårdesign • Brovillan i Hjulsbro • 013 -16 16 26

Är du frisör 
med några års erfarenhet av yrket?

Medlem i

Vi letar efter en duktig och glad tjej som vill hyra stol och 
så småningom kanske även bli delägare i vår trevliga och 
väletablerade salong i Hjulsbro.

Är kanske DU den vi söker?

Hör av dej så kan vi berätta mera!

Monica och Ingrid
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Ring: 013-10 10 76
Adress: Bangårdsgatan 6A

www.friskushalsan.se

Erbjudandet gäller när du tecknar ett nytt medlemskap.

Endast:

Biasmätning och BMI kontroll var tredje månad

60 min träningsinstruktion av våra medlemstränare

I medlemspaketet ingår:

Puls och blodtryckskontroll var tredje månad

Senior Medlemskap

1599 kr/år
Fri tillgång till gruppaktiviteter och gymmet kl. 04-24

45 min konsultation med Leg. sjuksköterska

 

60 min träningsinstruktion av våra medlemstränare

Biasmätning och BMI-kontroll var tredje månad

Puls- och blodtryckskontroll var tredje månad

45 min konsultation med Leg. sjuksköterska

Fri tillgång till gruppaktiviteter och gymmet kl. 04–24

I medlemspaketet ingår:

Erbjudande till dig som är 60 +

frisör 
i Tallboda

Även öron- och näshåltagning

Öppet:
Mån - Fre   

09.00 - 18.00
Lördag    

10.00 - 15.00

Välkommen!

www.studio-puls.com
013 - 48 22 672

Fönvindsvägen 58 • 582 74  Linköping
info@studio-puls.com

 på d:fi  Hårspray 400 ml.Gäller 24-29 okt så långt lagret 
räcker.

30 %
rabatt

Tel. 013 - 13 10 25
Ågatan 25 • Linköping
www.halsogalleriet.se

f
å
r

d
e
t

l
o
v

a
t
t

v
a
r
a

10 % på valfri  
SPA-behandling vid 

medtag av annons.
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BENE
DIKTANrgi
• resanprocessen
• frekvensterapi
• tarotkonsultation
• kristallterapi

Jag håller också kurser i:
• meditation/medial cirkel
• reiki I, II och lärare
• regressionsterapi, tarot och 

symboltolkning, kristallterapi,
och resanprocessen

• myter i ett/myteriet, ett sätt att   
förändra dig själv och jorden

I butiken kan du hitta kristaller,
tarotkort, böcker, drömfångare,
feng-shui, trummor, klangskålar,
fontäner, rökelse, pendlar och
mycket, mycket mer...!  

Jag har öppet i butiken tisdagar o
torsdagar mellan 13.30-17.30! 

Måndag, onsdag och fredag har
jag behandlingar i bland annat:
• reikihealing
• regressionsterapi

www.benediktanrgi.se
Elsa Brändströms gata 10 • linköping • 0702-485817

Välkommen till en butik med
ting för energi o välbefinnande!

I hörnet Djurgårdsg/Drottningg går du Djurgårdsg tar höger in på Elsa Brändströms
gata, förbi Elsas Hus, nästan ända uppe vid Barnhemsg på höger sida ligger min butik! 

Bokning av behandling och kurs är bindande! För sen avbokning debiteras med halva summan.
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Nettans • Nygatan 37 B, Linköping • 013 -16 38 02 • www.nettans.se

Nu hos Nettans  
i Linköping!

15 ÅRS uTVECKLING
NBE500 har noga utvecklats under 
15 år inom medicinska behandling-
ar. Metoden är helt utan nålar och 
mycket behaglig att använda och 
upplevs, utöver dess fantastiska re-
sultat, som energigivande massage.

NBE 500 

Revolutionerande skönhetsbehandlingar 
som tagit världen med storm!
Synligt resultat från föRSTa behandlingen.

Behandlingsområden
Hudföryngring och lyft
Rosacea och couperoser
Acneärr  • Rynkor
Slapp hud • Strie
Fettvävnad och celluliter

Prova På  
under oktober!

Behandling 45 min
(30 min behandling, 15 min konsult)

Nu 495:-
ord. pris 850:-

 utan nålar
 utan smärta
 utan biverkningar

”Det bästa jag varit 
med om!” säger
Anette Hambalek,
ägare till Nettans.

beautifying energy

Öppettider:
Må 09 - 18 • Ti  - To 09  - 20  

Fr 09 - 18 • Lö 10 - 15

Välkomna önskar
Anette Hambalek 

med medarbetare!
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Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com

inför hösten ...
Lys upp – ute och inne!

Eldställ 499:-  
med fyra redskap

Marschall- 
hållare  
(ord. 69:-)
NU 59:-

Paketpris 
Lykta med

markkonsol 
och ljus 

(ord. 145:-)
NU 116:-

Smideshjärta 
endast 73:-

Par i 
silver

För damm och fontän: Lövnät, isstoppare, 
dammvärmare, termometer.

Återförsäljare för Svenska Fälg. 
Se prover hos oss.

Öppettider:  
Må - Fr 10 -18  
Helg 10 -15

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Dags för  
vinterDäck!

Vi skiftar däck, byter hjul 
och utför reparationer.

Däckmärken vi säljer är 
bl. a. Kingstar, Michelin, 
Hankook, Gislaved m.fl.

ÖPPet alla Dagar 
under däckbytarsäsong.

Delbetala dina däck  
räntefritt på 4 månader  
med Wasakredit

Däckhotell 350:- inkl.  
montering, per säsong.

telefon: 
013 - 533 90 • 0702 - 65 38 90Lyktor, ljus och 

fotogenlampor

Vi bjuder på  
korv med bröd  

medan du väntar på ditt hjulbyte.  
(Gäller endast helg under tiden 

22/10 - 27/11.)

Nytt för i år!
Hjultvätt 100:-
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Bankekind • 585 93 Linköping • 013 - 533 90
www.hogloftet.se • info.hogloftet@telia.com
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Vi bjuder på  
korv med bröd  

medan du väntar på ditt hjulbyte.  
(Gäller endast helg under tiden 

22/10 - 27/11.)

Nytt för i år!
Hjultvätt 100:-
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Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com

Välkommen!

NYA MODELLER INKOMNA!
Willow Tree

Fler Willow Tree-nyheter finns i butiken.  
Brett sortiment av figurer med priser från 129:- till 339:-

Spela Hockey  
i Skärblacka
säsongen 2011/2012

www.skarblackahockey.se

För information, kontakta:
Pia Andersson 073 - 848 61 81 Ungdomsansvarig 
Roger Valrygg 076 - 171 78 02 Material 
Roger Viktorsson 070 - 288 19 76 Övriga frågor

Välkommen till Skärblacka IF Hockey!
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Dansa  LINEDANCE med oss!
(notera redan nu i din kalender!)
Gå in och läs mer om aktiviteterna på hemsidan www.linkopinglinedancers.se

OldiesGoldieskurser på torsdagar
Kl 18.00 -19.30 i Ljungsbro Folkets Park.  
Kurs dropin 80 kr/gång.  
Nostalgidanser lärs ut + repetition av 
tidigare utlärda. Föranmälan.

Danslördagar
Kl 15 -20 i Landerydsgården, Hjulsbro.
12 nov  Utlärning av äldre favoritdanser. 
                Dans till danslista med plats för  
                önskedanser. 
10 dec   (Tema kommer ut på hemsidan.)

AW-fredagar
Kl 18 - 21 i Landerydsgården, Hjulsbro. 
Kommande AfterWork-fredagar 
28/10, 4/11, 25/11, 9/12, 16/12

Dansa under Jul- och Nyårshelgerna
Kl 18 - 21 i Landerydsgården, Hjulsbro. 
Tis 27 dec Grötdans 
Ons 4 jan Nystartsdans

Kurser
Nivå 1, 2, 3 pågår. Välkommen vt 2012  
– eller kom med några gånger nu!

Föranmäl till linkopinglinedancers@hotmail.com  eller tel  0738 - 40 89 11



Modebutiken

Wivis Butik
Hägerhällsvägen 12 (torpet) • TALLBODA, LINKÖPING • Tel. 0704-33 56 87 

Länk: www.wivisbutik.n.nu • facebook: Wivis butik

Varmt välkommen till modebutiken med  personlig service, hälsar Wivi-Ann!

Öppettider: 

Måndagar 16 - 20  samt  Lördag & Söndag, jämna veckor, 10 -16.

Kläder  
till kvinnor i alla åldrar.

Total utförsäljning 
av Fransa Kids 

barnkläder.
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AllA kAn sjungA – kören ...

Söker nya körsångare!
Har du en längtan efter att  
sjunga i kör, men har aldrig vågat?
Välkommen att börja i vår  
nystartade kör!

Vi övar onsdagar 19.00 – 20.30  
i Bankekinds församlingsgård.
Kom du också!
Frågor? Ring körledaren  
Mia Brunberg-Ulriksson  
0706 -18 21 57

Svenska kyrkan • Åkerbo församling

Sö 30 okt 

Vi bildar församling

HÖGTIDS-
GUDSTJÄNST 
kl 16.00
i Ekängsskolans idrottshall

ALLA VÄLKOMNA!

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

 

 
Tempel Riddare Orden 

   RT S:t Laurentius i Linköping  
välkomnar nya medlemmar 

 Är Du       trött på ytliga och tomma kontakter  
  från kommersiella träffpunkter ? 
 Söker Du  ett fördjupat livsinnehåll och  att 
  med hjälp av din egen livsföring  
  bidraga till en bättre värld ? 

Om Du Svarar Ja på dessa frågor 
skall Du kontakta oss 

   mail:       rt.laurentius@comhem.se   
  telefon:  070-4921034 alt. 070-2638358 

Vår verksamhet bygger på en 
helnykter och kristen grund 

Hemsida: www.tempelriddareorden.se 
Vi söker även kvinnor för att bilda en  
avdelning inom vår kvinnliga gren, 

Tempel Byggare Orden. 
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Oktober
23 Söndag 19.00 Dopgudstjänst i Kapellet, Vårdsberg 
     Jörgen Tholander, kaffe
26 Onsdag 10.00 Bön i Salem, Rystad
27 Torsdag 19.00 Bön och bibelsamtal i Kapellet, Alf Palm
29 Lördag 15.00 Åkerbosångarna sjunger  
     i Missionskyrkan Linköping
30 Söndag 10.00 Gudstjänst i Salem, Stefan Axelsson, nattvard, 
     kaffe, församlingsmöte

November
  2 Onsdag 10.00 Bön i Salem
  3 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
  6 Söndag 18.00 Gudstjänst i Salem, Avron Hjort, kaffe
  9  Onsdag 10.00 Bön i Salem
10 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet
11 Fredag 19.00 Start på bönehelg i Kapellet
13 Söndag 10.00 Bön- och lovsångsgudstjänst i Kapellet, 
     nattvard, kaffe
15 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Högliden, Bankekind, Avron Hjort
17 Torsdag 19.00 Bön i Kapellet

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)  

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Ring 013 - 703 46 Severin, Åkerbokretsen 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka en 
minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.
Pg nr 483 84 51-5

 

 
Tempel Riddare Orden 

   RT S:t Laurentius i Linköping  
välkomnar nya medlemmar 

 Är Du       trött på ytliga och tomma kontakter  
  från kommersiella träffpunkter ? 
 Söker Du  ett fördjupat livsinnehåll och  att 
  med hjälp av din egen livsföring  
  bidraga till en bättre värld ? 

Om Du Svarar Ja på dessa frågor 
skall Du kontakta oss 

   mail:       rt.laurentius@comhem.se   
  telefon:  070-4921034 alt. 070-2638358 

Vår verksamhet bygger på en 
helnykter och kristen grund 

Hemsida: www.tempelriddareorden.se 
Vi söker även kvinnor för att bilda en  
avdelning inom vår kvinnliga gren, 

Tempel Byggare Orden. 
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195:- 
Ring och boka jultallrik! 

per personServeras fr.o.m. 25/11Vi har allt  
från gott kaffe,  
hembakat kaffebröd  
och bakverk  
till god mat,  
lunch eller middag.

011- 545 50 

Onsdag - Torsdag 10 - 21 
Fredag - Lördag 10 - 22  
Söndag 11 - 18 
Köket stänger 1 tim. tidigare

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, Gamla hamnmagasinet, Norsholm 

Höst- och vintertider:

Allt detta ingår i jultallriken:
Välkomstglögg, pepparkaka,  
en kall och en varm jultallrik,  

kaffe, julkaka 

Upplev en försmak av julen
vid Göta kanal i vinterskrud

Dagens 
inkl. dryck & kaffe 
Ons - Fre 11:30 -14:00

69:-

Helgspecial i nov. 
Fläskfilé  

med rosépepparsås

FARSDAGSMENY
Glöm inte att boka bord!

Kaffe & våffla 
39:-

N
ju

t a
v en smakrik jultallrik

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

Höstens tyger är här, även julens nyheter börjar komma!

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

Lilla Orangeriet 
erbjuder

Hos Lanthem   
hittar ni

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

Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampskärmar • Gardinsömnad
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

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

Telefon
0733  - 160 150

www.lanthem.se
info@lanthem.se

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

Höstväxter

Mosshjärtan

Kransar m.m.
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Välkommen till 

Bondromantik i Norsholm!
En liten butik vid Göta Kanal, här finns en rolig mix av gammalt och nytt!

• Gravsmyckning inför allhelgonahelgen.

• Höstväxter, dörrkransar, lyktor för en höstfin trädgård.

• Presenter och Hantverk i lantlig, shabby stil.

Öppet:  
Ons  &  Fre 13 -18,  Lör 11-15

Slussvägen 1, Norsholm
Tel 0705 -18 17 98

 

 

Nu är bron klar! 

Det firar vi med… 
10% rabatt per köp på minst 400 kronor 
under torsdagen den 27 oktober. 

Glöm inte att vi även har Matkassen hos 
oss. Ett jättebra alternativ för dig som 
önskar mer inspiration och en enklare 
vardag.                                                              
Läs mer på vår hemsida. 
 

 

www.ica.se/brasken 

Varmt välkommen till Norsholm! 

Mats och Marie med personal 
 

Vi reserverar oss för ev. ändringar. 



22

Ombud för

Utöver städning o. dyl. 
kan vi också hjälpa dig med

• Isuzu-jeep (transporthjälp - 3 ton)

• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Fönsterputsning 
   10 % vid teckning av avtal. Ange att du har sett 
   annonsen i Åkerbobladet!

• Platt- och stensättning
• Trädgårdstjänster

Pris: 300 kr/tim, inkl. moms 
(Gäller hushållsnära tjänster.)

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

Hushållsnära 
tjänster m.m. 

Referenser finnes.

Torgny Tiljander

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

013-27 06 07 070-770 38 97

Allt inom tAk!

013-14 40 14

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

Ring oss - det lönar sig!

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

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!

     Dax att
kontrollera synen?
Välkommen att boka en tid.

• Höstens nya bågar finns här nu.
• Fynda bland REA-bågar.
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Antikt & kuriosA 

Noga utvalt sortiment av 
Möbler • Porslin • Glas • Nysilver & silver 

Tenn • Ljus & servetter • Presentartiklar m.m.

www.bergsgard.eu • 073 - 066  45  59 • lena.r@live.se • www.antikboden.eu

Vägbeskrivning: Från Finspång väg 51 mot Örebro.  
Ta av vid Missionskyrkan i Sonstorp och kör mot Klintorp  

i 3 km. Skyltat från väg 51.  

Öppet:  On - To 10 - 18  •  Lö - Sö 10 - 16

17-, 18- och 1900-tal

  Antikboden   
 Antikboden

Bergs gård

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

Välkommen till  
Linköpings Tungutbildning!

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

Fångögatan 10, 582 78 Linköping

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

G:A TANNEFORSV. 88 - LINKÖPING • 013-31 34 60

ÖPPET
Mån - Fre 1000-1800

Lördag 1000-1400

ALLT NI BEHÖVER TILL HALLOWEEN FINNER NI HOS OSS...
Bla. Teaterblod, smink, tänder, masker, peruker, dräkter m.m
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MÅNADENS JANNE

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

Dagmatte / Husse
Vi söker någon som älskar hundar och skulle vilja ta 
hand om en jättesnäll Golden Retriever som är 3 år,  

när vi arbetar. Vi bor i Askeby.   
Kinn och Peter

Telefon: Hem  013-15 16 17,  
Kinn 0707-96 95 14, Peter 0733-24 43 43

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

Alla valörer av intresse.  Ring 0735  -  110 104

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. VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING:
Onsdag  16 - 19 • Lördag 10 - 14

Välkommen in och fynda!

Intill 
Linghems 

station

Tel. 0702 - 98 10 30 • 013 - 790 24 
www.magasinetlinghem.se

www.svenskapache.se
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2011 är ett händelserikt år i Wivi-Ann 
Krantz liv. Hon och maken flyttade i janu-
ari till parets nybyggda enplansvilla i Tall-
boda, i maj slutade hon förvärvsarbeta efter 
40 år som anställd inom kriminalvården 
och nyöppnade sin klädbutik i det gamla 
1700-talstorpet som finns bevarat på tom-
ten. När vi pratat en stund förstår jag att 
det har med prioriteringar att göra och att 
Wivi-Ann prioriterar livet nu framför livet 
sedan.

– Många sitter bara och väntar på att nå-
gon annan, samhället, ska ta hand om allt. 
Jag vill ta tag i livet själv, göra mina egna 
val och sköta om mig så att jag får fortsätta 
må bra. Jag ville inte fortsätta jobba bara 
för att gneta ihop till några kronor mer i 
pension varje månad. Jag vill leva nu.

I bakgrunden finns personliga, nära upp-
levelser av åldrandet. Wivi-Ann besöker näs-
tan dagligen sin mamma som snart är 96 år.

– Det är också ett val jag gjort. Inte av 
plikt, utan för att jag vill det.

Åldringsvänligt hus
Det var tankarna på den egna ålderdomen 
som till slut fick makarna Krantz att bryta 
upp från ett- och ett-halvtplansvillan i Jä-
garvallen där de bott i 36 år.

Det här huset är byggt av lösvirke. Vi 
har ritat det själva, tillsammans med en ar-
kitekt, och sett till att det är anpassat från 
början så att vi ska kunna bo kvar även när 
vi blir gamla.

Personlig service är butikens signum.

Från kriminalvård  
till kläder och kvinnors hälsa
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     Månadens profil:              Wivi-Ann Krantz

Själva flytten minns Wivi-Ann som en ar-
betsam period eftersom det inte bara hand-
lade om att rensa och flytta ett hus som sett 
tre barn växa upp utan också den klädbutik 
som Wivi-Ann drivit vid sidan av arbetet se-
dan 1998.

– Jag hade butiken i källaren, först i ett 
rum men sedan fick maken utrymma sin 
snickarverkstad så att jag kunde expan-
dera.

Idén bakom Wivis Butik har hela tiden 
varit att ge kunderna något extra, inte bara 
i form av personlig service och varor av 
hög kvalitet utan också genom att Wivi-Ann 
gärna ordnar tjejträffar med mat eller fika i 
anslutning till besök i butiken.

– Kvinnor behöver träffas och prata med 
varandra. Det kan vara svårt att få tid till 
det. Här kan de både äta, umgås och få 
med sig något nytt och snyggt hem. 

Kläder och människor
Wivi-Anns eget intresse för stil och kläder 
har följt henne genom livet, även då hon 
arbetade inom kriminalvården.

– Kollegorna där blev nog lite förvåna-
de när de fick höra talas om att jag startat 
klädbutik men för mig blev det en viktig 
motvikt till arbetet på samhällets skuggsida.

Att hon valde just kriminalvården hänger 
samman med ett starkt rättvisepatos och ett 
annat livslångt intresse, nämligen hennes 
nyfikenhet på andra människor och deras 
villkor.

– Jag jobbade som häkteschef, anstalts-
chef och inom frivården. De sista åren satt 
jag som verksamhetsutvecklare i en stabs-
funktion.

Att vara chef inom kriminalvården kunde 
vara tufft.

– Det handlade ofta om att under tids-
press fatta mycket svåra beslut. Ibland blev 
det inte helt rätt och då gällde det att stå 
rak när kritiken kom.

Wivi-Ann berättar att hon ibland bar 
med sig tragiska historier och olösta kon-
flikter hem efter jobbet. Allra tuffast hade 
hon det under en period när hon ledde en 
anstalt i Västervik genom en omfattande 
förändring.

– Från början var det ett uppdrag på sex 
månader men jag blev kvar i sju år. Organi-
sationen skulle moderniseras och systemen 
datoriseras, men en del av de anställda 
tyckte att jag kom dit och förstörde hela de-
ras yrkesliv. Det blev en delvis tung period 
men det slutade på ett positivt sätt och blev 
till slut de bästa åren i mitt yrkesliv.

Vilja och ödmjukhet
Wivi-Anns känsla för rättvisa ligger också 
bakom hennes starka engagemang i den 

Wivi hälsar välkommen till butiken i Tallboda.
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Text och bild: Titti Knutsson

     Månadens profil:              Wivi-Ann Krantz

Fakta
Namn: Wivi-Ann Krantz
Ålder: 63
Bor: villa i Tallboda
Familj: make, tre vuxna barn, fyra 
barnbarn och en gammal mamma
Intressen: sitt engagemang i 1,6 mil-
jonerklubben, kläder och mode,  
familjen 
Dold talang: krusa örngottsband
Favoritplats i Åkerbo: det gamla tor-
pet på tomten
Länkar: www.wivisbutik.n.nu 
facebook Wivis butik
www.1.6miljonerklubben.com

så kallade 1,6-miljonersklubben. Klubben 
har till syfte att stärka kvinnors livskvalitet 
och hälsa men också att belysa och försöka 
förändra det faktum att så mycket av den 
medicinska forskningen har bedrivits med 
mannen som självklar norm. Wivi-Ann har 
sitt starkaste engagemang i Östgötaregio-
nen där hon ordnar olika seminarier och 
kulturarrangemang inom ramen för klub-
bens verksamhet. Hon sitter också i styrel-
sen på riksnivå och har blivit god vän med 
klubbens grundare och ordförande Alexan-
dra Charles.

– Vi har deltagit i flera av klubbens stu-
dieresor tillsammans, bland annat till Vit-
ryssland och Kuba. Det är mycket intressant 
att se hur kvinnor lever i andra länder men 
också roligt att jobba lokalt för att stärka 
kvinnors syn på sig själva och sin hälsa.

För att genomföra så många projekt, 
både privat och offentligt, krävs starka driv-
krafter. Wivi-Ann framhåller sin starka vilja 
och bestämda sätt;

– Jag vill gärna ha det på mitt sätt, på 
gott och ont. Fast jag har blivit ödmjukare 
med åren. Nu är jag glad varje morgon jag 
får vakna och känna lust inför dagen som 
väntar.

Laila Österskog och Lotten Lind kollar kläder 
innan soppan serveras.

Kläder i varje vrå. Wivis butik är liten  
men innehållsrik.
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Längs den smala Skrukebyvägen finns en av-
fart norrut mot Roxen. Det är en liten grusväg 
där en skylt upplyser att obehöriga motorfor-
don inte får åka. Men egentligen är det inte så 
farligt att trotsa förbudet och köra in, för strax 
efter skvallrar en ny skylt om att det finns en 
affär i krokarna. Den lilla vägen leder genom 
en allé fram till Fröö Säteri. Strax bredvid lig-
ger också gårdsbutiken Lanthem. Karin Lönn-
berg står och arbetar med textilierna i sin bu-
tik. Hon har forskat om Fröö säteri.

Medeltida anor
– Om man studerar gamla skifteshandlingar 
från 1360 omnämnes en viss ”Håkan i Frö” 
som ägare. Även dokument från 1400-talets 
början styrker att gården är medeltida, säger 
Karin. På 1540-talet var Fröö en by som be-
stod av flera hemman. Ett av dessa tillhörde 
Hans Brask, men sedermera drog Gustav Vasa 
in det till kronan. Krigsrådet Simon Rosen-
berg bildade på 1650-talet ett säteri där även 

Fröö frälsehemman kom att ingå. Vid samma 
tid uppfördes huvudbyggnaden, men den 12 
december 1742 utbröt en eldsvåda som ödela-
de stora delar av huset. Den nuvarande bygg-
naden tillkom omkring 1750, men 1830 ökade 
man ut med en övervåning. Vid den tiden 
satte Brukspatron L. M. Ekelund sin prägel på 
huset och i det smidda balkongräcket kan man 
se hans initialer. Interiören i empirestil har till 
stor del behållits. Mot slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet bytte Fröö Säteri ägare 
flera gånger. Till den nuvarande släkten kom 
gården 1913. 

”Hönskyrka”
I grönskan bredvid huvudbyggnaden sticker 
ett märkligt torn upp.

– Det kallas ”Hönskyrkan”, säger Karin, 
men har i själva verket varit ett hönshus med 
en klockstapel. Fröö gård hade förr arbetare 
som gjorde dagsverken, och för att de skulle  
få en uppfattning om tiden, ringde det  

Med sitt vita torn drar "Hönskyrkan" till sig besökarnas blickar.

På spaning i Kåkerbo
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Text och bild: Fredrik Häger

mekaniska urverket varje hel och halvtimma, 
fortsätter hon. Tornet var helt enkelt en mo-
dernare variant av vällingklockan som åter-
finns på många större gods. Byggnaden har 
tilldragit sig museets intresse och de har varit 
där för att inventera den.

Telefonväxel blev orangeri
Karin Lönnberg tillhör en av de fyra bofasta 
familjerna på Fröö. Till gården hör också ett 
flertal sommarbostäder. Lantbruket är dock 
utarrenderat och där bedriver man spann-
målsproduktion. År 2003 startade Karin 
gårdsbutiken Lanthem. Hon menar att gods-
ägare idag försöker hitta nya användningsom-
råden för sina byggnader.

– Gårdsägarna vänder sig till en rörlig be-
folkning. Många arbetar med uppdrag långt 
från hemorten och behöver logi och möjlighet 
att ställa ifrån sig bilen. Flera gårdsägare har 
fångat upp den gruppen och erbjuder ”bed 
and breakfast” till rimliga priser.

Karin själv har satsat på tidlös inredning 
i en avkopplande miljö och sedan mars må-
nad står en ”nytt” litet hus bredvid det gam-
la spannmålsmagasinet.

– Lilla Orangeriet är egentligen en om-
byggd före detta telefonväxelstation som 
stått vid Älvestad. De här stationerna arki-
tektritades enligt statens normer och är vär-
da en alldeles egen historia, avslutar Karin.

Det gamla spannmålsmagasinet med sin vällingklocka har fått sällskap av "Lilla Orangeriet",  
en före detta telefonväxelstation.

FAKTA
Månadens kåk: Fröö Säteri
Plats: Fröö vid Lillkyrka
Byggår: Omkring 1750
Har använts till: Bostad
Används till idag: Privatbostad
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Det har gått drygt fyra år sedan Åkerbobladet se-
nast intervjuade det geografiska utskottets ordfö-
rande Fredrik Lundén. Då hade han suttit i utskot-
tet ett år och gissade att utbyggnaden av stamba-
nan, den så kallade Ostlänken, skulle bli en het po-
tatis att hantera för de lokala politikerna.

– Nu är den frågan stendöd. Det verkar i alla fall 
inte hända något under den här mandatperioden.

Istället följer Fredrik intresserat utvecklingen av 
kommunens övergripande landsbygdsstrategi där 
han hoppas att få stöd för att en viss servicenivå be-
hövs även på små tätorter som Gistad, Örtomta och 
Askeby.

– Jag skulle till exempel gärna se en utveckling 
av något slags matarbussar från de här orterna till 
pendeltågsstationen i Linghem. Som det är nu så 
måste många åka bil till Linghem för att sedan ta 
tåget. Då blir det lätt att man tar bilen ända fram. 
Många, både äldre och yngre, som inte kör själva 
skulle också ha nytta av det.    

Fredrik Lundén
Åkerbos egen ordförande

Åkerbobladet träffar

Åkerbos lokala politiker
I detta och kommande nummer av Åkerbobladet kommer vi att  
presentera våra lokala politiker i det geografiska utskottet lite närmare.
Linköpings kommun har elva geografiska utskott, varav ett för Åkerbo.  
I utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige –  
politiker som tar ditt närområde på allvar. Vänd dig till dem om du har frågor 
eller synpunkter på just din del av kommunen.

Först ut i denna intervjuserie är utskottets ordförande Fredrik Lundén.

Övriga ledamöter i utskottet, som vi presenterar framöver är:
Jan Österlind (S), vice ordförande, Niklas Borg (M), Ellenor Svensson (C),
Mari Hultgren (S), Gustav Knutsson (MP), Johan Karlsson (SD).



31

FAKTA
Namn: Fredrik Lundén
Parti: M
Aktuella politiska uppdrag: ordförande i 
Åkerbo geografiska utskott, styrelseordfö-
rande i de kommunala bolagen Mjärdevi 
Science Park och Nulink.
Ålder: 48
Antal år i geografiska utskottet: 5
Familj: fru och tre tonårsdöttrar.
Bor: på gården Stora Bjärby, utanför 
Linghem
Yrke: lantmästare, lantbrukare.  
Arbetar som försäljningsdirektör på  
Väderstadverken
Fritid utöver politiken: umgås med fa-
miljen. Squash. Jakt.
Åkerbo om tio år: tätorterna har vuxit yt-
terligare, det går matarbussar till pendel-
tåget och det finns en pendeltågsstation 
även i Gistad.
Telefon: 0708-53 60 90
E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Text och bild: Titti Knutsson

Ekängens expansion och infrastruktur 
som var på tapeten 2008 är fortfarande ak-
tuell;

– Nu hoppas jag att vi ska få gehör för 
att det behövs lokal service även där, för-
klarar Fredrik. Det behövs exempelvis sam-
lingslokaler för unga, affär och en vettig 
idrottsplats.

Fredrik vill som ordförande i det geogra-
fiska utskottet vara kommunfullmäktiges 
ögon och öron ute i bygden. Därför väl-
komnar han alla att höra av sig med idéer 
och åsikter så att han och de andra ledamö-
terna i utskottet kan föra dem vidare.

– Det var exempelvis Åkerbo-bor som på-
talade behovet av en cykelbana längs gamla 
E4. Det har vi drivit och även om det bara 
blivit ett avgränsat fält på vägbanan så är 
det i alla fall en förbättring. Busshållplat-
serna vid Rycklösa har också blivit säkrare 
efter förslag från de boende.

Fredriks eget politiska engagemang drivs 
av en vilja att förbättra samhället. 

– Det tror jag driver alla politiker, i alla 
fall vi som sköter politiken på fritiden.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
0702 - 83 74 18

Gistad • 585 63 Linghem

HYR FESTLOKAL

SVIESTAD GÅRD
0704 - 12 75 91
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Vi ökar värdet på Er bostad

- Dränering

- Avloppsanläggningar

- Sten- och plattsättningar

- Kabelgrävning

- Trädgård (design och genomförande)

Kontakta oss för prisuppgift
Glenn Thorman  070  -  699 75 60

glenn@thormans.se

En del av Thormans Entreprenad AB
www.thormans.se
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Som moderedaktör på Sofis mode, pro-
gramledare för Stylisterna och populär 
bloggare är Sofi Fahrman en av Sveriges 
största modejournalister. Nu kommer 
hennes nya roman.

ELSAS HEMLIgHET är den tredje och 
fristående delen i Sofi Fahrmans romanse-
rie om Elsa Gustavsson, modebloggare och 
journalist i Stockholms innekretsar. Efter 
ett par år med modeveckor, bröllop och 
glamorösa galor får Elsa veta att tidningen 
hon jobbar på måste säga upp ett stort an-
tal medarbetare. Dessvärre är hon en av 
dem. 

Lyckligtvis har hon vännerna och pojk-
vännen Hugo vid sin sida. Tillsammans läg-
ger de upp planer för Elsas framtida karri-
är. Men ska Elsa få det hon vill ha? Och ska 
Hugo få reda på hennes stora hemlighet?  
I romanen får vi följa Elsa den bästa som-
maren i hennes liv; på modemagasinet 
Elegance och på förtrollande platser som 
Miami, Verbier och New York. Men vi mö-
ter även Elsa i hennes stundtals oglamorösa 
vardag. Och träffar hennes fiender …

Elsas hemlighet innehåller gästkapitel av 
bland andra toppmodellen och skådespe-
lerskan Mini Andén samt regissören och 
New York-bon Johan Renck. 

De två tidigare böckerna om Elsa Gus-
tavsson heter Elsas mode och Elsas värld.

FREDRIK POLBACK 

925:-

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

013 – 13  74  80

Vinterjacka
med avtagbar luva. 
Svart eller oliv.
Storlekar från S - XXL

knästödstrumpor 
i glada färger med blommor, 
prickar eller stjärnor.

Fria ändringar • Fri Parkering

Modejournalisten Sofi Fahrman är  
aktuell med romanen Elsas hemlighet.
BILD: Anders Hallberg.

SOFIS BOK

kultur & nöje
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Vid Linköpings resecentrum 
står ett gäng förväntansfulla 
elever från Linghemsskolan. 
Efter en stund rullar en speci-
ell buss in till hållplatsen. Den 
har färdats många mil på in-
ternationella vägar och har nu 
nått sin slutdestination. 

Det blir liv och rörelse runt bus-
sen, och när dörren glider upp 
tittar trötta men glada ansikten 
ut i soldiset som omger platsen. 
Resenärerna möts med häls-
ningar och omfamningar. De 
är skolbarn och har rest från 
Tjeckien för att bo och umgås med vännerna i 
Linghem under en vecka. Med i bussen finns 
också några lärare.

Möte startade samarbete 
– Vi har haft det här utbytet mellan länder-
na under 20 år, säger Elisabeth Douhane, en 
av initiativtagarna till projektet. I början av 
1990-talet studerade en svensk tjej i Tjeckien. 
Hon kom i kontakt med en kille som ställde 
en fråga om elevutbyte mellan länder. Mötet 
mellan de bägge ungdomarna fick som re-
sultat att en skola i Litvinov skickade en för-
frågan till Linghemsskolan. Så kom det sig 
att det första elevutbytet mellan Sverige och 
Tjeckien ägde rum. 

– Sverige och Tjeckien har mycket ge-
mensamt. Bägge länderna är små och tillhör 
språkgrupper som talas av få. En annan sam-
manlänkande nämnare är ishockey, säger Eli-
sabeth. 

Öppenhet 
Projektet har arbetsnamnet ”Open Air 
School” och pågår under en höst- och vår-
vecka varje år. Syftet är att skapa möten mel-
lan människor. 

– I mötet med det annor-
lunda hittar vi oss själva och ut-
vecklas till vidsynta människor, 
menar Elisabeth. Vi kommer 
underfund med att olikheten 
människor emellan inte bara 
beror på att vi kommer från 
skilda länder, utan också på att 
vi som individer är olika. 

Det är inte alla barn som kan 
prata bra engelska, därför är 
det viktigt att finna andra sätt 
att kommunicera. Barnen kom-
mer från årskurserna 6-9 och 
befinner sig i olika stadier. Någ-

ra har varit med tidigare och kan stötta de 
som är här för första gången.  

Tid för umgänge
En tanke bakom projektet är att ungdomarna 
ska få möjlighet att möta andra kulturer. Där-
för är det viktigt att avsätta tid till så kallade 
”Togetherness”-aktiviteter och direkt efter 
ankomsten till Linköping åkte eleverna till 
Bankekind, där de delades in i grupper för att 
snabbare komma igång med bekantskapen. 
De svenska eleverna hade tagit med sig filtar 
och täcken som de delade ut till de tjeckiska 
barnen. Den natten samsades sammanlagt 47 
barn i den före detta ICA-affären.

– Vi vill lära känna varandra och vara öpp-
na inför det främmande och obekanta. Vi vill 
också att våra elever ska umgås och kommuni-
cera med varandra, säger Elisabeth Douhane.

Späckat schema
På måndagsmorgonen samlades eleverna i 
Linghemsskolans fritidsgård, där rektor Caro-
line Andersson inledde aktivitetsveckan med 
att hälsa alla välkomna. Ett fulltecknat schema 
väntade med besök i Gamla Linköping, Valla 
och på Flygvapenmuseet i Malmslätt.  

Steg i främmande land
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Text och bild: Fredrik Häger

En av dagarna gjorde eleverna en studieresa 
till grannstaden Norrköping, där de bland 
annat gick på upptäcktsfärd i det högteknolo-
giska Visualiseringscentret. Det var också vik-
tigt att finnas på plats i Linghemsskolan för 
att kunna sammanfatta intrycken från studie-
besöken. Barnen ritade därför teckningar och 
skrev texter om sina upplevelser. Trots att det 
var fullt av aktiviteter dagtid, ägnades kväl-
larna åt samvaro i familjerna där de tjeckiska 
eleverna fick bo. 

Extra barn i familjen
Men hur inkvarterar man 25 skolbarn från ett 
annat land? Anita Nilsson har varit med sedan 
starten 1993 och berättar att flera av värdfa-
miljerna återkommer år efter år.

– Det finns exempel på familjer som under 
flera generationer varit engagerade i verk-
samheten, säger hon. Anita själv inkvarterade 
de fyra tjeckiska lärarna och de två yngsta bar-
nen. Trots att hon numera är pensionerad, vill 
hon fortsätta vara delaktig i projektet. 

– Det ger så mycket tillbaka att ta hand om 
extra barn i familjen. Vi har olika vanor och 
förutsättningar med oss från barndomen. När 
vi bor tillsammans så här måste vi rucka på 
våra invanda mönster. Vi bjuder gästerna på 
erfarenheter som de bär med sig senare under 
livet, men vi får lika mycket tillbaka i gengäld. 

Ser fram mot vårens resa
När veckan är slut och gästerna återvänt pus-
tar Elisabeth Douhane ut. Men hon börjar 
redan fundera på Kristi Himmelsfärdsveckan 
2012. Då är rollerna ombytta och Elisabeth 
kommer tillsammans med 20-30 elever och 
lärare från Linghemsskolan, att resa med buss 
till Sloup i Tjeckien. Där ska de under en 
vecka träffa sina vänner från Litvinov och Me-
zibori. Med det här ömsesidiga utbytet byggs 
broar mellan människor, kulturer och natio-
ner menar Elisabeth.

– Att åka till Tjeckien med en buss full av 
elever, lärare, volontärer och andra vuxna 
mellan 11-86 år är en häftig resa i livet, un-
derstryker hon.

Rektor Caroline Andersson, till vänster i bilden,  
hälsade de tjeckiska barnen välkomna. Anita Nilsson 
och Elisabeth Douhane presenterade sig för gästerna.

Ledarna delade in barnen i grupper om sju stycken. 
Under veckans gång ändrades sammansättningen så 
att alla skulle lära känna varandra.

En av veckodagarna gjorde eleverna en utflykt till 
Malmslätt. Där fick de en uppskattad guidad visning 
av flygvapenmuseet.
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björsäter
Loppis & Allmogemarknad på 
stora Kinäs. Vägen mellan Björsä-
ter - Östra Ryd. Följ skyltar. 
Lö 11-15. Tel. 0120-601 77.

FALerum
Loppis. Uknavägen 14 B, mittemot 
Bilverksta'n. Öppet alla dagar 11-18. 
Kaffeservering. Tel. 0120-203 95.

FILLINGe
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo. 
Öppet: Se skylt vid 35:an.

HACKeFOrs
Hjälpverksamheten  
ÅterVINNINGeN. Molijns väg 15 
Må -Fr 10 -18, Lö 10 -15.  
Tel. 013-376 777

HANNäs
Hannäs möbel & Prylmarknd.  
Nära Hannäs kyrka, Åtvidaberg. 
Öppet: Sista helgen (Lö-Sö)  
i sep, okt och nov, kl. 10-16.  
Tel. 0120 - 148 03

KImstAD
Nostalgiladan i melby. Intill E4. 
Öppet: Vard 10-17, Lö-Sö 10-16. 
Tel. 011 - 24 27 85

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

LINKöPING
majeldens Café & second Hand 
Vistvägen 34. Må-Fr 10-18,  
Lö 10-14.

marknadshuset. Industrigatan 52 
Lö-Sö 10-15. Tel. 0708-55 12 91

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 90 
(Kannanhuset) 
Må-To 13-18, Lö 11-14.  
Tel. 013-10 19 90.

NOrsHOLm
bondromantik. Slussvägen 1,  
(vid kanalbron). On & Fr 13 -18   
Lö 11-15. Tel. 0705 - 18 17 98.

sKärbLACKA
etiopienhjälpen second Hand. 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.

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

VretA KLOster
Gullberg. Loppis & café. För barn i 
Estland. Väg 34 Linköping - Motala, 
sväng mot Fornåsa. Lö-Sö 11-16. 
Tel. 013 - 39 40 23.

ÅtVIDAberG
Gåvan second Hand.  
Sunnebotorget 1, Åtvidaberg. 
Ti och To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

östrA ryD
östhjälpen i östra ryd,  
second Hand 
Ovanför gamla affären i Östra Ryd. 
Lö 10-15. 

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 cirka  
40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge också  ditt namn, adress och 
tel.nr. E-mail: info@akerbo.nu. Adress: Åkerbobladet, Stationshuset,  
585 64 Linghem. Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384  
eller plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)

Privata radannonser i Åkerbobladet

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

Annonsmanus och betalning skall 
vara Åkerbobladet tillhanda senast 
på tisdagen i veckan före utgivnings-
veckan. Dvs. för nästa nummer senast 
den 8 november.  
(Vi tar inte emot annonstext per  
telefon.)

Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack 

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

Har du också en loppis som du vill skall  synas här? Kontakta Åkerbobladet:  013-21 96 20 
eller  info@akerbo.nu  FRITT INFÖRANDE i denna loppisruta.
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23/10     Konstcafé i Verkstan, Askeby. Kl. 16.00  
       Konstnären Jacqueline Holmgren berättar 
       om historien bakom 15 tavlor. 
       Arr. Elimförsamlingen Askeby/Örtomta 
       samt Bilda. 
       Se annons sidan 23 i Åkerbobladet nr 9.

28/10    Spökvandring i Gamla Linköping 
       Start kl. 18.00 
       Arr. Linköpings Guideklubb  
       Se annons sidan 19 i Åkerbobladet nr 8.

28/10    After Work, fredagsdans, kl. 18-21 
       i Landerydsgården, Hjulsbro. 
       Arr. Linköping Linedancers  
       Se annons sidan 17.

29/10    Höstmässa, kl. 10-15, Träffpunkten 
       i Björsäter.  Se annons sidan 19.

30/10    Högtidsgudstjänst, kl. 16.00 
       i Ekängsskolans idrottshall, Ekängen. 
       Svenska Missionskyrkan i Ekängen. 
       Se annons sidan 18. 

4/11     After Work, fredagsdans, kl. 18-21 
       i Landerydsgården, Hjulsbro. 
       Arr. Linköping Linedancers  
       Se annons sidan 17.

Månadens Tips  
i Åkerbo med omnejd

Jernbergs Bilservice 

Oljebehandling

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

Service & reparationer

LITE EXTRA FÖR DIG ...
SOM ANNONSERAR I ÅKERBOBLADET!

Alla annonsörer erbjuds 10 % rabatt 
på samtliga produkter i Centraltryckeriets Printbutik.
www.printbutiken.nu • 013 - 47 47 118

Passa på att utnyttja erbjudandet. Ta med tidningen och visa upp din annons.
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Här kommer ett nytt och höstligt Åkerbokryss. När du har löst korsordet skickar du in bildtex-
terna, dvs. orden i de gula rutorna, samt namn och adress till  Åkerbobladet, Stationshuset,  
585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 8 november vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – en tialott.
Bildtexterna i septemberkrysset var ”Hästhov och hagtorn" samt "Åkerbolandskap".  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Åke Larsson, Åtvidaberg, 2:a pris – Siri Jonsson,  
Åtvidaberg samt 3:e pris – Ingemar Larsson, Norrköping. Vi gratulerar också Astrid Carlegrim, 
Linghem som vann trisslotten i ORDJAKTEN för september. Lotterna kommer med posten.

Åkerbokrysset - oktober 2011

Konstruktör: Nils-Erik Öhlund.  Foto: iStockphoto
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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 11.200 ex.

Delas ut till 7.750 hushåll och 700 företag 
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt 

Grebo-Värna, Hackefors, Norsholm och Kimstad, dvs. dessa orter med 
omnejd: Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ring-

storp, Rystad, Skonberga,Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 
Östra Harg, Östra Skrukeby.

Cirka 2.500 ex. delas ut i egen regi, och tidningen 
finns därför tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Barn- & Presenthuset
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni 
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet,  
Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans, Centrumkliniken 
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum 
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine, Mia's Hantverk, Er Veterinär 
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen,  
ME Studio Mariette, Majeldens Café & Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad, Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, 
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Linköping Tornby: Djur & Uteliv
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro:  Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes, Bondromantik
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand,  
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri, Konsum, 
Shell-macken, MH:s Damshop 
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Macken, Tempo, Wivis butik
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand 
Östra Ryd: Östhjälpen Second Hand

Välkommen som annonsör!

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

Nr Manusstopp Utdeln.dag
11 Tis 8/11 Sön 20/11
12 Tis 6/12 Sön 18/12
01 Tis 10/1 Sön 22/1

Den här rutan läses av cirka 25 000 
personer och kostar i svart/vitt  

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

Priser exkl. moms
Kan du som företagare  

annonsera billigare?

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll 
i Åkerbo kommundel, Kimstad, Norsholm,  
Hackefors och Skonberga samt till hushåll 
i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress.  
Planerade utdelningsdagar ser du i tabellen 
på näst sista sidan.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda 
på utdelningsdagen - var vänlig ring  
SDR (Svensk Direktreklam) telefon 
011 - 19 72 50.

Klipp ut och spara.



40

Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Stora Badstugatan 1, 582 23 Linköping 

www.centrumkliniken.nu • info@centrumkliniken.nu

Du som vill ha en snabb tid till 
doktorn - vänd dig till oss!
Tidsbokning gör du enkelt via vår hemsida  
www.centrumkliniken.nu eller genom att ringa 
013 - 482 05 02.

Våra öppettider är:
Må  08.00 - 19.00  
Ti - Fr  08.00 - 17.00

VÄLKOMMEN till
Centrumkliniken
VårdCENtraL och
VaCCINatIONSMOttaGNING 

Lista dig hos Centrumklinken
Vi är en vanlig vårdcentral som jobbar på uppdrag  
av Landstinget. Du som bor i Östergötland är  
välkommen att lista dig hos oss. Blanketter finns  
på Centrumklinikens hemsida www.centrumkliniken.nu

Vaccinationer
Centrumkliniken är rätt ställe för dig som ska ut och 
resa. Mottagningen har drop-in vilket betyder att du 
inte behöver beställa tid.
Nu kör vi för fullt med influensavaccinationer. 
Kom in och vaccinera dig för 220 kr. För dig som är 
över 65 år eller ingår i riskgruppen är vaccinationen 
kostnadsfri.

Vaccinationsmottagningen har öppet:
Må  08.30 - 19.00  
Ti - Fr 08.30 - 16.30


