
Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
Nr 11 – 2010 
21 november  –  18 december 
Årg 9. Upplaga 9.200

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

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

Fotograf med respekt för barn - se sidan 18.

Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Bankekind • 585 93 Linköping

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

Återförsäljare för

Se hur fälgarna  
ser ut på din bil på  
www.svenskafalg.se  
”Fälgstudion”

Nu är det hög tid att byta till vinterdäck! 

När 
du byter däck kollar 

vi vätskor och bromsar åt dig.  
Du kan delbetala dina däck räntefritt 

på 4 månader samt förvara dem  
hos oss för 350:- per säsong, 

inkl. hjulbyte.

Royne 
0705 - 31 95 79

stor hjulbytarhelg 
den 27 - 28 nov. 

Extraöppet till kl. 17.00 med drop in  
mellan kl. 13- 17.

Glögg och pepparkaka till alla hjulbytare.   
Vi bjuder även på en hink sandningssand.  

Ta med en hink, 10 liter.

Extraöppet 29 - 30/11  
till kl. 20.00.

Boka tid för hjulbyte övriga dagar. 
Drop in i mån av tid.

Telefon: 
 013 - 533 90, 532 88

Inför 1 december:
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Nu är utställningshand-
lingarna klara! Försla-
get till översiktsplan för 
Linghem redovisar hur 
man kan förstärka den 
befintliga strukturen i 
orten och hur man kan 
utveckla nya bebyggelseområden. Handlingarna har 
kompletterats och bearbetats sedan samrådsskedet. 
 
Utställning 1 november 2010 - 15 januari 2011
Välkommen till Linghems bibliotek eller till Stadsbib-
lioteket i Linköping för att ta del av utställningen och 
för att hämta planhandlingar. Handlingarna finns ock-
så att hämta på Miljö och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, Drottninggatan 45. Planen finns dessutom 
tillgänglig på kommunens hemsida.
  
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 
15 januari 2011 till Linköpings kommun, 581 81 Lin-
köping eller kommun@linkoping.se. Märk synpunk-
terna ”Linghem - fördjupning av översiktsplanen”.

Hör gärna av dig till Miljö och samhällsbyggnadsför-
valtningen 013-20 64 00 om du har några frågor.

www.linkoping.se

Utställning av förslag till 
översiktplan för Linghem!
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Centrumkliniken • 013 - 482 05 02
Stora Badstugatan 1, 582 23 Linköping 

www.centrumkliniken.nu • info@centrumkliniken.nu

Influensatider ...
Nu är det dags att vaccinera sig för den  
vanliga säsonginfluensan. 

Du som vill vaccinera dig är välkommen till 
Centrumklinken under våra drop in-tider.  
Pris 280 kr.*) 
Drop in influensavaccination:

Må - To 10.00 - 19.00  
Fr  10.00 - 17.00 
Lö 10.00 - 12.00
*) Du som är över 65 år eller ingår i riskgruppen och  
är listad hos oss har kostnadsfri vaccination.

VÄLKOMMEN till
Centrumklinikens
VårdCENtraL  
vid Trädgårdstorget i Linköping!

Lista dig hos Centrumklinken 
Vi är nu en vanlig vårdcentral, 
knuten till Landstinget, i privat regi. 
Du som bor i Östergötland är välkommen 
att lista dig hos oss. Blanketter finns på 
Centrumklinikens hemsida  
www.centrumkliniken.nu
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NOSTALGILADAN I MELBY
SKAPAR DITT PERSONLIGA HEM
Hos oss finner ni ett stort utbud av inredning för att skapa 
ett personligt boende. Fokus ligger idag på -50-60-70-tal.

Granar, Dörrkransar, Kärvar, Tyger & Dukar. 
Vi grillar korv och kokar glögg. 
Har vi tur kanske Tomten kommer förbi.

Besök vår  
JuLMARKNAD  
Lördag - Söndag  
fram till jul.

Varmt Välkomna! Kerstin med personal.

Telefon 011 - 24 27 85
Ordinarie öppettider: 
Vard 10.00 - 17.00  •  Lörd 10.00 - 16.00

EXTRA SÖNDAGSÖPPET 10.00 - 16.00

Stort utbud av dräkter och masker till 
kommande helger finner du hos

G:a Tanneforsv. 88 • Linköping • 013-31 34 60

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
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Onsdagen den 1 december kl 8.30-17.00
Fotografering med ”tidsbokad drop-in”

i min ateljé i Gistad! (7 min/ barn eller 15 min/ familj)
Pris för fotografering: 200kr/ person
Ring eller maila för att boka en tid
så är årets juklappsbilder säkrade!

Riktigt städadefotopriser medonlinebeställning
via www.jarocka.se
(speciellt för denna fotografering,

i övrigt gäller ordinarie prislista)

Ring                                                                                  Maila
0733196098                 www.filipleo.se              info@filipleo.se
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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.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring 013-731 96
Tfntid: kväll eller morgon 

kl. 7.00-8.00

Bergdala, Gistad • 585 63 Linghem

 

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg AB • Tfn:013  – 740 36 • 0709 - 37 00 36 • 0708 - 53 60 90

 Välkommen till vår 

Äggbod
på Stora bjärby!

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka.  
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄggBoden.

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

Taktil Stimulering
En sinnesträning och en lättare 

beröring av huden som ger en djup 
avslappning för både kropp och själ.

Kom och prova!

Utbildning till 
Beröringspedagog 

under våren och hösten 2011. 
Se hemsidan för mera info.

SinneSkällan  
Inger Lindell. Taktilterapeut och lärare i metoden. 

013 - 17 33 18  •  070 - 287 45 89 • www.sinneskallan.se 
Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

070 - 510 46 70 • www.tornbymassage.se

Vilken kategori  
    tillhör du?

De som har ont eller 
de som kommer att få ont?
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Ombud för

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

• Gardiner (sy, fålla, sätta upp)
• Platt- och stensättning
• Trädgårdsdesign
• Trädfällning
• Transporter (BE- & CE-kort)

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.

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

Nu startar  
HÖSTREAN!

Varmt Välkomna!

Öppettider:
Vardagar 11.00 - 14.00  
Måndag/Tisdag 16.00 - 18.00

Mariette Eskilson, Dipl. Färgkonsult • 0705 - 15 78 70

www.MEStudioMariette.vpsite.se 

i min butik på  
Eklundsgatan 1, (Majelden), Linköping

För mer tider se hemsidan!

30 -70 %
på  kläder (ej basplagg)

Fysisk aktivitet 
på recept

Vikt-fett-vätske-

kontroll 

10 ggr 350:-

Massage Samtals- coaching

Gymmet med det 
STORA  
hjärtat!

Kan passa dig som
• vill ha lite x:a hjälp i en lugn miljö 
• vill kunna träna mellan 04.00 - 24.00

Vi finns på Bangårdsgatan 6a, Linköping • Tel. 013 - 10 10 76 
Se hela utbudet på  www.friskushalsan.se  •  e-post: info@friskushalsan.se

vi bjudeR på
träningen t.o.m. 31/12  

vid köp av årskort. *

* gäller ord. pris på helår (2 600 kr)   
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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

Lars Axelsson
Telefon 011 – 750 15 • 073 – 250 86 36
E-post: lars@mi-la.se • www.mi-la.se

om- & tillbyggnader • renoveringar 
snickeriarbeten, in- & utvändigt

Mi  o La Hantverk

Utnyttja  
ROT-avdraget!

Min målsättning är att Ni som 
kund känner förtroende och tillförsikt.

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. 

Nu har vi fina 

ADVENTSBLOMMOR!

Välkommen!

FlowerPoint • Tfn 013-27 04 40
Här finns vi:  Värdshusv.12 , Tallboda 
Blomvagnen, St.Torget • Skäggetorp C
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Gistad Veterinärpraktik AB

Välkomna såväl nya som gamla kunder att ringa för tidsbeställning.

Leg. veterinär Anette Gladh

013 - 734 20

Erbjudandet gäller vid tidsbeställning t.o.m. 21 december 2010.

DAGS ATT KASTRERA  
DIN KATT/KATTuNGE

15 %

I samband med kastration  
bjuder vi på:

vaccination eller

10 % rabatt på kastrationen

samt foderprov och en  
present till din katt från
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i Johannelund!

Johannelunds Centrum, Linköping • 013-13 57 04 • Vard 11-18, Lörd 10 -14 • www.miashantverk.com

Massor med erbjudanden i butiken. 
TRE ÅR

Golvlamporna Detroit och Jersey  
finns i Satin och Antikmässing  
och kostar nu enDASt

takplafond Mona  
Handdrejade keramikfat  

EXTRA-ÖPPET 28/11 - JUL 
Vard 11-19, Sönd 12-16

495:- (ord. 749:-)

99:- 
(ord. 179:-)

99:-/st 
(ord. 169:-)

N
ju

t a
v en

 smakrik jultallrik

Kaffe & våffla 
39:-

195:- 
Ring och boka jultallrik! 

per personServeras fr.o.m. 26/11
Vi 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 
Stängt fr.o.m. 20/12. 
Välkommen åter 27/1 2011.

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

Höst- och vintertider:

Välkomstglögg, pepparkaka,  
kall och 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:-
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Askeby Trädgård AB

  Vägbeskrivning:  Från gamla E4:an: Vid Gistad, ta av mot Ekenäs slott och sedan (i Örtomta) vidare mot Linköping.
                                          Från Linköping: Rv 35 mot Åtvidaberg. Ta av mot Askeby vid rondellen i Vårdsberg.

 Öppettider:  Mån - Ons stängt • Tors - Fre 12  - 18 • Lördag 10 - 14 • Söndag stängt

HALVA 

priset  
på  

grönväxterEgenodlade
Julstjärnor
från 25:-

Egenodlad

Cyklamen

Kom och dansa
LINEDANCE!

Extrainsatta träningstillfällen  
21/11, 28/11, 5/12.

Välkomna till Landerydsgården söndagskvällar kl. 18 - 20  
för dans på nybörjarnivå. 

Vi dansar igenom de vanligaste lätta danserna + får lära en ny varje gång. 
Kortare repetition av varje dans före den ska dansas.

Se mer på www.linkopinglinedancers.se – infobladet finns under ”Egna arrangemang”.

Välkomna hälsar Peter och Eva! 
0738 - 40 89 11 • linkopinglinedancers@hotmail.com

Bokhagsv 10 i Hjulsbro, vid skolan. 
 Kl

ipp
 ur

 oc
h s

pa
ra

 an
no

ns
en

!

HonungBjärstad

Säljes i burk om 700 gr  
eller hink på 3 kg.

Lennart Bäck, Bjärstad Nedergård  
013-530 27, 0705-78 60 08 Välkommen!

JULLOPPIS 
i Fillinge

Loppisöppet  
Lörd - sönd 20 - 21 nov.

kl. 10 -16
Vägbeskrivning: Rv 35 mellan Linköping och Åtvidaberg. 
Se skylt vid Fillinge (mellan Bankekind och Grebo).
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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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Trim • Foder • Tillbehör
Allt för din hund och katt

013 -10 59 90
Vardagar 12-18

Lördagar 10-13

Vistvägen 34, Majelden, Linköping

Vägbeskrivning: 
Butiken ligger utmed Vistvägen vid rödljuset mellan korsningen 
Berga Centrum och Folkungavallen. Det är lätt att stanna till  
med bilen och bra parkeringsmöjligheter. Entré från innergården.

Lörd 4 dec är veterinär Karin Jonsson  
i butiken och utför vaccinationer och lättare undersökningar. 

Ingen tidsbokning. Drop In 10.30 -12.00. 
Du betalar till veterinären, så medtag kontanter.

www.hundkattshopen.seinfo@hundkattshopen.se

Lörd 27 nov 
firar vi 

KATTENS DAG 
MELLAN 10 -13

Det kommer att finnas katter i butiken. 
Tipspromenad. (Vid dåligt väder har vi promenaden i butiken.)

Vi bjuder på kaffe och pepparkaka.

Välkomna!

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!

NÄR DU BEHÖVER

Glasögon • Kontaktlinser  
Synintyg • Kikare  
Förstoringsglas  

Batteribyte
Vi ger Dig service och kvalitet. 

Välkommen till Tannefors Optik!

S&S collection 
visar oss nya  

trendiga smycken.

Sigrid Oglander tar 
oss med på en resa i 

sagornas värld ...

Tel. 013 - 13 10 25
Ågatan 25 1 tr • 582 22 Linköping  

www.halsogalleriet.se

10% på produkter och behandlingar som  
bokas under kvällen.

Inbjuder till 

TJEJKVÄLL
Tisd 30/11 kl. 18.00

Vi bjuder på dryck och tilltugg medan 
du inspireras av choklad, smycken, 

behandlingar, presenter och sagor m.m.

Passa på att köpa dina julklappar hos oss!

Först till k
varn ...

Vard 11-18 • Lörd 10-14

Johannelunds Centrum, Linköping

Vecka 48: 3-årsjubileum!

013 – 13  74  80
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Välkomna önskar Bankekinds Hembygdsförening

JULMARKNAD i Fillinge Tingshus
Lördag 4 dec. kl. 11-16

Försäljning av hantverk, julgranar, 
julkärvar, kransar, hembygdsböcker.
Gös från Svinstadsjön. Surdegsbröd 
från Björkagården. Charkuterivaror 
från Thommy Wadsten. 

Ta med slöa knivar för slipning.
Vi avslutar med andakt och sång  
av Plogens kör, under ledning  
av Mikael Augustsson.

i Åkerbogården 

Smycken, Trasmattor, Prydnadsgranar,  
Änglar, Pynt och presentartiklar,  

Textilier m.m.

Kom och köp:

Lör 27 nov kl. 13 -16  

Julfika • Lotterier • Tomten kommer!

VäLkomna tiLL
årets julmarknad 

Åkerbogården, Gällstadsvägen14, Linghem

jul  
med tradition på Lanthem!

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
Omklädning av lösa stolsitsar, nubbade/häftade.

 

Julmarknad
i Brådtom

Sönd. 21 november 
1000- 1600

Välkomna!

011- 
550 55

011- 
543 61
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November
19 Fredag 19.00 Start bönehelg i kapellet Vårdsberg
21 Söndag 10.00 Bön- och lovsångsgudstjänst 
     i kapellet Vårdsberg, B Stadsberg, kaffe
25 Torsdag 19.00 Bibelsamtal och bön i kapellet Vårdsberg
28 Söndag 10.00 Första adventsgudstjänst i kapellet Vårdsberg 
     S Axelsson, kaffe

December
5 Söndag 18.00 Sånggudstjänst i kapellet Vårdsberg 
     Åkerbokören, kaffe
8 Onsdag 19.00 Undervisning från torp i kapellet Vårdsberg
18 Lördag 18.00 Vi sjunger in julen i Askeby kyrka. Åkerbokören
19 Söndag 17.00 Julsångernas kväll i Salem Rystad. Fam. Axelsson

Åkerbo Frikyrkoförsamling
013 - 39 71 02 (pastorsexp.)  

info@akerbofrikyrkoforsamling.se • www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Svenska Missionskyrkan i Ekängen

JULMARKNAD
i Ekängsskolan

Sönd 5 dec 
kl 14-17

• Bröd- & hantverksförsäljning

• Lotterier • Fika 
• Korv med bröd, m.m.

Sönd  28 nov kl 16.00  
ADVENTSGUDSTJÄNST  
i Ekängsskolan. 
Christina Törnberg, sång, fika

16.00 Luciatåg och kort 
andakt. Präst Elin Strömblad, 
pastor Christina Törnberg

Ny bokavdelning

Nytt nostalgirum

Extra Tomte-öppet  
8 dec kl. 16 - 20

Vi väntar på besökare nr 25 000 
kanske blir det du?

(Intill Linghems station)

Våra öppettider för inlämning och försäljning är

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14
Tel. 0702 - 98 10 30 och 013 -790 24 Linghemskyrkan 

www.magasinetlinghem.se

Välkommen!

JULMARKNAD
i Salfvedal, Borkhult

i gammal miljö
Lördag 4 dec kl. 11.00-15.00

Knallar
TomTe på besök.

lUCIaTÅG
ServerInG  
av tomtegröt och skinkmacka.

Arrangeras av: 
Yxnerums Hembygdsförening
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Julerbjudande från 
PRINTbutiken.NU

J
Gör din egen Almanacka

En julklapp till släkt och vänner 
eller en julhälsning till dina kunder.

Canvastavlor 
från 296:- 

15% 
rabatt

gäller vid uppvisande 
av denna annons

Välkommen in att prata med Magnus eller gå in på printbutiken.nu
G:a Tanneforsvägen 39 • 013-47 47 118
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Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen, ca 1 km efter Bankekind, på vänster sida

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

ring och boka i tid! 013-510 60
www.gummiverkstan.se

Besök www.alushow.se och se  
hur fälgarna ser ut på Din bil!

Räntefri avbetalning med  

Hankook 
W409

nokian
Hakkapeliitta 2 
 Nytillverkade från Finland

continental
ice contact

gislaVed
nordfrost 5

micHelin 
xin2

Dubbdäck Dubbdäck

SPECIALPRISER så långt lagret räcker.

185/65/15  995:- 
195/65/15  1025:- 
205/55/16  1225:-

185/65/15  895:- 
195/65/15  925:- 
205/55/16  1150:-

Alla priser gäller ”klArt på bil”.

Skifte, 

förvaring  

och tvätt  

500:-



18

Människor som lämnar landsbygden 
som tonåringar kommer ofta tillbaka när 
de skaffar familj. Så även Filip Leo, som 
flyttat tillbaka till Gistad där han inrett en 
fotoateljé i villans källarvåning.

– När jag flyttade till lägenhet i staden 
så sade jag ”aldrig mera landet”, men det 
ändrade sig när vi började leta efter en 
villa. Prisbilden var bra här ute och  

efter ett generationsskifte finns det 
många barnfamiljer i byn.

Själv växte Filip upp i den äldre delen 
av den lilla tätorten, i ett hus nära kyrkan.

– Jag var mellanbarn. Jag tror att det 
har format mig, gett mig förmågan att 
lyssna och anpassa mig, att vara lyhörd 
för andra.

      Månadens profil:             Filip Leo

Fotograf Filip Leo i sin vanliga ateljé, fast på en ovanlig sida om kameran.

FotograF  
med respekt För barn
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      Månadens profil:             Filip Leo

Smidig springvikarie
Det här med lyhördheten återkommer Fi-
lip till flera gånger under vårt samtal som 
en positiv egenskap som han har nytta 
av både i sitt nuvarande och sina tidigare 
arbeten.

– Jag läste ”Barn- och fritid” på Birgit-
taskolan och blev barnskötare. Det var en 
slump mer än ett genomtänkt val, men 
jag har aldrig ångrat mig. Jag trivs med 
att jobba nära människor.

Efter den treåriga utbildningen fick 
han jobb som springvikarie i den kom-
munala barnomsorgen.

– Visst var det jobbigt att hela tiden 
komma till nya ställen men samtidigt var 
det väldigt lärorikt att jobba på olika ar-
betsplatser varje dag. Jag trivdes och jag 
tror att folk tyckte jag var smidig och lätt 
att ha att göra med. Jag fick jobb hela ti-
den, jag har aldrig varit arbetslös. 

Filip gjorde lumpen som brandman på 
Kvarns skjutfält och en period lämnade 
han barnomsorgen för att i stället packa 
hamburgare på Farlo.

– Där fick jag lära mig vad stress är, 
och vad det gör med människor. Jag stod 
vid bandet, tempot var högt, det kom nya 
hamburgare hela tiden. Det slet för hårt 
på mig, i längden orkar nog ingen jobba 
på det sättet. Efter ett par år ringde jag 
barnomsorgen igen och fick jobb direkt. 

Musik som kontrast
Parallellt med utbildning och arbete tog 
musiken länge stor plats i Filips liv.

– Jag har alltid spelat gitarr men på 
högstadiet blev det lite mer allvar. Jag 
spelade med kompisar från Linghems-
skolan. Vi spenderade mycket tid i replo-
kalen!

Filip hörde Europe spela 1986 och fast-
nade direkt för hårdrock, som deras mu-
sik kallades då. Sedan blev det bara hår-
dare och hårdare.

– Jag har alltid fått höra att jag är 
snäll, och det är jag nog, men även jag 
hade en massa saker som jag behövde få 
ur mig. Musiken blev mitt sätt att få ut-
lopp för ilska och frustration. För en del 
blir sådan här musik en hel livsfilosofi 
men så var det aldrig för mig.  
Jag behövde vråla av mig bara, det tror 
jag alla behöver ibland, kanske särskilt 
tonårsgrabbar. Och då är det ju bättre 
att göra det på scenen än på gatan, eller 
hemma.

Filip säger att han vrålat klart nu och 
även om gitarrerna finns kvar i hans liv 
så spelar han inte i något band längre, 
och skriver inga fler låtar.

– Tiden räcker helt enkelt inte till, som 
småbarnsförälder och egen företagare 
fick jag prioritera bort bandet.
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      Månadens profil:             Filip Leo

Bandet som han spelade i när han slu-
tade hette ”Corporation 187” och var 
framgångsrikt, spelade in flera skivor 
och åkte på flera turnéer.

– Det är svårt att kombinera med att 
ha familj, och dessutom tröttnade jag på 
att betala mer än jag tjänade. Vi gick ofta 
back ekonomiskt trots allt jobb vi lade 
ner.

Egen firma med pruttande tiger
Den ekonomiska drivkraften är stark 

också bakom beslutet att starta 
eget som fotograf.

– Jag jobbade flera säsonger åt 
ett skolfotobolag. Reste runt halva 
Sverige och fotograferade barn. 
Jag gjorde ett bra jobb och trivdes, 
men fick dåligt betalt.

När sedan Linköpings kommun 
2009 tvekade att ge honom tjänst-
ledigt ännu en skolfotosäsong så 
bestämde han sig för att i stället 
säga upp sig och köra eget.

– De flesta tar sina skolfoton på 
hösten. Augusti till oktober är det 
högsäsong, då jobbar jag ibland 
15 timmar om dagen och reser 
mycket. Nu i november har det 
lugnat ner sig och jag kan satsa 
mer på beställningsjobben i studi-
on här hemma.

Att köra eget kan periodvis vara 
stressigt det också, med pappersar-
bete som ska hinnas med och upp-
drag som måste bli klara i tid.

– Det är ändå helt annorlunda, tycker 
Filip. Nu när jag är min egen så bestäm-
mer jag själv och blir det några pengar 
över på verksamheten så är de mina alli-
hop. Jobbar jag bra så lönar det sig mer, 
så är det ju inte när man är anställd. 
I barnomsorgen kunde jag känna mig 
stressad när vi inte hann med fikarasten, 
nu är det nästan tvärt om. Om jag inte 
hinner fika har jag mycket att göra och 
det är bra.

Mellan fotograferingarna hinner Filip röja upp lite i köket.
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      Månadens profil:             Filip Leo

Fakta
Namn: Filip Leo
Ålder: 34
Bor: villa i Gistad
Intressen: musik, fotografering, fa-
miljen
Dold talang: Får utan problem in ett 
helt digestivekex i munnen. Garante-
rat smulfritt!
Favoritplats i Åkerbo: Brådtoms sluss
Hemsida: www.filipleo.se

Sin talang för skol- och barnfotogra-
fering förklarar Filip med att han ald-
rig tränger sig på folk utan snarare låter 
dem söka kontakt med honom.

– Jag var själv blyg som liten, jag vet 
hur det känns. Det är viktigt att alltid 
respektera barnen och deras känslor så 
därför fotograferar jag exempelvis aldrig 
barn som gråter. Jag försöker bjuda på 
mig själv och locka till skratt, då släpper 
spänningarna och man kan ta fina, glada 
och naturliga bilder. När jag fotograferar 
förskolebarn har jag min mjukistiger till 
hjälp. Han äter alltid kokt lök på väg till 
fotograferingen, så när han ska ta bilder 
så pruttar han hela tiden. Det ger ofta 
skratt från både barn och personal.

Stativet är tomt och kameran utlånad till Åkerbobladets utsända ...

Text och bild: Titti Knutsson
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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.
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

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

TP-demonteringar
Vi monterar ned och fraktar bort 

Ring: 0705 - 61 92 55

oljetankar  
& pannor m.m.

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
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Vill du spela hockey 
i Skärblacka?

Vi vänder oss till dig som  
är född 2001 eller äldre. 
Vi söker dig som  
vill spela i Skärblacka Hockeys  
ungdomslag U10, U12 och U14.

Kontakta Pia Andersson, ungdoms-
ansvarig på 073 - 649 87 66.

Varmt välkommen till 
Skärblacka IF Hockey!

www.skarblackahockey.se
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Foder/Entreprenad

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

Grovfoder för häst 
Stallplatser för uthyrning 

Grävningsarbeten

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

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

Med en annons i 
Åkerbobladet
når du alla hushåll  

och företag i Åkerbo, Grebo,  
Norsholm och Hackefors

Antal hushåll:  6 800
Antal företag:      700
Summa:              7 500

Askeby
Bankekind
Ekängen
Gistad
Grebo-Värna
Hackefors
Landeryd

Lillkyrka
Linghem
Malmskogen
Norsholm
Ringstorp
Rystad
Skonberga

Tallboda
Törnevalla
Vårdsberg
Örtomta
Ö. Harg
Ö. Skrukeby

Företag - föreningar - privatpersoner
Boka annons på tel 013-21 96 20
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På spaning i Kåkerbo

Genom lövverket vid infarten till 
Vårdsbergs gamla kyrkby skymtar en 
röd träfasad med vita fönsterkarmar. 
När man har passerat trädridån reser 
sig en tvåvåningsbyggnad framför ögo-
nen. En stadig stensockel bär upp hu-
set. Här har Vårdsbergs sockenstuga 
stått sedan 1801.

Man hade under 1790-talet diskute-
rat behovet av en byggnad att samlas 
i och den 9 maj 1802 hölls för första 
gången en allmän sockenstämma i det 
nya huset. 

Hus med brokig historia
Innanför de gedigna väggarna ryms en 
rikhaltig och spännande levnadshis-
toria. På nedre plan fanns i början en 
fattigstuga med tillhörande kök. Över-
våningen hade inretts med tre rum 
och en sal, avsedda för organisten och 
klockaren. I praktiken kom dock ut-
rymmena att användas av skolläraren 
som nyligen tillträtt sin tjänst. Äldre 
vårdsbergsbor minns idag, hur de som 
barn fick i uppdrag av sina föräldrar att 
hämta familjens post när de skulle gå 

I snart 210 år har Vårdsbergs sockenstuga blickat ut över kyrkbacken.
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hem från skolan. I en del av huset var 
nämligen en liten postanstalt inrymd 
under ett par av 1900-talets tidiga de-
cennier. En och annan minns också hur 
de i ett av bottenvåningens rum satt 
och snidade i trä under skolans slöjd-
timmar. 

Vital 209-åring
Trots att Vårdsbergs sockenstuga har 
uppnått en aktningsvärd ålder visar 
den inga tecken på att åldras. I modern 
tid har huset renoverats och är numera 
utrustat med hiss från källaren till över-
våningen. Där finns också ett bekvämt 
kök med diskmaskin, kaffebryggare 
och kylskåp. Förutom köket finns det 
i entréplanet två mindre samlingsrum 
med bord och stolar. Rummen är trev-
ligt dekorerade med olika föremål från 
äldre tider. Kapprummet vid ingång-
en är rymligt, men skulle det inte vara 

plats för alla ytterkläder finns en kläd-
hängare även i källarplanet, där också 
en handikappvänlig vattenklosett är 
inrymd. Samlingssalen ovanpå sträcker 
sig över hela huset och har ett podium 
i ena änden, där även piano och mikro-
fonstativ är placerade. Bord och stolar 
är uppställda längs väggarna. En stor 
öppen spis vid mittväggen binder sam-
man rummet. 

Samlingspunkt i bygden
Det lokala föreningslivet utnyttjar lo-
kalerna flitigt. I samband med advent 
kommer Kyrkliga syföreningen att bju-
da på kaffe i sockenstugan. Nästa stora 
arrangemang därefter blir när Vårds-
bergs Hembygdsföreningen ordnar 
sin traditionella grötfest den 9 januari 
2011. Då kommer julen att dansas ut 
med sång och musik så att det gamla 
bjälklaget sätts i gungning.

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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FaKTa
Månadens kåk: Vårdsbergs socken-
stuga
Plats: Vårdsbergs kyrkby 
Byggår: 1801
Har använts till: Sockenstämmor
används till idag: Församlingshem
Ägare: Åkerbo församling

Vårdsbergs sockenstuga är en central 
plats i bygden. Huset har följt socken-
bornas liv generation efter generation 
och åtskilliga är de som firat sina dop 
och giftermål där, men också tagit far-
väl av sina anhöriga. Så fortsätter det, 
för nya generationer kommer att växa 
upp och samlas innanför husets trygga 
väggar.

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

Även kort datum.  Ring: 0760 - 20 54 54

Taffel - L G Lindh
Prismedalj 1866, Stockholm. Välvårdad. 

Bortskänkes mot avhämtning. Tel. 0120-320 27

Lördagen den 6 november hölls mässa i Vårdsbergs kyrka.  
Därefter bjöd Åkerbo församling på kaffe och smörgås i sockenstugan.

Text och bild: Fredrik Häger
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Tävla i ORDJAKTEN
 – vinn en trisslott!
Dessa tio ord eller fraser gömmer sig i annon-
serna 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.    satsa
2.   städade
3.   tillförsikt
4.   korsningen
5.    masker
6.   fångar
7.   trött
8.   burk
9.   lyhördhet
10. frukost

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 7 december.  
1 trisslott lottas ut bland inkomna rätta svar. 

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 7 december.  
(Vi tar inte emot annonstext per  
telefon.)

Säljes • Köpes • Önskas hyra • Uthyres • Uppvaktning • Tack 
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Månadens Tips  
i Åkerbo med omnejd

20/11    Hantverks- & loppmarknad.  
       Ringstorp Folkets hus

20-21/11  Julloppis. Lö-Sö 10-16. Fillinge Lillgård. 
       Se annons sidan  11.

21/11    Julmarknad vid Brådtom Sluss,  
       Norsholm, kl. 10-16. Se annons sidan 14. 

26/11    Pubafton. Kl 20-01.  
       Ringstorp Folkets hus

27/11    Julmarknad i Åkerbogården, Linghem.  
       Kl. 13-16. Se annons sidan 14.

4/12     Julmarknad i Fillinge Tingshus. 
       Kl. 11-16. Arr. Bankekinds Hembygdsför. 
       Se annons sidan 14.

4/12     Julmarknad i Salfvedal, Borkhult. 
       Kl. 11-15. Arr. Yxnerums Hembygdsför. 
       Se annons sidan 15

5/12     Julmarknad i Ekängsskolan, Ekängen. 
       Kl. 14-17. Arr. Svenska Missionskyrkan i  
       Ekängen. Se annons sidan 15

Tisdagar Bok- & Stickcaféet "Byxfickan" 
       Björsäter. Öppet 15.00 -18.30. 

Åkerbobladets JULNUMMER  
kommer ut den 19 december.  

Glöm inte att boka annons och julhälsning senast den 7 december.

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

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

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

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

NorSHoLm
Bondromantik. Slussvägen 1, (vid kanalbron) 
Ti, On, To 14 -19 • Lö, Sö 11-16 

åtvIdaBErG
Gåvan Second Hand. Sunnebotorget 1, Åtvidaberg. 
Tisdag och Torsdag 14 -18. Tel. 0120-124 40.

öStra ryd
östhjälpen i östra ryd, Second Hand 
Ovanför gamla affären i Östra Ryd. Lö 10-15. 

Har du 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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Varsågoda, här kommer november månads Åkerbokryss.  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 7 december 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 oktoberkrysset var ”Fars överraskning" och "Slipshållare". 
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Tord Pettersson,  Linköping,  2:a pris – Sture Mobaeck, 
Åtvidaberg samt 3:e pris – Rolf Eglund, Linköping. 

Åkerbokrysset - november 2010
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 9.200 ex.

Delas ut till 6.800 hushåll och 700 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, Törne-
valla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Drygt 1.900 ex. delas ut i egen regi, och tidningen 
finns därför tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Björsäter: Tempo 
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: ICA-affären
Hjulsbro: ICA Flamman, Fredriksborgs Ridsport
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni 
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Hälsokrukan, 
Magasinet, Frisörstationen, Åkerbobladets kontor
Linköping Berga: ICA Supermarket Berga Centrum
Linköping Centralt: VVS-lagret, Nettans  
Linköping Ekholmen: Biblioteket, Ekholmens Centrum 
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, 
Berntine, Mia's Hantverk, 
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter 
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Flower Point
Linköping Steninge: Friskushälsan
Linköping Tannefors: Halldens Tobak, ICA Supermarket, 
Tannefors Optik, Dekorationsverksta'n
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs
Ljungsbro:  Hemköp, ICA Nära Brunnby, Biblioteket
Norsholm: ICA Brasken, Kapten Billes 
Skärblacka: Biblioteket, ICA Supermarket, Konsum, 
Sturefors: ICA-affären
Tallboda: Tempo
Vreta kloster: ICA Nära Vretahallen
Åtvidaberg: Biblioteket

Välkommen som annonsör!

Utebliven tidning?

Åkerbobladet delas ut av SDR till alla 
hushåll i Åkerbo kommundel, Nors-
holm, Hackefors och Skonberga samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping 
som postadress. Planerade utdelnings-
dagar ser du i tabellen ovan. 

Skulle du sakna Åkerbobladet i din 
brevlåda på utdelningsdagen - var vänlig 
ring SDR (Svensk Direktreklam) på  
telefon 011 - 19 72 50.

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

Nr Manusstopp Utdeln.dag
12 Tis 7/12 Sön 19/12

2011*)

1 Tis 11/1 Sön 23/1
2 Tis 8/2 Sön 20/2
3 Tis 8/3 Sön 20/3

*) Angivna utdelningsdagar för 2011 är preliminära.
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Julklappar, julmys, adventskalender ...
Välkomna till Nettan’s – mer än bara skönhetssalong!

Nygatan 37 B, Linköping

013 -16 38 02
www.nettans.se

Julklappskväll 
2 dec

Julmys hos Nettans kl. 18-20. 
Vi bjuder på glögg och pep-
parkaka. 10% rabatt på ALLA 
julklappskit. Synoptik erbjuder 
gratis synundersökning.

Nu är alla våra 
julklappar här!

Förmånliga julklappskit från 
Decleor, Phytomer, MD, Clarins, 
Bare minerals m.fl. Vi har även 
doftkartonger för dam och herr.

Gratis syn- 
undersökning

Under julklappskvällen den  
2 december erbjuder Synoptik 
gratis synundersökning. Begrän-
sat antal platser. Boka gärna i 
förväg på tel. 013-16 38 02.

Adventskalender
Du missar väl inte succén från 
förra året!? Se vår stora advents-
kalender i skyltfönstret med ett 
nytt oemotståndligt erbjudande 
varje dag! Start 1 december.

Nu även söndagsöppet fram till jul!


