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Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Tfn: 013 - 21 96  20  Fax: 013 - 21 96 91

E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet

Vångadag 26 • Läkaren och hans hästar 32 • Bilstommen 36 • Recept 40 • Korsord 44

Hej!
Nu har ännu en sommar passerat för våra
hårt arbetande vänner. Därför skulle vi
vilja påminna dig om att passa på att
boka en plats eller weekend hos 
oss för din Automower.

Läs mer om våra serviceerbjudanden och robothotellet på vår hemsida.

Vid bokning ring 013-36 25 60
eller maila verkstad.skog@beviks.se

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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Linköpings kommun
linkoping.se/arbete

Linköpings kommun söker 

Förskollärare till 
området Askeby/Bankekind
Kunskapsstaden Linköping växer snabbt och behöver fler förskollärare som är med och 
påverkar den pedagogiska utvecklingen. Vill du jobba hos oss? Vi söker förskollärare i 
området Askeby/Bankekind. Som person är du nyfiken och intresserad av barns upp-
täckande och utforskande. Du har förmågan att se det enskilda barnets behov och ska-
par utifrån det förutsättningar för utveckling och lärande i samspel med andra. 
Är du ny i förskolläraryrket får du även tillgång till stöd av en mentor.
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Linköping 013 - 344 10 44 • Åtvidaberg 0120 - 101 68 • Gamleby 0493 - 105 53
www.kambrinks.se

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Kostnadsfritt
hembesök!

Markiser • Persienner • Rullgardiner 
Plisségardiner • Lamellgardiner

15 % rabatt på alla INVÄNDIGA SOLSKYDD.

Gäller t.o.m. 23/10.

Höstkampanj!
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Stålshopen i Metsjö

Försäljning av:
Profilrör - stångstål - ämnesrör - plåt 
Leverans direkt från vårt produktionslager ca 2000 ton. 
Kapning - formatklippning - laserskärning utföres på beställning. 
Beställ via vår hemsida före Kl 14.00 för leverans dagen därpå.

- www.metsjo.se  - 

• Väggrusning
• Dräneringsgrus
• Makadam
• Fyllnadsmaterial
• Förstärkningsmaterial

GRUSLEVERANS

Kontakta 
Jörgen 0703 - 33 91 14
Leif 0705 - 46 13 53

Levereras från 
närbelägen bergtäkt
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Filmfixarn.seFilmerna hämtas och levereras. 
Pris enligt överenskommelse.

Har du några frågor 
eller funderingar?

Ring 013 - 520 29 
eller 070 - 29 86 896

FilmFixarn 
Alla dina gamla fi lmer till DVD

Vi på Film� xarn.se 
kan rädda dina gamla smal� lmer genom att föra över dem till DVD. 
Vi kan hjälpa dig med att digitalisera:

• 16 mm  
• Dubbel-8  
• Super-8 
• Super-8 med ljud  
• VHS kameratagning  
• Video 8 
• DV  
• Diabilder  
• Minneskort 

 

 

 

Besöksadress: 
Idögatan 16, 582 78 Linköping
Arbetsledare i Linköping, Kristoffer 013 - 149 490

www.elinstallationer.net
Huvudkontor   0120 - 149 49
Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Tidsstyrt motorvärmaruttag inför vintern? 
Tids- och temperaturstyrda uttag. 
Från 2800 kr inkl. installation (efter ROT-avdrag)
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Vi säljer 
makadam, 
väggrus,  

jord m.m.
från Norsskogens Bergtäkt  

(mellan Norsholm och Melby).

Vi transporterar  
och sprider

TEL 011- 543 00

Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

SPECIALITET  

STUBBORTTAGNING! 

Vi utför äVen:
 Avancerad trädfällning (skylift/klättring)
Beskärning av stora träd (skylift/klättring)
 Borttransport av ris
 Byte av flaggstångslinor (med skylift)
 Grävning med 5-tons grävmaskin

Daniel Gustafsson

 Nu med RUT-avdrag  
      (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)
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Planering och schaktning 
med grävmaskin. Lastning 

och lossning med lastmaskin. 
Sopning med maskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.seMot Linköping

E4
 S

E4
 N

Mot Berg
Mot Sätuna

Säby Gård

Här är vi

ÖPPET: Vardagar 7-16 eller enligt överenskommelse

Peter Swanberg...070-510 82 34
Kontor .......................013-582 14

Säby Maskin & Jord AB

Nu även 
leverans 
i storsäck

(1 m3)

Planteringsjord • Anläggningsjord
Täckbark • Sandlådesand  
samt övrigt grusmaterial

Vi blandar 
jord efter 
behov och
önskemål

Planering och schaktning 
med grävmaskin. Lastning 

och lossning med lastmaskin. 
Sopning med maskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.seMot Linköping

E4
 S

E4
 N

Mot Berg
Mot Sätuna

Säby Gård

Här är vi

ÖPPET: Vardagar 7-16 eller enligt överenskommelse

Planteringsjord 
Anläggningsjord • Täckbark 

Peter Swanberg...070-510 82 34
Kontor .......................013-582 14

Säby Maskin & Jord AB

Nu även 
leverans 
i storsäck

(1 m3)

Glöm inte bort 
din trädgård!

Glöm inte bort 
din trädgård!
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Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

Byggnadsplåtslagerier - Reparationer - Takläggning 
Takmålning  - Papp- och Tegeltak - Utbyte av Eternittak

Försäljning - 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.nu

BROKINDS

PLÅTSLAGERI

LINKÖPING

SERVICE FÖR
HEM OCH TRÄDGÅRD

Från 170:- per timme, efter skatteavdrag. Vi ordnar skatteavdraget direkt på fakturan och gör kostnadsfria platsbesök.

STÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.

FASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder i Linköping, Norrköping, 
Skärblacka, Mjölby och Åtvidaberg.

Vi har nu funnits 10 år i branschen!

www.attraktivmiljo.se 
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

   Grundat 2006
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

- Vi levererar torr ved till din dörr

TORR VED 
direkt hem till dig med vår kranbil. 

Beställ snabbt och enkelt via 
vår hemsida vedkungen.eu

Har ni frågor ring: 0708 -29 99 12.Välkommen med din beställning!

Hushållsnära 
tjänster m.m.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
www.marlenesalltjanst.se

TELEFONTID:  Må  - To 8 - 14. För mer info se hemsidan.

Referenser finnes.Onsdagar bjuder vi på fi ka medan
dina redskap slipas. Även liten LOPPIS. 

Öppettider: Onsdagar kl. 10.00 - 20.00

Övriga tider när vi är hemma. Vi tar även kort.

Ring innan: 070 - 609 27 19 eller 013 - 730 68

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

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

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

Vägbeskrivning: Gamla E4 Linköping - Norrköping. 
Ta av mot Gistad kyrka 3 km, till vänster vid Gistad gamla skola.

Välkomna!
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Jernbergs Bilservice 

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

Service & reparationer • Oljebehandling
Öppet:  Må - To   •  Fredag stängt

DÄCK-

FÖRVARING FYRHJULSINSTÄLLNING • LÅNEBIL

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE tfn: 013 - 510 60

www.gummiverkstan.se

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

Betala ett däck i månaden 
med COM4TIRES-kortet.

Räntefritt och utan 
uppläggningsavgift!

Betala ett däck i månaden

ÖPPettiDeR
Må - to 8 - 18 

Fr 8 - 12

Snart dags för VINTERDÄCK!

Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

Rensning och 
betning  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
Gistad • 585 63 Linghem
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www.bergsgard.eu • 073 - 066  45  59 • www.antikboden.eu
Följ oss på Facebook: Bergs Gård Köttlådor, Antikt, Snickeri

med kött från Angus. 
Ekologiskt uppfödda, enbart på gräs.
Nu � era olika storlekar på lådorna.
Se vår hemsida för mer information.

För beställning
Ring 073 - 066 45 59
Endast telefonbokning

Dags att boka höstens KÖTTLÅDOR

Det går också bra att beställa endast nötfärs.

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Stora Bjärby Ägg • 0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBOD
på Stora Bjärby!

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

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

Närproducerat Ekologiskt Lammkött 
från Karlebo Storgård (Bankekind)
Vi säljer helt eller halvt lamm. Pris 80 - 115 kr/kg beroende på 
stycknings- och paketeringsalternativ.
Vi har även fårskinn till försäljning.

eller ring Sonia Sunesson 070 - 515 11 88
Läs mer och beställ på vår hemsida www.karlebo.farm

Svenska FamilyAid
Bouppteckningar 
Testamente 
Arvskifte
Dödsboförvaltning
Sedvanliga juridiska frågor

Bengt Nilsson 070 -  870 59 29



12

013 - 750 56 • www.wbuss.se • info@wbuss.se 

Gilla oss på
ÖPPET: 

Må - Fr  9  - 17
Boka via

www.wbuss.se

ULLARED  9 tim på plats 
1/10, 29/10, 5/11, 24/11, 26/11, 29/11,  
3/12, 8/12, 10/12 ......................................  300 kr

JUL PÅ LISEBERG  3/12 och 10/12 
Dagsresa med inträde ................................  380 kr

THE PHANTOM OF THE OPERA 
– CIRKUS STOCKHOLM  23/10  
Inkl. fm-kaffe, biljett ...............................  1.490 kr

OSCARSREVYN  
– OSCARSTEATERN STOCKHOLM  5/11  
Inkl. fm-kaffe, biljett ...............................  1.195 kr

MAMMA MIA THE PARTY  
– TYROL STOCKHOLM  11/2  
Inkl. entré, trerätters medelhavsbuffé, 
välkomstdrink .........................................  1.790 kr

BJÖRN SKIFS LITE NU OCH DÅ 
– GÖTA LEJON STOCKHOLM  17/12  
Inkl. middag, biljett ................................. 1.295 kr

BJÖRN SKIFS LITE NU OCH DÅ 
– GÖTA LEJON STOCKHOLM  14/2  
Inkl. middag, biljett ................................. 1.295 kr

MAMMA MIA THE PARTY  
– TYROL STOCKHOLM  11/3  
Inkl. entré, trerätters medelhavsbuffé, 
välkomstdrink .........................................  1.790 kr

Vi är ett bussbolag som kan erbjuda alla sorters resor både när och fjärran.  
Allt från kortare studiebesök och rena transporter till flerdagarsresor utomlands. 
Vi kan hjälpa er med olika arrangemang och på upplägg av resor allt efter önskemål.  
Välj resmål och vi ordnar resten; nöjesresor, studieresor, konferenser m.m.

Vi kan resor!  Besök vår hemsida för offert på er gruppresa!

Gå inte över ån efter vatten ... vi finns i närheten när ni vill ut och åka buss.
Dessutom med 100% Nöjd Kund Garanti! 

MACKEN TV-SERIEN PÅ SCEN  
– LORENSBERGSTEATERN GÖTEBORG  22/4  
Inkl. middag, biljett, räksmörgås ..............  1.490 kr

SKIDRESA ROMME ALPIN  
Varje lördag 7/1 till 1/4. 
Extra turer 27/12, 30/12, 21/2 och 23/2. 
Inkl. liftkort ..................................................  535 kr 
(Endast bussresa och barn max 7 år, 315 kr)

SKIDRESA ÖSTERRIKE – SÖLDEN  
– v. 3  13 - 22/1 .........................................   7.800 kr 
Boende på Hotel Alpenblick, Laengenfeld. 
Ett av Österrikes bästa alpina områden. 
Inkl. halvpension på hotell. 
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8 -12 år  -1.800 kr

SKIDRESA ITALIEN – MADONNA DI CAMPIGLIO  
– v.  8  17 - 26/2 .....................................  fr. 8.490 kr 
Boende på suveräna Sport Hotel Rosatti  
(12:e året i rad). Inkl. halvpension på hotell.  
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8 -12 år  -1.800 kr

SKIDRESA ITALIEN – MADONNA DI CAMPIGLIO 
– v.  11   10 - 19/3 ...................................  fr. 7.250 kr 
Boende på suveräna Sport Hotel Rosatti  
(12:e året i rad). Inkl. halvpension på hotell.  
Barnrabatt 3-7 år  -2.800 kr,  8 -12 år  -1.800 kr
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0733 - 80 92 92 • 0733 - 20 60 51
Östra Malmskogens Industriområde 4, Linköping

Ring oss för en 
gratis offert

BYGGNADSPLÅTSLAGARNA
www.byggnadsplatslagarna.se

070 - 744 16 82 •  joakim@stenomark.se

Vi utför alla arbeten inom mark, sten och trädgård såsom:
Alla grävarbeten • Sten- & mursättning • Tomtplanering 

Rullgräs • Trädgårdsskötsel • ROT & RUT • Dränering

FASADER • KLINKER  
PUTS • MURNING 

Kjells Mur- & Byggservice 
Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
Gratis offert

070 - 625 40 33

• Grovfoder för häst 
• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel
• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete
• Bredbandsgrävning

Johan Franzén  
Vårdsberg Hovetorp 1 
585 92 Linköping  
070-786 0112 
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad
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Det är en varm septemberdag och bilen 
åker berg- och dalbana när den susar ge-
nom det kuperade landskapet söder om 
Åtvidaberg. Vid infarten till Falerum är 
det dags att lägga foten på bromsen. Ge-
nomfartsgatan är kantad av parkerade 
bilar. Vid vägkanten står loppisbord med 
leksaker och vardagsföremål.  

Från gräsplanen nedanför vägen ström-
mar det gitarrtoner och från ett stånd 
mittemot går det att köpa stenugnsbakat 
bröd. Falerum har öppnat upp sina dör-
rar och lockar Östgötadagarnas besökare 
med konstutställning, veteranfordon och 
smidesverksamhet. 

Helg med öppna dörrar

Falerumsdagens besökare flanerade på marknadsgatan.

Falerum visade upp sin lokala  
näringsverksamhet.

Barnen fick åka traktorflak i Finnbygget.
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Butik på landet
Den som skall hinna med att se alla ar-
rangemangen de här dagarna får inte bli 
långvarig och färden går vidare i uppförs-
backe till Finnbygget söder om Rumma. 
Där anordnar Småbrukare i Östergötland 
marknad med närodlade varor. 

– Det är första gången vi är i Finn-
bygget, säger gårdsinnehavaren Elinor 
Svensson när hon tar en paus bakom för-
säljningsdisken i en av sidobyggnaderna.

På glasdisken står det termosar med 
kaffe och brödfat. En av lådorna är full 
med honungsburkar som är till salu. Det 
finns också en äldre våg med vikter och 
kylskåp i rummet. 

– Vi vill ha en liten gårdsbutik och har 
inrett det här rummet permanent med en 
gammal kassaapparat och affärsdisk. Här 
planerar vi att sälja ostkaka med pumpa 
och squash men också ankägg på efter-
frågan.

Längs uppfarten till gården växer det 
många fruktträd och Elinor Svensson be-
rättar att de framöver hoppas kunna göra 
must av äpplena när det är skördetid. 

Ridturer i naturen
Elinor Svensson och hennes man Mag-
nus Carlsson flyttade från Kolmården till 
Finnbygget 2013.

– Vi behövde en gård för hästarna och 
min man tycker om att bygga och fixa. 
Islandshästarna är en viktig del av vår af-
färsidé. Med dem har vi ridskola och ord-
nar naturridning. När det är naturrid-
ning skall man ta det lugnt och uppleva 
naturen, säger hon.

I omgivningarna är det gott om vilt 
och Elinor Svensson berättar att de till 
och med kan se örnar.

Barnen trivs
Eftermiddagen har blivit sen. Utställarna 
börjar packa ihop och besökarna drar sig 
hemåt. Elinor Svensson är nöjd med den 
första marknadsdagen. 

– Ikväll skall vi sätta oss ned och sam-
manfatta dagen för att se om vi behöver 
ändra något till i morgon. Vi strävar efter 
småskalighet och vill lyfta fram hempro-
ducerade varor. Men vi vill också att bar-
nen skall få roligt. Därför har vi förutom 
ridning på islandshästarna, traktoråkning 
och skattjakt. 

Text och bild: Fredrik Häger

Elinor Svensson och 
Gudrun Thorslund  
serverade kaffe till  
småbrukardagens  
besökare.
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KURSER  I 

HÖST 

 
  

Har du svårt att sova? Start 3/10                                           

Är du högkänslig? Start 21/11     

www.compassionlinkoping.se 

LINGHEMS
NYCKELKORTSGYM

Öppettider med kort:  
Dygnet runt alla dagar om året. 

Bemannade tider:  
Sönd 10.00 - 12.00

TELEFON:  
Evelina Hällbro  0733 -24 75 23

MAIL: evelina.hallbro@hotmail.com

www.linghemgym1.se

Våra Second hand-butiker  
i Linköping finns  
på Nygatan 11,  
Skäggetorp Centrum  
och Berga Centrum.

Tack för Din gåva!

Ring så hämtar vi!
(inom Linköpings närområde)

013 - 12 24 50
Vi tar tacksamt emot möbler, porslin,  
prylar, böcker, textilier, kläder m.m.

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

bRA UtFÖRD tRÄDbesKÄRning KRÄVeR KUnsKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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VAD ÄR EN BRA START PÅ DAGEN?
Vi går igenom grundläggande näringsfysiologi, hälso-
eff ekter av frukt och grönt och olika frukostalternativ.
Datum: 9/10 kl 14.00 - 15.30. Anmälan senast 3/10

ÖRTER SOM MEDICIN
Vi orienterar oss bland läkeväxterna.
Datum: 23/10 kl 14.00 - 16.00. Anmälan senast 17/10

SISTERHOOD HEALING CIRCLE
En eftermiddag i kvinnlig gemenskap! Utmaningarna, 
gåvorna i att vara kvinna, tekniker för att kunna behålla 
och bevara energi och livskraft m.m.
En ansiktsbehandling lottas ut och ges på plats!
Datum: 6/11 kl 14.00 - 16.00. Anmälan senast 1/11

DEN MAGISKA KROPPEN
Föreläsning om basanatomi- och fysiologi, 
och förutsättningar för träningshälsa.
Datum: 4/12 kl 14.00 - 15.30. Anmälan senast 28/11

10-Klippkort yoga 
som gäller ett år, 1350 kr. 

Kom när det passar dig!
Tisdagar 18.30  - 19.45 fram till v. 50

Välkommen till 
HÖSTENS FÖRELÄSNINGAR 

i Åkerbogården, Linghem!

Mer information:  FB Simran kundaliniyoga 
Info@simran.se • 0703 - 75 75 77

Aroma Relax
70 min

En behandling för 2 i samma rum.
Ni njuter av en härligt avslappnande 
helkroppsmassage med väldoftande 

oljor och bubbel efteråt.

Nu 1295:-/par
Gäller hela oktober 2016

Drottningtorget 2, Linköping
013 -13 10 25 • www.halsoagenten.se

Blomsterbutiken i Johannelund i ny regi.

Tel. 072 - 511 45 00
Mån - Fre 10 -18 • Lör 10 -13

Snittblommor • Krukväxter • Tillbehör och presentartiklar
Vi utför begravningsdekorationer, 

budar blommor och har företagssamarbeten.

FREDAGSERBJUDANDEN i butiken.  
Kom och gör ett besök.   

Lena Skog

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER
kommer ut den 23 oktober.

Passa på att boka din annons senast den 11 oktober.
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Spökvandringar 
på Ekenäs slott

När höstmörkret sveper sin tunga dimma 
runt tornen, då börjar spökvandringarna 
på Ekenäs slott. Du får följa med på tur i de 
ruvande korridorerna, får höra berättelser 
från � ydda dagar och får pröva ditt mod!

För bokning, datum, priser och tider, 
vänligen besök www.ekenasslott.se

1 oktober - 5 november

Kartan här intill visar Åkerbobladets ut-
delningsområde som breder ut sig mel-
lan Linköping, Norrköping, Finspång 
och Åtvidaberg. Området består av ren 
landsbygd, byar, små och medelstora 
tätorter samt stadsbebyggelse och indu-
striområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som 
Sturefors, Hjulsbro, Hackefors, Tall-
boda och Ekängen. I söder Grebo och 
Björsäter.  
I öster Örtomta, Skärkind och i norr 
Norsholm, Kimstad, Skärblacka och 
Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll 
och företag tidningen i brevlådan. Viss 
utdelning sker även utanför det område 
vi ser, t.ex. i Sättuna utanför Linköping 
samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. 
Dessutom finns tidningen tillgänglig i 
ställ placerade i affärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några 
närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut
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Kaffe & våffl a

49:-

Fullständiga 
rättigheter

Schnitzel-
helg

24 - 25 sep

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.

Köket öppet:
Ons -Tor   10 - 20 
Fre - Lör  10 - 21  
Söndag     11 - 17

HÖST- & VINTERTIDER

Oktoberfest  
Lördag 1 oktober
med Sigges Garage 

från kl. 19:00

MånadsspecialOktober:ÖsterrikiskSchweinsbraten

Tel. 011  - 545 50 • www.kaptenbille.se

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

Semester-
stängt

2 - 13 okt

Klassisk & lantlig textil
Lanthem

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

Öppettider:
Onsd - Fred 12-18 
Lörd - Sönd 11- 15 
Telefon
0733  - 160 150

Klassiska tyger: 1700-talsinspirerade rutor & ränder, linne, blommigt ... 
Stolsöverdrag, enfärgade, rutiga och randiga med volang.
Kuddar, löpare, handdukar, presenter ...
Lampor • Lampskärmar • Gardinsömnad
Växter och ting efter säsong.

Hos Lanthem hittar ni
Facebook Lanthem • www.lanthem.se

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

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.
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Kärleken blev mitt vapen

I samarbete med studieförbundet 

En föreläsning av Soheila Fors, 
grundare av föreningen Khatoon, 
om arbetet mot hedersvåld 
och för integration i olika  
sammanhang. Själv är Soheila 
född som  privilegierad kurdisk 
adelsflicka, men i tonåren 
kommunist och gerillamedlem. 
Gift, mot familjens vilja, 
misshandlad och utstött.  
Soheila kom till Sverige 1994. 

Välkommen till föreläsning och fika  
(till självkostnadspris)
Cupolen, Pingstkyrkan i Linköping, Majgatan 4

Vid frågor ring:  
Marie Gustafsson 0738-34 36 16

Onsdag 12 oktober, kl. 19.00

Zonterapi CaSus 
Tel 0730 - 86 14 93 • zoncasus@hotmail.com

Har du smärta eller kronisk värk? 
(problem med mage, rygg, axlar osv.) 

Kanske min behandling är något för dig?

Samarbetar med Ica Wellnet 
(rabatter upp till 20 %).

Zonterapi är godkänt för skatteverkets friskvårdspeng.
Försäkring genom KRY.

Zonterapi • Öronakupunktur

Jag � nns utanför Ljungsbro samt i Mjölby.

PASSA PÅ: 20 % rabatt 16/9 - 29/9

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

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

 YKB 140 tim,  16/1 - 7/2 2017
Fortlöpande YKB, 35 timmars-kurser.

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   

DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 

ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE
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VÅRDSBERGS
HEMBYGDSFÖRENING

Höstkonsert i tacksägelsetid
Norska vissångerskan Bente Kvile-Bu� od 
ger konsert med svenska och norska sånger, 
psalmer och folkmusik, ackompanjerat av 
gitarr och � ol. Vi bjuds på en stämningsfull 
resa med vackra toner där höstens färger 
och skönhet ly� s fram.
Andakt i tacksägelsetid för skörd som varit 
och som stundar.

Vårdsbergs LRF bjuder på förtäring 
i samarbete med 
Vårdsbergs hembygdsförening.

Vårdsbergs kyrka, lördag 8 oktober klockan 18.00
Alla hälsas varmt välkomna!

Auktion
Söndagen den 16 oktober 2016, kl 15.00 

i Sockenstugan, Vårdsberg

Under auktionen kommer bl a att försäljas 
åtta konstverk som Sune Ljungstedt 
har utfört. Flera av dem utgör motiv från 
bygden.

Utställningen på museet i vintras visade 
på en stor mångsidighet och känsla i 
hans konstnärsskap.

Härutöver kommer att försäljas skänkta 
föremål och allehanda varor. 

Gåvor till auktionen emottages tacksamt. 

För information tel 070 6659020. 

Välkomna till en trivsam eftermiddag!

Vårdsbergs Hembygdsförening
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Det goda samtalet - att lyssna och hjälpa

I samarbete med studieförbundet 

Per-Gustaf Eriksson - teolog och 
samtalsterapeut - arbetar med 
utbildning, handledning och 
fortbildning inom näringslivet, 
skolan, vården och kyrkan.
Du som arbetar ideellt med samtal 
i olika former har nu möjlighet att 
delta i en utbildningsdag med  
Per-Gustaf Eriksson.

Förutsättningar för det goda samtalet.
Vad kännetecknar ett gott samtal?
Är inte alla samtal goda?
Hur samtalar vi med varandra och
inte förbi varandra?

Välkommen till utbildningsdag med lunch  
och fika (till självkostnadspris) 
Anmälan: Marie Gustafsson 0738-34 36 16
Lördag 1 oktober, kl. 9.00 - 16.00
Verkstan, Elimförsamlingen i Askeby, 
Ljungstorpsvägen 16

LINGHEMS NÄRBIBLIOTEK
 Måndag 10 -13, 14 -19
 Tisdag  14 -18
 Onsdag   10 -13,  14 -18
 Torsdag   stängt
 Fredag   10 -13,  14 -16

HÖSTENS EVENEMANG
26/9  Ingemar E.L. Göransson berättar 
 om sin senaste bok 
 ”Det svarta landet”,  kl 17.00
6/10  Missing people  kl 18.00
7/11 Andreas Odhage har skrivit 
 ”Bli ditt bästa jag”. Missa inte att
  höra om den! Kl 17.30
28/11  Kom och slöjda med halm! 
 Nina Bäckman från hemslöjden
 handleder barn & vuxna, kl 17 - 19

5/10 - 30/11  Sagostunder, onsdagar 
  kl 13.30,  3-5 år  (uppehåll 2/11)
2/11  ”Pirret” minibio kl 10.00 - 10.50, 
   4-6 år
3/11  ”Känner du musiken” med 
   Östgötamusiken kl 10.00, 3-5 år

Se även vår hemsida 
www.linkoping.se/bibliotek/linghem

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN 
till Linghems bibliotek, Himnaskolan

Himnavägen 145, 585 65 Linghem

Anmälan till linghem@linkoping.se 
eller 013-20 52 52. Gäller alla evenemang!

Skördefest i Salfvedal
Lördagen den 1 oktober 

mellan kl 11.00  – 15.00
Raggmunk med stekt fläsk

Kroppkakor och i Kaffestugan 
kaffe och ostkaka

Försäljning av hemslöjd
Slipning av knivar/saxar o.d.

Välkomna!
Yxnerums hembygdsförening
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Evangeliska Frikyrkan

ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
Vårdsberg Ebenezerkapellet

September
27 tisd 19.00 Storbönemöte i Linghemskyrkan, Linghem
28 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
29 torsd 19.00 Bibelsamtal och bön, Alf Palm
30 fred 19.00 Tonår i Högliden Bankekind

Oktober
  5 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
  8 lörd 08.00 Arbetsdag i Salem Rystad
   18.00 Åkerbosångarna övar i Ebenezerkapellet Vårdsberg
  9 sönd 10.00 Boksamtal ”Ansikte mot ansikte med Gud”
   14.00 Andakt på Möjetorp Linköping
12 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
14 fred 19.00 Tonår i Högliden Bankekind
16 sönd 10.00 Bön- och lovsångsgudstjänst, 
     Christofer Holst, nattvard, fi ka, söndagsskola
18 tisd 14.00 Dagledigsamling i Högliden Bankekind, fi ka
19 onsd 10.00 Bön i Högliden Bankekind
21 fred 19.00 Tonår i Högliden Bankekind
23 sönd 10.00 Gudstjänst, Erika Hansson, fi ka, söndagsskola

Åkerbo Frikyrkoförsamling
www.akerbofrikyrkoforsamling.se

Musikgudstjänst  
i Ö:a Hargs kyrka 

söndagen den 9 oktober  
kl 18.00

Åkerbo rödakorskrets  
inbjuder därefter till  

kaffe i församlingshemmet. 

Dragning i stora lotteriet.

Välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR
Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14

www.magasinetlinghem.se • 070 - 298 10 30

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

HÖSTMARKNAD!
50 % rabatt • Hembakat bröd

Lotterier • Gratis fika

1 oktober 10 - 14

VÄLKOMMEN!

• Hembakat bröd• Hembakat bröd

Nygrillade Hamburgare 11 -1 3

Äntligen dax för
SKÄRBLACKA

September
28 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kjell Dahls ork.

Oktober
  5 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Jiges ork.
12 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Kenneth Hertz
19 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Tonikas ork.
20 torsd 14.00   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Östgötabandet och Maria Olofsson
       ”Sakta vi gå genom stan”

Lördag 22 oktober  70-årsjubileum PRO Skärblacka
   13.00-16.00 Öppet Hus i Mariehult
   18.00   Jubileumssupé   Anmälan  medlemmar

24- 25  månd - tisd   Kryssning med Birka Cruises till Åland
26 onsd 17.00-20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Elisabeth Lord

Se även: www.pro.se/skarblacka
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BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

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

Öppet: 
Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Modevisning 
i butiken

Tis  27/9
Tors 29/9
Ons   5/10
         Förköp

kl. 18.30}slutså
ld

Välkomna in

butiken är fylld med

höstnyheter
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nettans nettanslinkoping

Boka din behandling online!

013 -16 38 02
www.nettans.se

Nygatan 37 B, Linköping

Här tar vi hand om ditt ansikte och ger det en ny lyster. Vi använder produkter med extra 
mycket vitaminer och fukt, självklart anpassade för din hud. Vi färgar dina fransar och 
bryn och avslutar med en lätt makeup i höstens färger!

Tid 1 tim 15 min  NU:  895:- (Värde 1 925:-)

Behandlingen inleds med en bodyscrub som ökar cirkulationen och får bort torrheten 
efter sommaren. Sedan kryper du ner i ett varmt och väldoftande kurbad som gör dig 
extra mottaglig för efterföljande rygg- och nackmassage. Därefter får du en härlig lyx-
ansiktsbehandling med produkter unikt utvalda för dig. Vi färgar dina fransar & bryn 
och lägger en specialmask. Kuren avslutas med en lätt makeup.

Tid 2 tim 45 min  NU: 1 895:- (Värde 3 530:-)

En härlig topp till tå-behandling som inleds med ett kurbad i stärkande badoljor. Därefter 
följer en avslappnande helkroppsmassage. Medan du ligger inbäddad i en skön värmefilt 
får ditt ansikte peeling, massage och ansiktsmask med produkter som passar just dig!

Tid 1 tim 30 min  NU: 1 095:- (Värde 2 395:-)

Höstlyx

Höstgnista

Höstlyster

Höstpaket

Frans- & brynfärg som tillägg i behandling + 250:-

Öppettider:  
Må ,Ti, Fr  9 - 18   
On  -  To  9  -19  

Lö  9  - 15
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Traditionsenligt arrangeras den sista sön-
dagen i augusti Hembygdens dag i Vånga. 
Årets event blev blött med ihållande regn 
under större delen av dagen. Många, både 
hemvändare, Vångabor och utsocknes trot-
sade dock vädret för att förlusta sig bland 
lokala hantverkares alster, våfflor, grillkorv 
och kaffe med dopp.

Söta alpackor
Eftersom Vånga kyrka för tillfället är 
stängd för utvändig restaurering inleddes 
dagen med gudstjänst utanför hembygds-
gården istället för i kyrkan.

Från gården Nybäck i Vånga ställde 
Ann-Jeanette Norberg ut två av gårdens 
alpackabesättning vilket väckte stor ny-
fikenhet och många passade på att ställa 
frågor till Ann-Jeanette om de mycket 
söta och gulliga alpackorna. 

Många tror att alpackan liksom laman 
spottar på sina åskådare men det demen-
terar Ann-Jeanette med förklaringen att 
endast dräktiga honor spottar åt när-
gångna hingstar.

Östgötskan är härlig
Dagens höjdpunkt var Carina Perenkranz 
som på ett mycket humoristiskt sätt höll 
tal.

– Det är en ära för mig att hålla detta 
tal vid denna fantastiska hembygdsgård, 
sa Carina och inledde passande med 
Gustaf Frödings dikt Strövtåg i hembygden.

Vidare deklamerade hon med stolthet 
att hennes födelsestad är Norrköping, så-
ledes är hon en äkta östgöte.

– Östgötskan är härlig; vi skener gate 
upp å gate ner å glaner i fönstra. Dessut-
om är östgötskan ett världsspråk och lika 

Solen uteblev från  
årets hembygdsdag i Vånga

Årets talare var skådespelerskan Carina Perenkranz.
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Det var ganska så glest på bänkraderna och ett skyddande paraply var inte i vägen.

stort som arabiskan. Det finns också vissa 
likheter mellan arabiska och östgötska. 
Jag tänker främst på sje-ljuden. Vi ska 
vara stolta för östgötskan är på väg att 
passera arabiskan och finns precis över 
allt i hela världen. Tänk efter, östgötskan 
finns på alla världens flygplatser. Det 
spelar ingen roll om du befinner dig på 
Arlanda, Calcutta, Rom eller New York. 
Där finns stora uppsatta neonskyltar med 
östgötska, gate 15, gate 16, gate 17 och 
så vidare, försäkrade Carina.

Dog av utmattning
– Den som inte varit i Rövarebergs-

grottan i Vånga måste bege sig dit, fort-
sätter Carina. Grottan är tolv meter djup 
och fyra meter hög med en trång ingång.  
Det finns en sägen runt grottan som  

Ett gulligt inslag i Hembygdsdagen var  
alpackorna från gården Nybäck.

forts. på nästa sida
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säger att en flicka blev bortförd av rö-
vare och stängdes in i grottan. Där hölls 
hon fången under flera år men lyckades 
till sist fly. Hon tog sig till Gamlebyn där 
hon utmattad föll ihop och dog. Förutom 
denna historia finns det många fler säg-
ner runt Vånga. Att Vånga har haft en 
strategisk betydelse mellan sjöarna Roxen 
och Glan visar rester av traktens fornbor-
gar. 

Så har Vånga sin hembygdsgård, en 
fantastiskt fin anläggning där frivilliga 
lägger ner mycket tid för att bevara och 
underhålla byggnaderna som kommer 
från trakten och har en intressant histo-
rik, säger Carina.

Nöjda med dagen trots regn
När Carina Perenkranz avslutat sitt tal 
visade Orgagillet upp sina färdigheter i 
folkdans och Skärblacka dragspelare av-
rundade årets hembygdsdag.

– Trots att vi idag inte hade vädret på 
vår sida får vi vara nöjda med dagen.  
Solen brukar alltid skina på Vånga hem-
bygdsdag vilket bidrar med en mycket 
stor folktillströmning. Idag är besöksan-
talet inte så mycket att skryta med, menar 
hembygdsföreningens kassör Arne Hult-
kvist en smula missmodigt allt medan 
regnet ökar i intensitet. 

Orgagillet bjöd på dansuppvisning.

Text och bild: Carina Larsson
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Ett kåseri av Skånske Arne

Please, retweet me

Text: Skånske Arne
Illustration: Janne Karlsson

Funderingar kring den nya tiden i all-
mänhet och sociala medier i synnerhet.

Obemärkt smyger tiden sig på och 
utan förvarning ser jag mig själv vara av 
den gamla stammen och i stora delar stå 
oförstående inför nya företeelser.

Förr arbetade man som kopparslagare, 
fabriksarbetare (det förkortades fab.arb i 
telefonkatalogen som ju inte heller finns 
längre) och butiksbiträde. Ännu längre 
tillbaka kunde man leva på att köra ut is 
eller vara sumprunkare.

Nu kan man genom att skämma ut sig 
i tv göra sig en karriär som Paradise Ho-
tel-Nisse eller Ex on the Beach-Lotta.

Det går utmärkt att bli youtubefeno-
men och leva på att filma när man själv 
spelar spel.

Man kan bli berömd bloggare och skri-
va ytliga idiotier på usel svenska.

Om man inte orkar lära sig spela nå-
got instrument kan man komma med ett 
usb-minne fyllt med musik, koppla in 
det, spela upp ”möget”, veva med armar-
na och vips har man gjort en spelning. 
Det som antagligen stör mig mest är nog 
att jag inte kom på det först.

Jodå, jag använder själv olika sociala me-
dier, Facebook och Twitter dagligen och 
youtube tämligen ofta.

På tal om Facebook, jag försöker att 
inte döma någon, det står var och en fritt 
att dela precis vad de har lust med men 
visst är det här restaurangskämtet lite ro-
ligt:

Kyparen: – Var det något fel på maten? 
Du har ju inte fotograferat den.

Det kan ju tyckas som att jag är aning-
en bitter och visst är det så.

Här harvar vi på och gör skivor och att 
få dem spelade i radion är ungefär lika 
lätt som att smuggla in en spann vatten i 
helvetet.

Kan jag kanske lura radio Östergöt-
land genom att kalla mig Idol-Arne?

Det finns ingen som kan hålla koll på 
om det finns en sådan eller ej.

Istället för att vara tjurig kunde jag ju 
vända allt till något positivt.

Varför inte starta Surgubbepodden och 
slå mynt av att jag inte fattar hur jag ska 
hantera det nya medielandskapet?

Det enklaste hade såklart varit om alla 
gick in på youtube och gillade och delade 
”Min Nettobutik är o-lidl-ig” så att den blev 
viral och tidningarna tvingades skriva om 
Skånske Arne & Jonny Spöge.

Pst, den finns även på spotify, blink, 
blink.
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smått & gott

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

Presentkorttorget.     Ring 073  -  501 4563

Björsäters seniorer
Rickard Lundin:  

Vårdcentralen i Åtvidaberg 
Fredag 30 sept. kl. 14 
Träffpunkten, Björsäter

TINGSHUSLOPPIS
Bankekinds Hembygdsförening har  

Loppis vid Fillinge Tingshus.  
Lördag 15 okt kl. 10.00 -14.00 

Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.  Välkomna!!

Landeryds Hembygdspark
Tips- och Bingopromenad 
Söndagar 2 och 9 oktober. 

Start 10 -13. Servering till 14.
STOR LOPPIS I FALERUM 

Lördag 1 oktober, kl. 9-15 
Kuriosa  Antikt  Möbler  Verktyg 

Även försäljning av Bröd & Honung
Dackevägen 7.   0703 - 29 94 28.

PRO ÅKERBO
har månadsmöte 29 september.  

Plats: Åkerbogården kl. 12.30
Hans-Erik Lundqvist fortsätter sin intressanta 

berättelse om ”Trygghet, brott och straff förr och nu”. 
Gamla som nya medlemmar är välkomna.

Styrelsen.

Privata radannonser i Åkerbobladet 
under rubriken "smått & gott"

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. 
Skriv annonsrubrik och text på ett papper, eller i ett 
mail, och skicka till Åkerbobladet. Räkna med cirka 
40 tecken, inkl. mellanslag, per rad. Uppge också  ditt 
namn, adress och tel.nr.  
E-mail: info@akerbo.nu. 
Adress: Åkerbobladet,  
Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. 
Betala annonskostnaden till bankgiro 5875-8384 eller  
plusgiro 30 20 51-8. (Kontoinnehavare Mineo Media.)

Betalning kan också ske via swish till 
0739-82 94 42.
Annonsmanus och betalning skall vara 
Åkerbobladet tillhanda senast på  
tisdagen i veckan före utgivningsveckan. 
Dvs. för nästa nummer senast den 11 okt. 
(Vi tar inte emot annonstext per telefon.)
Se "smått & gott" sidan 30.

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  60:-  
3 rader    75:-
4 rader    90:-
5 rader     105:-
6 rader     120:-
7 rader    135:-
8 rader    150:-

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER  
kommer ut den 23 oktober. 

Boka din  annons i god tid och senast den 11 oktober.
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Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

ediSon leeS Skarpa hjärna av John Hambrock
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www.svenskapache.se

Läs Åkerbobladet i din 
surfplatta eller smartphone!

Tidningen blir alltid tillgänglig 
– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 
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      Månadens profil:        Stefan Thorslund

Läkaren och hans hästar
Solen steker från en klarblå septemberhim-
mel när Åkerbobladet besöker den idylliska 
byn Långserum vid sjön Yxningen. Här har 
den pensionerade läkaren Stefan Thorslund 
och hans familj haft sina bopålar nedslagna 
sedan 1999.

Byn har lång historia och flera av bygg-
naderna är K-märkta. Stefan visar på 
gamla detaljer som finns kvar här och 
där. En dörr från 1700-talet har nyligen 
ådragit sig intresse från Östergötlands 
museum, särskilt sedan Stefan hittat en 
handsmidd nyckel som passar i det gam-
la låset som fortfarande fungerar.

– En dag råkade jag lägga handen på 
en takbjälke vid trappan innanför dör-
ren, och där låg nyckeln. Ingen vet hur 
länge den har legat där.

Gammal by
Långserums by är oskiftad och många 
av de gamla ekonomibyggnaderna finns 
kvar, inklusive en stor barklada.

– Där torkade byborna bark som sedan 
levererades till det stora garveriet nere i 
Valdemarsvik, förklarar Stefan som gärna 
berättar om byns historia.

– Nu är vi tre bofasta här men förr var 
det annorlunda. Skogen här bakom är 
full av husgrunder.

För den som inte har turen att träffa 
på Stefan finns en informationsskylt upp-
satt på en grånad vägg där Östgötaleden 
passerar genom byn.

– Fast det kommer sällan några vand-
rare. Det är synd. Folk har så bråttom  

nuförtiden. Dem vi ser är oftast här för 
att måla stolparna.

Stefan har med hjälp av grannarna ta-
git ner en del träd och öppnat upp mar-
kerna kring husen för slåtter och bete.

– Nu har jag ett par shetlandsponnyer 
som sköter betandet. Tidigare hade jag 
fjordhästar.

Känsla för hästar
Stefans intresse för hästar väcktes när 
dottern Lisa gick på ridskola.

– De startade en föräldragrupp. Jag 
minns inte riktigt hur det kom sig men 
jag började där, och sedan dess är jag 
fast.

Stefan Thorslund har som läkare betytt 
mycket för många.
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      Månadens profil:        Stefan Thorslund

Numera har Stefan två shetlandsponnyer 
till sällskap och körning.

Numera rider inte Stefan. Däremot 
kör han gärna en tur med shettisarna, 
och tar självklart med dem åt Björsäters-
hållet när flyttlasset går framåt senhös-
ten.

– En del tycker att jag borde sälja dem 
”för att slippa besväret”, men det vore 
som att sälja sin hund, en familjemed-
lem. För mig är det otänkbart.

Att tvingas avliva fjordstoet Dopra som 
Stefan delat livet med i tjugo år hör till 
livets tunga stunder.

– Hon var en helt otrolig häst. 31 år 
blev hon. Jag hade först inte tänkt vara 
med men det var en fantastisk, professio-
nell men empatisk veterinär, som överta-
lade mig att stanna. Det var bra. Jag stod 
och höll henne i grimman tills hon gick 
ner på knä och lade sig till vila, som om 
hon var i hagen.

Seldon som hobby
Arbetet med hästarna och körningen 
ledde in Stefan på hans stora intresse för 
vagnar, slädar och seldon.

– Jag har renoverat vagnar men dem 
ska jag sälja av nu och istället fokusera 
på att tillverka och renovera lokselar till 
brukshästar.

Stefan skräddarsyr selarna av begag-
nade och nytillverkade delar till hästar 
hos kunder runt om i landet. Han sam-
arbetar med många lokala hantverkare 
och blir efter flytten till Björsäter granne 
med en viktig samarbetspartner.

– Jenny och Pelle Gustavsson och deras 
företag Drive Out, som tillverkar, köper 
och säljer vagnar och seldon, håller till 
på andra sidan vägen. Det var förresten 
av dem jag köpte min första fjording, det 

är ju lite festligt.
Det blir också närmare till Björsäters 

bok- och stickcafé som Stefan var med 
och startade för några år sedan.

– Från början var det jag och ett antal 
äldre damer men på senare tid har det 
faktiskt kommit ett par föräldrar med be-
bisar till caféet.

Småbruk och läkarjobb
Stefan hinner också med att vara ordfö-
rande i föreningen Småbrukarnas Östgö-
taavdelning.

– Där har det skett en påtaglig föryng-
ring på senare år. Det är väldigt positivt!

forts. på nästa sida



34

        Månadens profil:                Stefan Thorslund

Långserum är en gammal by med gamla 
byggnader och detaljer. Här visar Stefan  

ett fungerande lås från 1700-talet.

Att bygga ihop en komplett loksele av 
gamla och nya delar är lite som att  

lägga pussel.

Föreningen fungerar som ett socialt 
nätverk för personer som driver små går-
dar och lantbruk men arbetar också po-
litiskt.

– Det finns mycket att jobba med. Till 
exempel upplever vi att djurtillsynen bli-
vit onödigt stelbent sedan byråkraterna 
på Länsstyrelsen tog över ansvaret från 
kommunerna. Djuren kan ha det jättebra, 
men om det fattas fem centimeter nå-
gonstans kan det ändå betyda att bruka-
ren måste välja mellan att bygga om och 
lägga ner.

Innan Stefan började sin fullmatade 
pensionärstillvaro arbetade han i många 
år som läkare.

– Jag började min utbildning på Väs-
terås centrallasarett på 60-talet och job-
bade sedan länge med invärtes medicin 
både där, i Linköping och i Eksjö.

Stefan har också jobbat många år som 
distriktsläkare med inriktning på äldre 
patienter, bland annat på Torkelbergsga-
tans vårdcentral och på vårdcentralen i 
Ryd.

– Där blev jag kvar i sju år, det var nytt 
personligt rekord. Jag tror att det under 
en period var Sveriges bästa vårdcentral.
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        Månadens profil:                Stefan Thorslund

FAKTA
Namn: Stefan Thorslund
Ålder: 76 år
Bor: Långserum, men från december 
Björsäter
Familj: fru och två vuxna barn
Fritid: hästar, körning och seldon 
Dold talang: renoverar lokselar
Favoritplats i Åkerbo: nej, men ång-
båtsbryggan nedanför Långserum, i 
den mycket vackra sjön Yxningen, är 
fin … 

Text och bild: Titti Knutsson 

Senare i höst lämnar Stefan idyllen i 
Långserum för en villa i Björsäter.

Diagnoser som får ta tid
Stefan hann också med att jobba en 
period på Familjeläkarna på Nygatan i 
Linköping.

– Det var också en fantastisk arbets-
plats, som tyvärr lades ner sedan.

Sitt största avtryck som läkare har 
Stefan kanske ändå gjort genom sina 
insatser för vuxna med psykiska funk-
tionshinder och psykisk sjukdom.

– Det är egentligen självklart men 
ändå var det först på 1980-talet som vi 
förstod att även psykiskt utvecklings-
störda kan bli psykiskt sjuka, och blir 
det i högre utsträckning än den nor-
malstörda delen av befolkningen.

Under några år ingick Stefan i ett 
team med kompetenta kollegor som 
arbetade med den här utsatta gruppen, 
och hjälpte många till ett mer värdigt 
liv.

– Det kunde ta tid att förstå vad det 
onda egentligen bestod av. Det är vik-
tigt ibland, att låta saker ta tid. Några 
av de patienterna har jag fortfarande 
kontakt med. 
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Personlig service hos Bilstommen

I år är det 20 år sedan Håkan Andersson 
startade sin bilverkstad på landsbygden ut-
anför Gistad. Känner man inte till Bilstom-
men är det inte alldeles lätt att hitta dit, 
men flexibiliteten och den personliga servi-
cen gör att verkstaden inte har några pro-
blem med att dra till sig kunder.

Det var 1996 som Håkan Andersson 
startade sitt företag på gården några ki-
lometer utanför Gistad. Han hade ett 
genuint motorintresse och hade gått For-
donsteknisk linje på Anders Ljungstedts 
gymnasium i Linköping. Efter skolan följ-
de jobb på Rejmes och på en bilverkstad 
i Mjölby, och därefter körde han vägmät-

ningsbil som övergick till att han började 
reparera dessa bilar åt företaget. Detta 
ledde till att han startade Bilstommen, 
och fortfarande har han lite vägmät-
ningsbilar som kunder.

Från början hette företaget Bil och  
Motorservice, och hade en inriktning 
mot motorsport. Med tiden har det blivit 
mindre och mindre motorsport och för 
några år sedan bytte Håkan firmanamnet 
till Bilstommen. Namnet kommer från 
gården som heter just Stommen. Under 
några år arbetade han ihop med sin far, 
men sedan ett decennium tillbaka heter 
kollegan Daniel Morén. Under elva år 

Bilstommen ligger på landsbygden utanför Gistad och gör allt  
som ingår i en allbilverkstad.
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jobbade även Håkans fru i företaget men 
hon började nyligen en anställning på en 
bilfirma inne i Linköping.

– I början ville jag mest hålla på med 
motorsport, men det var svårt att försörja 
sig bara på det. Fortfarande drar vi till 
oss lite äldre bilar med gamla förgasare 
och justeringar. Och jag har fortfarande 
en del kontakt med motorsporten, jag 
har en dotter som är 13 och en son som 
är 17 som håller på med motocross.

Håkan berättar att Bilstommen gör det 
mesta som en allbilverkstad ska göra. Det 
handlar om allt från diagnostik och servi-
ce till bromsjobb och hjullager. Man har 

däckhotell åt uppåt hundra bilar, och det 
enda som egentligen lämnas bort är för-
säkringsskador.

Hur funkar det att ligga ute på landet?
– Folk åker inte bara förbi här ute, utan 

man måste förtjäna sina kunder. De flesta 
kunder känner någon som varit här för-
ut. Vi har ett ganska stort upptagnings-
område, det kommer folk från bland an-
nat Askeby och Örtomta och rätt många 
inne från stan också. De flesta är privat-
kunder, men även en del företag. Heab är 
en av mina största företagskunder.

Håkan vill gärna lyfta fram mekanikern Daniel Morén som gjort ett bra jobb  
de tio år han varit på Bilstommen.

forts. på nästa sida
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– Det är lugnt och skönt här ute. Och 
mer flexibelt, särskilt under sommarhalv-
året. Vi har inte en grind som låses klock-
an fem. Det har funkat jättebra.

Vad är det bästa med jobbet?
– Som vi har det nu är det ganska fritt. 

Det är mycket kundkontakt, man träffar 
mycket folk och de flesta är jäkligt trev-
liga. Det blir aldrig slentrian. Sen är väl 
inte själva lagandet alltid skitkul, det är 
mest ett nödvändigt ont, ha ha.

Hur har yrket förändrats under de här 
20 åren?

– Förr var det mycket mer diffust när 
man skulle felsöka, idag är bilarna rena 
datorer. Då är det skönt att ha en yngre 
generation här, Daniel är vassare än mig 
på det.

Varför ska man anlita Bilstommen?
– För den personliga servicen och för 

att vi gör ett bra jobb. Jag tror det är vår 
starkaste sida att vi är så personliga. Vi är 
ganska allsidiga och jag vill alltid kunna 
lämna ifrån mig något jag kan stå för. Jag 
vill alltid komma överens med kunden, 
annars blir det inte bra. Jag försöker all-
tid att få kunderna nöjda.

– Vi har alltid strävat efter att vara nog-
granna och professionella. Frugan hade 
koll och strukturerade upp det när hon 
jobbade här, det var skönt att ha en kund-
mottagare. Tanken är nog att hitta en till 
mekaniker, så att jag kan ägna mig mer 
åt kundmottagandet, säger Håkan och 
hälsar Åkerbobladets läsare välkomna till 
Bilstommen.

Text & foto: Tobias Pettersson

I år firar Bilstommen 20 år. Ägaren Håkan Andersson tror att den 
personliga servicen är en av nycklarna till framgången.

(Se även annons på sidan 6.)
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KULTUR & NÖJE

Hemkunskap
à la Dahlgren

Mello till Linköping

I nya Mathias Dahlgren: Hemkunskap vill 
stjärnkocken göra det roligare och enklare 
att laga godare mat. Här tar han ett större 
grepp om köket och visar hur vi bäst arbe-
tar i det. Boken är indelad i tre huvudka-
pitel: 20 minuter (det snabba men välkom-
ponerade), 40 minuter (för middagar med 
enkel dessert när det finns lite mer tid) och 
120 minuter eller mer (för basrecepten och 
långkoken som ger grunden till en stressfri 
vardag vid spisen). Dessutom bjuder Ma-
thias Dahlgren på listor med både väntade 
och oväntade smakkombinationer samt 
smarta proffsknep och genvägar. 

Mathias Dahlgren hör till Sveriges ab-
solut skickligaste kockar. Han är den enda 
svenska kock som vunnit guld i Bocuse 
d’Or. Hans restauranger har fått flera in-
ternationella utmärkelser med bland annat 
stjärnor i Guide Michelin. Även om han 
gjort sig ett namn för sina raffinerat enkla 
rätter i fine dining-miljö har han en stadig 
slev i vardagskastrullen. Han vet vad som 
funkar hemma, vilka tekniker som är bäst, 
hur man planerar, förbereder, kombinerar 
och smaksätter.  

FREDRIK POLBACK

Melodifestivalen gästade Linköping 2005, 
2008, 2011 och 2014. Nästa år är det dags 
igen när Sveriges största tv-program intar 
SAAB Arena den 4 mars. Den här gången 
är det Andra chansen som gäller och för 
den som hellre upplever det hela på plats 
än hemma i tv-soffan finns tre tillfällen att 
välja mellan: genrep fredagen den 3 mars, 
matinégenrep lördagen den 4 mars samt 
själva direktsändningen på kvällen samma 
dag.

– Det är alltid roligt att komma tillbaka 
till städer som väljer att stå värdar igen för 
Melodifestivalen, säger Anette Helenius på 
Sveriges Television. De vet vad det innebär 
och är peppade på att visa upp ett värdskap 
som bygger på tidigare erfarenheter så att 
de kan höja ribban ännu ett snäpp. Samti-
digt är det helt fantastiskt att vi kan ge pu-
bliken möjlighet att uppleva stora tv-sänd-
ningar och repetitioner på plats och ett 
unikt tillfälle för SVT och Melodifestivalen 
att möta våra tittare ute i landet.

Förutom Linköping den 4 mars gästar 
Melodifestivalen Göteborg den 4 februa-
ri, Malmö den 11 februari, Växjö den 18 
februari, Skellefteå den 25 februari samt 
Stockholm (final) den 11 mars. Biljetterna 
släpps den 31 oktober.

FREDRIK POLBACK

BILD: SVT

BILD: BONNIER FAKTA
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Laxburgare
4 portioner

500 gram färsk laxsida
½  rödlök
1 ägg
1-1½ msk svensk senap  
         (inte söt)
1 msk dill
1 tsk salt
1 krm peppar

Ta bort skinn och eventuella 
ben och mixa laxen grovt. 
Skala och finhacka löken.
Blanda lax, lök, dill, ägg, salt 
och peppar.
Forma färsen till 4 burgare. 
Stek eller grilla burgarna.

Servering
4 hamburgerbröd
Färsk spenat
Ärtskott
Skivad rödlök
Picklad fänkål
Citronaioli

Picklad Fänkål
1 liten fänkål
½ dl ättika 12 %
1 dl socker
1½ dl vatten
Dela, skär bort stocken och 
strimla fänkålen fint.
Koka upp lagen.
Lägg den strimlade fänkålen 
i en burk, häll på den varma 
lagen.
Förslut burken och låt svalna 
i kylskåp.

Citronaioli
2 äggulor
2 dl rapsolja
1 vitlöksklyfta, pressad
½ citron, rivet skal
1-2 tsk citronsaft
Salt 
Peppar
Lägg äggulorna i en bunke.
Vispa ner oljan först droppvis 
sen i en jämn stråle.
Smaksätt med citronskal, 
citronsaft, salt och peppar.
Låt stå svalt fram till serve-
ring.

Testa att laga en smarrig laxburgare till middag. Jag lovar 
att den kommer att göra succé. Servera burgaren med  
rostade rotfrukter.

MAT & DRYCK

Monika 
Hallberg
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25/9  Bakluckeloppis vid Nostalgikvarnen, 
    Björsäter, Stationsvägen 3, kl. 11-15

    Höstmarknad vid Värna Bygdegård, kl. 14-17, 
    Hantverksförsäljning, servering m.m. 
28/9  Modern dans för daglediga i  
    Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30-17.00.  
    Arr. Folkungagillet

1/10  Stor loppis i Falerum, Dackevägen 7, kl. 9-15. 

    Höstmarknad hos Magasinet Second Hand, 
    Linghem, kl. 10-14.

    Skördefest i Salfvedal, Yxnerum, Åtvidaberg, 
    kl. 11-15. Servering av raggmunk, kroppkakor,  
    ostkaka, hantverksförsäljning m.m. 
    Arr. Yxnerums hembygdsförening

    Oktoberfest med Sigges Garage hos  
    Kapten Billes, Norsholm. Från kl. 19.00

2/10 Tips- & bingopromenad i Landeryds  
    Hembygdspark, kl. 10-13. Servering. 
    Arr. Landeryds Hembygdsförening

8/10  Höstkonsert med Bente Kvile-Buflod i 
    Vårdsbergs kyrka kl. 18.00.  
    Arr. Svenska kyrkan, LRF, Vårdsbergs hembygdsför.

9/10  Tips- & bingopromenad i Landeryds  
    Hembygdspark, kl. 10-13. Servering. 
    Arr. Landeryds Hembygdsförening

    Musikgudstjänst i Östra Hargs kyrka, 
    kl. 18.00. Efteråt kaffeservering i  
    församlingshemmet.  
    Arr. Svenska kyrkan, Åkerbo rödakorskrets

12/10 Modern dans för daglediga i  
    Landerydgården, Hjulsbro, kl. 13.30-17.00.  
    Arr. Folkungagillet
     "Kärleken blev mitt vapen"  
    Föreläsning av Soheila Fors i Cupolen,  
    Pingstkyrkan i Linköping, kl. 19.00.  
    Arr. Hela Människan, Studieförbundet Bilda

15/10 Tingshusloppis i Fillinge Tingshus,  
    Bankekind, kl. 10-14.  
    Arr. Bankekinds hembygdsförening

16/10 Auktion i Sockenstugan, Vårdsberg, kl. 15.00  
    Arr. Vårdsbergs hembygdsförening

1 okt - 5 nov  Spökvandringar i Ekenäs slott. 
    Endast  förbokning. Se www.ekenasslott.se
Onsdagar Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20. 
    Arr. PRO Skärblacka

Fredagar Café Skrukeby i Östra Skrukeby  
    församlingshem kl. 19.00 - 21.30. 
    Fredagar udda veckor.

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

Prinsesstårtans vecka. Sista veckan i 
september. Instiftades av organisatio-
nen Sveriges bagare & konditorer år 2005.

Kanelbullens dag den 4 oktober.  
Instiftad av Hembakningsrådet.  
Firas sedan 1999.

Gräddtårtans dag den 6 oktober

Räkmackans dag firas sedan 2010 den 
14 oktober.

FN-bakelse firas FN-dagen med sedan 
2005 – den 24 oktober.

Källa: Wikipedia

Många bakverk är förknippade med högtider, födelsedagar, namnsda-
gar, påsk och jul. Sedan en tid tillbaka kombineras det även med ett 
antal temadagar som olika aktörer utlyst. Här är några exempel på 
höstliga bakverksdagar i almanackan.

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

Bakverk i svenska kalendern
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FALERUM
Heddans Hus i Falerum
Retro, Loppis, Återbruk 
Hannäsvägen mot Valdemarsvik 
Öppet sista helgen varje månad 
t.o.m. okt. 11-17.  Tel. 073-648 52 56.
Rosenhills Konst & Heminteriör
Antik, Kuriosa, Möbler, Retro
Uknavägen 21
Öppet: On, To, Fr 11-18. Lö-Sö 11-16.  
Tel. 0705-601 746, 0731-515 983

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

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Må-To 14-17, Lö 10-13
0122-158 00.
Bra & Begagnat
Skäggebyvägen 32, 
Ti, On, To 13-17, Lö 10-13.
Tel. 0122-100 00.

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

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping 
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 10. 
Ti-Fr 10-17, Lö 10-15. 
Tel. 0762 - 38 09 17
Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 14-19. Tel. 013 - 31 43 44.
Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.
Röda Korset Secondhandbutik
Nygatan 11. Må-To 10-18, Fr 10-16,
Lö 11-15. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Må-To 10-18, 
Fr 10-16. Tel. 013-12 24 50.
Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Må-Fr 10-18. 
Tel. 013-12 24 50.

tillNytta. Gottorpsgatan 3
Öppet Må - Fr 9 - 17.  Stängt Lö - Sö. 
Tel. 073 - 291 22 47
Välkommen Åter Vintage Store
Hjälpverksamhet
Hörnet Gustav Adolfsg 13/Kettilsg 1 
To 12-16, 17.30-19.  Fr 12 -19, Lö 12 -15.
Tel. 0708 -10 48 42
Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti-To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN 
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777
Linköpings Stadsmission City
S:t Larsgatan 43A. Må -Fr 10 -18, 
Lö 11 -15. Tel. 013-26 38 84
Linköpings Stadsmission Tornby
Roxtorpsgatan 14. Ti, On, To 11 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. On - Fr 11-17, Lö 11-15. 
Tel. 013-682 00 
MOTALA
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18, 
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se

Vill du också 
synas här?
En annons i det
här formatet 
kostar endast
400 kr i sv/v
480 kr i färg
(priser exkl. moms)

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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NORRKÖPING
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN. 
Finspångsvägen 63. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-14. Tel. 011 - 10 10 80
Fiahemmet (Katthem)
Hangargatan 41, Bråvalla.
Loppis Lördagar 10-15 
den 24/9, 8/10, 26/11, 17/12. 
Kontakt: Paula Limedal, 0702 - 16 33 70.

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.
Loppisboden vid Kullerstad kyrka
Skyltat. Öppet On 13-18, Lö-Sö 10-14.

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.

Skattkammaren. Antikt, kuriosa, 
present, ny design, smycken m.m.
Stjärnorpsv 8, Bergs slussar
On 16-19, Lö-Sö 13-17. 0708-34 89 91
www.goliaths.se/skattkammaren

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

VÄRNA
Grindstugeloppis i Värna
Skyltat från Rödsten vid Rv 35.
Öppet 11-17 när skyltarna är uppe.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.
Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. Ti & To 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0120-124 40.
Ideella Föreningen Sri Lanka 
Söderleden 15. Ti, To, Fr 14 -18, 
Lö 10 -14. Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti & To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)
Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On-To 10 -17, 
Fr 10 -15. Tel. 0120 - 135 50.
Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). Må-To 9.00-16.00. 
Tel. 0703-583 168.

ÖSTRA RYD
Östhjälpen i Östra Ryd, Second Hand. 
Ovanför gamla aff ären i Östra Ryd. 
Lö 10-15. 

PERSONAL SÖKES:

BUTIKSÖVERTAGANDE:

 Linköpings kommun
     söker förskollärare till området
      Askeby/Bankekind
       Se annons sidan 2

 Berntine, Linköping
  Mode för damer
  Ring 0730 - 48 82 26 om du är 
  intresserad av att överta butiken.

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

Second Hand & Loppisrutan
Har du också en Loppis eller Second Hand 
som du vill skall synas i förteckningen på 
sidan här intill?
Kontakta Åkerbobladet: 013 - 21 96 20 eller 
info@akerbo.nu 
FRITT INFÖRANDE i rutan när det gäller 
namn, kontaktuppgifter, öppettider och 
vägbeskrivning. Vi tar med loppisar som har 
öppet vid  återkommande tillfällen – alltså 
inte "endagsloppisar".
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Varsågoda, här kommer ett nytt Åkerbokryss. När du har hjärngympat klart och korsordet är löst kan du 
skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, samt namn och adress till   
Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila samma uppgifter till info@akerbo.nu   
Senast den 11 oktober vill vi ha ditt svar. 
Följande priser utlottas:  1:a pris – två trisslotter;  2:a pris – en trisslott;  3:e pris – två minitrisslotter.
Bildtexterna i augustikrysset var ”Skördeglädje" samt "De hittar knölföda". Lösning se sidan 43. 
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Gunnar Sundenäs, Linköping, 2:a pris – Birgitta Nilsson,  
Skärblacka samt 3:e pris – Ulla & Ingemar Ivarsson, Linköping.  Vinsterna kommer med posten. 

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

Gå till: www.korsord.se/erbjudande
Fyll i din kod: korsord2016

Åkerbokrysset - september 2016

Bild: Ingimage. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
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: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet
Aktuell upplaga . ex.

Delas ut till 13.500 hushåll och 1.100 företag
inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna, 

Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 
omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm, Ring-
storp, Rystad, Skärblacka, Sturefors, Tallboda, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, 

Östra Harg, Östra Skrukeby - samt dessutom i centrala Falerum, Sättuna, 
Industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.

Cirka 3.600 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 
tillgänglig även på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Nyfiket, Rosenhills Konst
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Bra och Begagnat
Gistad: Gistad Veterinärpraktik, Åkes Knivslip
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor, Fredriksborgs Ridsport, 
Linköpings Tungutbildning
Hjulsbro: ICA Flamman, Hårdesign
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Nettans, Hårdesign HD32, 
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Röda 
Korset Second Hand, Gospelshopen, Det lilla kökets delikatesser,
Linköpings Stadsmission Second Hand, Antikhandlar'n
Linköping Ekkällan: Coop Extra
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Berntine, 
Er Veterinär
Linköping Kallerstad: Linköping Sportcenter
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso matmarknad
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, Tannefors Optik, 
HälsoAgenten
Linköping Tornby: Coop Forum, Stallbutiken, tillNytta,
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Vidingsjö: Lasses Livs, ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Ljungsbro Café & Secondhand,
Biblioteket, Adolfsnäs Handelsbod
Norrköping: Återvinningen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Billes, Bondromantik, 
Britta & Lennarts Nära Kött, Statoil
Skärblacka: Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Skärblacka Café & Hembageri,
Skärblacka Blomsterhandel, Pizzeria Domino, Pizzeria Caroline,
Salong Hotnailpunktcom, Matöppet
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Tallboda: Macken, Tempo, Motell Filbyter, Tallboda Autoservice
Valdemarsvik: Café Kårtorp
Vånga: Cattis Hårbod
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av NTM Distribution till boende i 
Björsäter.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda 
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR 
(Svensk Direktreklam) telefon 076 - 213  66  42. 
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter ring 0703-73 32 53.

Klipp ut och spara.

TRYCK: 
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 2016
Nr Manusstopp Utdeln.dag

10 Tis 11/10 Sön 23/10

11 Tis 8/11 Sön 20/11

12 Tis 6/12 Sön 18/12
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Däck och fälgar med bra kvalitet till rätt pris

Snart dags för VINTERDÄCK
Vi hjälper dig att kolla upp dina vinterdäck. Förbered redan nu för 
höstens halka ... den kommer alltid även om den brukar överraska.

Vi erbjuder 
hjulbyte 200 kr,  däckhotell 350 kr, hjultvätt 100 kr samt bilservice. 

Delbetala dina däck räntefritt 
på 4 månader i samarbete med Wasakredit.

Återförsäljare för Svenska Fälg. 
Se prover hos oss.Kontakta oss för att beställa tid eller för prisuppgifter på nya däck.

013 - 533 90, 013 - 532 81, 013 - 532 83 • 35ansdack@gmail.com

ÖPPETTIDER:  Vardag  7 - 18 • Lördag 10 - 14
Bankekind  585 93 Linköping • 013 - 533 90 • www.hogloftet.se • hoglofthus@gmail.com

FÖRRÅD, FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS

MARKPRODUKTER, JORD, GRUS & SAND
PLATTOR, MARKSTEN, DEKORGRUS, SJÖSINGEL, MAKADAM, 
BÄRLAGER, STENMJÖL, LEKSAND, TRÄDGÅRDSJORD 
Hämta själv i lösvikt på släpkärra eller i storsäck – eller få levererat med H-frakt. 
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Hej!
Nu har ännu en sommar passerat för våra
hårt arbetande vänner. Därför skulle vi
vilja påminna dig om att passa på att
boka en plats eller weekend hos 
oss för din Automower.

Läs mer om våra serviceerbjudanden och robothotellet på vår hemsida.

Vid bokning ring 013-36 25 60
eller maila verkstad.skog@beviks.se

Lämna in din gå-bakom gräsklippare
redan nu så är den redo inför nästa säsong.
Vi bjuder på 5 liter Aspen4 miljöbensin 
(värde 189:-) vid höstservice.

Lämna in din gå-bakom gräsklippare
Startklar!

SERVICE 
Tändstift byte
Motorolja byte
Luftfilter byte
Kniv slipning
Reglage kontroll
Funktion kontroll
Rengöring

990 kr

Ingår

POWER EQUIPMENT
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Fönsterbyte.
Som det
borde vara.

013-465 54 55
morups.se

VÄLJ
MELLAN:

Ytterdörr på köpet
50% på garageport

Aluminium på köpet
Gäller vid köp av minst

sju stycken fönster.


