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Just nu har Linköping stort
behov av familjehem och jourhem!

Varmt välkommen att ställa dina frågor på nästa digitala
informationsträff tisdag 16 februari kl 17.30-19.00.
Anmälan: linkoping.se/informationstraffar  (Fler datum finns!)

Linköpings kommun
Frivilligcentrum
linkoping.se/frivilligcentrum

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

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

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

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

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

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

www.marlenesalltjanst.se

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

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

Referenser finnes.

Våra priser hittar du på hemsidan.

15 % RABATT 
för nya avtalskunder 

under de fyra första tillfällena.
Gäller t.o.m. mars 2021. Kontakta oss för mer info.

Vi stödjer
SOS Barnbyar

med ett
fadderbarn.

Har du fått nya
friskvårds-
pengar?

Vårdsbergsvägen 135, Brovillan, Hjulsbro
www.solbackens.com • info@solbackens.com Fri parkering

DIN EKOLOGISKA SALONG 
I HJULSBRO

Vi är anslutna till
Fibromassage

75 min, 760 kr
(ord. 860 kr)

Vi erbjuder bl.a. 
• Massage 
• Ansiktsbehandlingar
• Vaxning 
• Lashlift & browlift

�������������������
��������

VI GÖR DET TILLSAMMANS!
Vi kan till exempel:

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

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

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

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

... för dig som önskar personlig hjälp
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Skalfria solroskärnor – vår bästsäljare!
• Inget skräp på backen
• Populär och räcker länge
• Utan skal – dubbelt så mycket mat

Istället för att frakta skal i onödan (halva vikten) 
ser vi till att skalet blir biobränsle!

slattergubben.seSlåttergubbens ekologiska fågelmat: 0738-32 25 59

Grö
nfnk

(Chlor
is chloris

) · Foto Magnus Bergvall

Välkommen till gårdsbutiken 
Vi har stor kunskap och hjälper dig gärna med goda råd 
och tips. Vår butik ligger mellan Linköping och Ljungsbro. 
Följ Bergsvägen och ta avfarten mot Rökinge.
Bemannade öppettider: Mån & tors 14–18, lör 10–14
Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning!

Handlar du hellre på nätet? 
Beställ enkelt på slattergubben.se

Handla fågelmat med hjärtat
Slåttergubben har Sveriges största utbud av ekologisk fågelmat. Genom att handla hos 
oss bidrar du till den biologiska mångfald som fåglarna behöver för att leva och må bra.



4

Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Drop in: Mån, Tis 13 -16 samt Ons 14-18 

rabatt på alla

SOLSKYDD

 VINTERKAMPANJ!

15 %

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

(Gäller ej tillbehör)
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Vi hjälper dig med:
• Beskärning
• Anläggning
• Trädgårdsdesign
• Skötsel
Välkommen att höra av dig!
Lina och Fredrik med personal

Tel 0709 - 643 536
www.alsatterstradgardar.se

NDR
      BOKFÖRING &

REDOVISNING

013 - 40 240
info@andrebokforing.se

VI HJÄLPER 
FÖRETAGARE MED

www.andrebokforing.se

- löpande bokföring
- bokslut och årsredovisningar
- inkomstdeklarationer
- administration
- och mycket annat

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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Vill du ta bort 

TRÄD & STUBBAR?

www.dakonsult.se

Vi hjälper dig med:
  Fräsa rotvältor
 Beskärning av stora träd  
        (skylift/klättring)
  Stubborttagning
  Borttransport av ris
  Arbeten med 25-meters teleskoplastare
  Nu med RUT-avdrag  
       (Stubbfräsning, beskärning, trädfällning m.m.)

D. A Mark och Träd AB

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

Vi lyssnar på dina önskemål och  
kommer med idéer på hur du kan  

få friskare, starkare och vackrare tänder.
Vår ambition är att du ska få ypperlig

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

Serva eller reparera bilen?
Ring oss för kostnadsförslag.

Delbetala med AD-kortet.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service
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Dags för renovering
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

KAMPANJPRISER I FEBRUARI KAMPANJPRISER I FEBRUARI 
Passa på!Passa på!

Ny värmepump?
      kontakta oss för:

     •   Installation
     •   Service
          Inköp

Stefan Bergström
0763 - 12 85 100763 - 12 85 10
stefan@ostgotaenergiteknik.se
www.ostgotaenergiteknik.se 

•

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

Innehar F-skatt, momsreg & ansvarsförsäkringar.

BOKA IN VÅRENS PROJEKTBOKA IN VÅRENS PROJEKT 
redan nu!redan nu!

Vi utför alla slags mark- och byggarbeten.
Allt ifrån stora villagrunder till små stenläggningar och stödmurar.

Vi har många år i branschen, hög kompetens och 100% nöjda 
kunder i hela Östergötland.

Besök oss gärna på www.denntek.se

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

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

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

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

SNÖRÖJNING SNÖRÖJNING 
med hjullastare och ATVmed hjullastare och ATV

Vi hyr utVi hyr ut
MinigrävareMinigrävare

SNÖRÖJNING 
med hjullastare och ATV
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En annons i det
här formatet 
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

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.

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

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

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

När erfarenhet 
räknas!

LÅS • LARM • PASSAGESYSTEM 
KODLÅS • NÖDUTRYMNING

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

inkl. 5 liter olja & � lter. Basservice 1595:-
Ni hittar oss utmed 
Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om 

Bankekind.
DÄCKFÖRVARING

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

Öppettider:
Må-To 8-18  •  Fre 8-12

www.gummiverkstan.se

Tfn: 013 - 510 60

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

TVÄTTSTOPPET I LINKÖPING AB 
LÅSBOMSGATAN 1, HACKEFORS, LINKÖPING

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

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

Öppettider
Månd - Fred 8 -18 

Lörd 10 - 17

DÄCKHOTELL FÖR

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

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

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

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

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten
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VI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTALVI HAR KOLLEKTIVAVTAL
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

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

Välkomna
och 

prova!

Mirakel ByxanMirakelByxan

Om
bu
d
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Vår Profil var på flykt. Resan gick från 
Stockholm och söderut i en gammal 
Volkswagen, ner mot Danmark och Tysk-
land. Bilen kördes av en kvinnlig vän till 
vår Profil. 

Det började illa. Bara några mil söder 
om Stockholm fick de punktering.

Som tur var fick de hjälp med däckby-
tet. Vår Profil uppträdde maskerad för 
att inte bli igenkänd. Hon bar en mörk 
peruk och stora solglasögon.

Flykten lyckades. Vår Profil nådde 
fram till Hamburg. Där väntade hennes 
man på henne. 

Vår Profil hette Eleonora. Vi kan kall-
la henne Ello. Hon var född i Gävle. Vår 
Profil var mycket populär under 1960- 
och 1970-talen. Det är länge sedan.

Alla måste börja någonstans. Vår Profil 
startade på Nalen i Stockholm. Där ställ-
de hon upp i ett par skönhetstävlingar. 
Det ledde till att hon fick ett erbjudande 
om att bli en balettflicka på Casinorevyn.

På Casinorevyn fanns en balettmästa-
re som hette Sven. Han blev Ellos första 
man. De fick också en liten son tillsam-
mans.

Tyvärr blev det ett mycket kort äkten- 
skap. Det kan ha berott på åldersskill-
naden. Vår Profil var bara 17. Sven var 
tjugo år äldre.

Vår Profil såg mycket bra ut. Hon träf-
fade nya män. Hon har berättat om dem 
i en självbiografi som hon gav ut på 
1980-talet. 

?
En tid var hon ihop med en musi-

ker som hette Åke. Efter honom kom en 
sångare som hette Gunnar. 

Vår Profil såg inte bara bra ut. Hon var 
också en mycket duktig sångerska. Hen-
nes genombrott kom 1957 med en låt om 
”hur den svenska flickan kysser”.

Fyra år senare fick hon en ännu stör-
re succé med en annan låt. Den var en 
bearbetning av en amerikansk låt, som 
Stikkan Andersson skrivit den svenska 
texten till.

Den här sången gjorde Ello till en 
megastjärna. Den blev en grammofon-
historisk succé som gav eko utomlands. 
Ello fick resa ner till Tyskland och sjunga 
in en tysk version som också blev en stor 
framgång.

Framgången genererade pengar. Vår 
Profil tjänade så mycket att hon fick råd 
att köpa en villa på Lidingö. Den var hon 
mycket stolt över.

Ello var gift två gånger. Hennes andre 
man var göteborgare som hette Reine. 
Bröllopet stod i Köpenhamn den 13 juli 
1966.

Reine var en hårding. Han hade bland 
annat kämpat sig igenom en 15 ronder 
lång VM-match i lätt mellanvikt med av-
slagen käke. 

Det blev ett mycket stormigt äkten-
skap. För det mesta fungerade det. Men 
ibland rök vår Profil och Reine ihop i väl-
diga duster. 
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress, till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett vykort eller i ett brev och 
skicka till: Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret "Mystiska Profilen". Senast den 16 februari vill 
vi ha ditt svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adressuppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter.  
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer. Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil hittar du på sidan 33.

Det berodde nog mest på att Reine var 
en mycket speciell person. Liksom vår 
Profil var han mycket känd. Han behöv-
de inte ha någon plånbok med sig när 
han var ute i svängen, eftersom han alltid 
blev bjuden på allting.

Vår Profil och Reine blev paret som 
alla pratade om. De återfanns ofta på 
tidningarnas löpsedlar. Men de hade ett 
problem. De tyckte inte om de svenska 
skatterna.

Till slut blev det en frontalkollision 
med skattemyndigheterna. Ello och Rei-
ne bestämde sig för att lämna landet. 
Vår Profil sålde sin villa på Lidingö. Se-
dan försvann de ner till Tyskland. Det 
var i den här vevan som vår Profil åkte 
Volkswagen och uppträdde i peruk och 
solglasögon. Från Tyskland for de vidare 
till Frankrike.

Livet i Frankrike blev inte riktigt vad 
Ello tänkt sig. Det berodde på att hennes 
äktenskap med Reine havererade. Hon 
hittade visserligen nya män. Men hon 
fick svårt att göra sig gällande inom eu-
ropeisk showbiz.

Flykten från Sverige blev inte per-
manent. År 1974 kom hon tillbaka igen 
för att göra en roll i filmen ”Rännstens-
ungar”. Det blev hennes tionde filmroll. 
Under åren 1957 – 70 hade hon medver-
kat i nio andra filmer. 

Vår Profil hade en dröm. Hon hade 
gjort succé i Sverige och i Tyskland, men 
ville gärna också bli lanserad i USA. I 
mitten på 1970-talet träffade hon en re-
gissör som hette Gunnar. Han hade 
kontakter i USA och Ello hoppades att 
han skulle kunna hjälpa henne.

USA-drömmen blev aldrig verklighet. 
Förhållandet med Gunnar tog slut. Vår 
Profil återvände ner till Frankrike. Där 
levde hon sedan ett stillsamt liv ett stycke 
bort från Cannes tillsammans med sina 
katter.

Vår Profil lämnade scenen i början på 
1980-talet. Trots det är hon inte glömd. 
Det beror på att hon gjorde ett ordentligt 
avtryck i den svenska underhållnings-
branschen.

Vem var hon?

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom grävning  
   och grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
  för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
  vid ditt stall

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

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning
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SERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRDSERVICE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD
Vi ordnar RUT-avdrag direkt på 
fakturan och gör kostnadsfria 
platsbesök.

STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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YYooggaa  mmeedd  
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee 

	  

Yoga online via Zoom

www.yogamedmarie-christine.nu
info@yogamedmarie-christine.nu  

073  -  095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

Anmäl dig via bokadirekt.se

Tisdagar:
Yinyoga   kl 10.00 -11.00
Mjuk Hathayoga  kl 18.00 -19.00

Torsdagar:
Stolsyoga  kl 10.00 -10.45
Yinyoga   kl 17.30 -18.30
Mjuk Hathayoga  kl 19.00 -20.00

Kristina Nyman Johansson 
Dipl. medicinsk fotvårdsterapeut

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

Skärblacka

Vi fortsätter  Vi fortsätter  
hålla avstånd,  hålla avstånd,  

men inte till våra föttermen inte till våra fötter
Välkommen till fotvården i ett 

lugnt & naturskönt läge.

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

Butik - HundkurserButik - Hundkurser

www.lottadriscoll.se

Alltid med det bästa för dig och din hund!

Inom kort startar Revatorpets butik webbutik! Håll utkik!

Lotta Driscoll Brunius
Dipl. Hundinstruktör

0738 - 22 82 59

Reva Ryttartorp 1
585 61  Linghem
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www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress:  
Spårgatan 12 

597 53 Åtvidaberg

 Åtvidaberg  0120 - 149 49  
  Linköping    013 - 149 490

info@elinstallationer.net

Kallelse till årsmöte i Gistad Sport och MotionsKlubb. 
Den 7 mars klockan 15-17 kommer vi att ha årsmöte via webbmöte i Google-Meet. 
Detta för att följa restriktionerna. Dagordningen samt möteskoden kommer att 
anslås tre veckor i förväg vid klubbstugans entré samt på 
Klubbens hemsida www.gistad.com 
Vid eventuella frågor kontakta klubbens ordförande  
Elin Moberg på 0708-834833 

Kallelse till årsmöte i Gistad Sport och MotionsKlubb. 
Den 7 mars klockan 15-17 kommer vi att ha årsmöte via webbmöte i Google-Meet. 
Detta för att följa restriktionerna. Dagordningen samt möteskoden kommer att 
anslås tre veckor i förväg vid klubbstugans entré samt på 
Klubbens hemsida www.gistad.com 
Vid eventuella frågor kontakta klubbens ordförande  
Elin Moberg på 0708-834833 

Kallelse till årsmöte i Gistad Sport och MotionsKlubb. 
Den 7 mars klockan 15-17 kommer vi att ha årsmöte via webbmöte i Google-Meet. 
Detta för att följa restriktionerna. Dagordningen samt möteskoden kommer att 
anslås tre veckor i förväg vid klubbstugans entré samt på 
Klubbens hemsida www.gistad.com 
Vid eventuella frågor kontakta klubbens ordförande  
Elin Moberg på 0708-834833 

Kallelse till årsmöte i Gistad Sport och MotionsKlubb. 
Den 7 mars klockan 15-17 kommer vi att ha årsmöte via webbmöte i Google-Meet. 
Detta för att följa restriktionerna. Dagordningen samt möteskoden kommer att 
anslås tre veckor i förväg vid klubbstugans entré samt på 
Klubbens hemsida www.gistad.com 
Vid eventuella frågor kontakta klubbens ordförande  
Elin Moberg på 0708-834833 

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

Begravningsbyrå

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

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

BegravningsbyråRespekt   Värdighet
Omtanke
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Skogängsvägen 13,  617 32  Skärblacka • Tel. 070-3216680 • www.cocosbollsfabriken.se

Vi levererar i närområdet!

Fabriksförsäljning
av lokalproducerade cocos-
bollar, Norrköpingsfl äsk 
och konfektyr!   Café

Söta presenter
& kärleksfulla

bakverk!

Vi levererar i närområdet!

Extra-öppet
på alla hjärtans dag 

14 februari 10-15Måndag - Fredag 9 - 18  •  Lördag 10 - 15
Ovanpå ICA Supermarket

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

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

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33
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Att alltid avstå från viss mat är också vanligt i 
till exempel judendomen och islam. En muslim 
äter eller dricker inte när solen är uppe under 
fastemånaden ramadan, men varje kväll 
bryts fastan med festmåltider där alla bjuds 
in, släkt, grannar och främlingar. Under den 
judiska påsken, pesach, ska det alltid finnas 
ett fat med olika symboliska rätter som 
påminnelse om det judiska folkets befrielse 
från slaveriet i Egypten.

Samling kring bordet är ju allmänmänskligt. 
Mat är minnen, mat är gemenskap, mat är 
livsnödvändigt.

I den kristna traditionen står nu semlan 
för dörren - fettisdagsbulle eller hetvägg, 
är andra namn på detta ”kära barn”. På den 
tiden då man verkligen avstod från mat 
under fastan, var tanken att man skulle äta 
upp sig lite inför sinekuren. Det var en tid 
på året då det var ont om mat i Sverige för 
de flesta. Lagren av rotsaker och säd var på 
upphällningen, korna mjölkade allt mindre 
och hönorna la inga ägg. Så på tisdagen före 
Askonsdagen var det fest och man fick lov 
att äta så mycket man orkade - och så en 
semla som grädde på moset.

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

Ring till oss
013-23 66 50

”Matens symbolik är ett tema i alla religioner. 
Vad vi äter, när vi avstår från att äta och hur 
vi äter utgör en viktig del av vår identitet.” 
Även den sekulära svensken, som inte tycker 
sig ha någon religiös tillhörighet, följer ju med 
i traditionsätandet. Och skapar nya, som att 
fira helgen med fredagsmys till exempel. Det är 
helt enkelt ett gemensamt mänskligt beteende 
att äta vissa saker vid vissa tillfällen. 

Under samma himmel är rubriken på årets 
fastekampanj, alltså insamling av pengar som 
görs under fastan, 17 februari till den 28 mars, 
40 dagar före påskveckan. En tid som vi kan 
passa på att tänka utanför boxen, göra något 
annorlunda, reflektera och kanske få andra 
perspektiv. Vi behöver påminna oss om att vi 
är en gemensam mänsklighet, känna igen oss i 
varandra. Tänka på det förenar oss istället för 
att hela tiden haka upp sig på det som skiljer 
oss åt.

Man fastar inom alla religioner och inom hindu-
ismen, buddismen och islam är fastan starkt 
kopplad till andlig utveckling. Att ge bort pengar 
och mat till de som inte har så mycket som vi 
själva, är också ett återkommande tema. I ett 
sikhiskt tempel bjuds alla som vill och behöver på 
gratis vegetarisk mat. Att laga mat som offras till 
gudarna är en hinduisk ceremoni. Efteråt har 
maten blivit prasadam, välsignad, och delas ut 
till besökare. 

FASTA 
- att äta eller inte äta

text Maria Bergendahl,
kulturvetare

Vad är inställt 
och inte? 

Eftersom risk fortfarande finns 
att vi smittar varandra så är 

några verksamheter inställda, 
och andra sker digitalt. 

Du hittar all information på 
svenskakyrkan.se/akerbo

Ky
rk

an
är öppen

Vi firar inte gudstjänst på 
samma sätt som förut, men 
du är välkommen till våra 
kyrkor för att be, njuta av 
tystnaden, sjunga en psalm 
eller kanske för att tända ett 
ljus för någon du tänker på. 
Du hittar öppettider
på vår hemsida.

Enskilda samtal
Enskilt samtal är för alla som bor eller vistas i vår 
församling. För präster och diakoner är tron på 
Gud självklar, men du som kommer till oss behöver 
varken vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. 

Du som önskar samtala med en präst eller diakon
ring till oss 013-23 66 59 

Mer information om enskilda samtal finns på
svenskakyrkan.se/akerbo/nagon-att-tala-med

Källa: Multireligiös almanacka 2021, Sensus.
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Att alltid avstå från viss mat är också vanligt i 
till exempel judendomen och islam. En muslim 
äter eller dricker inte när solen är uppe under 
fastemånaden ramadan, men varje kväll 
bryts fastan med festmåltider där alla bjuds 
in, släkt, grannar och främlingar. Under den 
judiska påsken, pesach, ska det alltid finnas 
ett fat med olika symboliska rätter som 
påminnelse om det judiska folkets befrielse 
från slaveriet i Egypten.

Samling kring bordet är ju allmänmänskligt. 
Mat är minnen, mat är gemenskap, mat är 
livsnödvändigt.

I den kristna traditionen står nu semlan 
för dörren - fettisdagsbulle eller hetvägg, 
är andra namn på detta ”kära barn”. På den 
tiden då man verkligen avstod från mat 
under fastan, var tanken att man skulle äta 
upp sig lite inför sinekuren. Det var en tid 
på året då det var ont om mat i Sverige för 
de flesta. Lagren av rotsaker och säd var på 
upphällningen, korna mjölkade allt mindre 
och hönorna la inga ägg. Så på tisdagen före 
Askonsdagen var det fest och man fick lov 
att äta så mycket man orkade - och så en 
semla som grädde på moset.

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

Ring till oss
013-23 66 50

”Matens symbolik är ett tema i alla religioner. 
Vad vi äter, när vi avstår från att äta och hur 
vi äter utgör en viktig del av vår identitet.” 
Även den sekulära svensken, som inte tycker 
sig ha någon religiös tillhörighet, följer ju med 
i traditionsätandet. Och skapar nya, som att 
fira helgen med fredagsmys till exempel. Det är 
helt enkelt ett gemensamt mänskligt beteende 
att äta vissa saker vid vissa tillfällen. 

Under samma himmel är rubriken på årets 
fastekampanj, alltså insamling av pengar som 
görs under fastan, 17 februari till den 28 mars, 
40 dagar före påskveckan. En tid som vi kan 
passa på att tänka utanför boxen, göra något 
annorlunda, reflektera och kanske få andra 
perspektiv. Vi behöver påminna oss om att vi 
är en gemensam mänsklighet, känna igen oss i 
varandra. Tänka på det förenar oss istället för 
att hela tiden haka upp sig på det som skiljer 
oss åt.

Man fastar inom alla religioner och inom hindu-
ismen, buddismen och islam är fastan starkt 
kopplad till andlig utveckling. Att ge bort pengar 
och mat till de som inte har så mycket som vi 
själva, är också ett återkommande tema. I ett 
sikhiskt tempel bjuds alla som vill och behöver på 
gratis vegetarisk mat. Att laga mat som offras till 
gudarna är en hinduisk ceremoni. Efteråt har 
maten blivit prasadam, välsignad, och delas ut 
till besökare. 
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- att äta eller inte äta

text Maria Bergendahl,
kulturvetare

Vad är inställt 
och inte? 

Eftersom risk fortfarande finns 
att vi smittar varandra så är 

några verksamheter inställda, 
och andra sker digitalt. 

Du hittar all information på 
svenskakyrkan.se/akerbo

Ky
rk
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är öppen

Vi firar inte gudstjänst på 
samma sätt som förut, men 
du är välkommen till våra 
kyrkor för att be, njuta av 
tystnaden, sjunga en psalm 
eller kanske för att tända ett 
ljus för någon du tänker på. 
Du hittar öppettider
på vår hemsida.

Enskilda samtal
Enskilt samtal är för alla som bor eller vistas i vår 
församling. För präster och diakoner är tron på 
Gud självklar, men du som kommer till oss behöver 
varken vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. 

Du som önskar samtala med en präst eller diakon
ring till oss 013-23 66 59 

Mer information om enskilda samtal finns på
svenskakyrkan.se/akerbo/nagon-att-tala-med

Källa: Multireligiös almanacka 2021, Sensus.
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Äger du oss?

www.fonusost.se

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

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

påverka och ta del av förmåner.

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

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

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

framtidsfullmakt/
testamente. 

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

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

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

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

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

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16 

Lör 11 - 14

Välsorterad kristen bokhandel.  
Stort urval av böcker, biblar samt 

filmer och CD-skivor.  
Egen avdelning med barnböcker  

och barnbiblar. 
Willow Tree-figurer.

Den lilla 
butiken med  

det stora 
innehållet.

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25 
pingstlinkoping.se/gospelshopen

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se

070 - 298 10 30
Känn Dig VÄLKOMMEN!

Second Hand för missionen – intill Linghems station

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se

Nästa Åkerboblad  
delas ut i helgen 26 - 28 februari.

Välkommen med din annons!  Boka den i god tid och senast tisdag den 16 februari.
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smått & gott
LOKSELAR

Till C-D ponny (fj.h, COB), NSV och ard. 
Alla körklara. Restaurerade! 

Pris: 1500 - 2000 kr eller bud. 
073 - 84 30 807

Radannonser i Åkerbobladet 
för privatpersoner och föreningar under rubriken "smått & gott" 

Gör så här: Bestäm rubrik. Formulera din text. Skriv annonsrub-
rik och text på ett papper, eller i ett mail, och skicka till Åkerbobla-
det. 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 (Mineo Media)  
eller swisha 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  
16 februari. (Vi tar inte emot annonstext  
per telefon.)

Priser
Rubrik samt
1 - 2 rader  75:-  
3 rader    90:-
4 rader     105:-
5 rader     120:-
6 rader     135:-
7 rader    150:-
8 rader    165:-
Liten bild + 150:-

Björsäters seniorer
Årsmöte och promenad 

Björsäters busshållplats
fredag 5 mars kl. 14.

Ring 073  -  448 42 26  Britt-Marie Alfredsson

Bli medlem i Röda Korset
Ditt medlemskap är ett enkelt sätt att hjälpa. 

För bara 250 kronor stöder Du Röda Korset i ett helt år. 
Pg nr 483 84 51-5.

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

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

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i 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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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. 

MÅNADENS JANNE!

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund
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        Månadens profil:         Lasse Gustafsson        Månadens profil:         Lasse Gustafsson

För tretton år sedan öppnade second hand-butiken Maga-
sinet bredvid stationen i Linghem. En av de drivande var 
Lasse Gustafsson som tillsammans med sina kollegor inom 
Linghemskyrkan har förvandlat det stora röda gamla ma-
gasinet till en populär mötesplats där man kan återbruka 
gamla saker samtidigt som man bidrar till olika internatio-
nella projekt.

Att öppna en second 
hand-butik kan så här i 
efterhand ses som ett na-
turligt val för Lasse, det 
är en verksamhet där 
han kan kombinera fle-
ra av sina utmärkande 
personlighetsdrag: enga-
gemanget i kyrkan, det 
sociala behovet och säljar-
personligheten. Och allt 
bottnar förmodligen i upp-
växten i Skärblacka.

– Min mamma Edit och 
pappa Hugo var handla-
re i Skärblacka och hade 
ETES CITY. De var an-
ställda 1950-73 och sedan 
drev de det i egen regi till 
1981, och vi bodde ovan-
på affären passande nog. 
Jag och min bror Bosse 
skötte bland annat frö- 
och tidningsreturer från 
10-årsåldern och det var 
väl vägen in till någon 
sorts arbetsliv, säger Lasse 
och fortsätter berätta om 
sin yrkeskarriär.

– Jag gick ekonomiskt 
gymnasium på Bergska 
skolan i Finspång 1975-
78 och därefter gjorde jag 
lumpen på A7 på Gotland 

Lasse Gustafsson 
   – säljaren som startade Loppis i Linghem

Välkommen till Magasinet i Linghem, önskar Lasse Gustafsson. 
Här hittar man allt mellan himmel och jord och bidrar till  
projekt för barn och ungdomar..
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        Månadens profil:         Lasse Gustafsson        Månadens profil:         Lasse Gustafsson

i elva månader, men det var inte min grej 
så jag begärde vapenfritt när jag skulle 
göra repmånad. Sen jobbade jag på In-
vandrarverket i Norrköping i ett och ett 
halvt år, expedition för allmänheten tror 
jag det hette. Och 1980 började jag jobba 
på försäkringskassan. Så vill man skoja 
till det kan man säga att jag är tillbaka 
där nu, säger Lasse och hänvisar till sin 
sjukpension som vi snart ska återkomma 
till.

Från myndighet till säljare
– Jag jobbade med utbetalning av sjuk-

penning och sånt. Jag var sjukkontrollant 
i några år och sen avslutade jag med att 
handlägga rehabilitering, sånt som jag 
själv råkade ut för. Sen efter 1997 börja-
de jag jobba som säljare och det höll jag 
på med fram till för fyra år sedan. Jag 
jobbade på ett Stockholmsföretag där 
det handlade om att besöka kunder och 
sälja in unika kontorsprodukter. Det var 
en härlig tid som avslutades med ansvar 
som divisionschef.

Det är inte ett självklart val att gå från 
tryggheten på olika myndigheter till att 
bli säljare som lever på provision. Men 
kanske var det ett personlighetsdrag som 
han hela tiden burit inom sig.

 – Jag är ju född i en ICA-butik så det 
kanske har funnits där. Jag påminner 
nog lite om min far i det sammanhanget, 
säger Lasse och berättar om sina för-
äldrar Edit och Hugo som var välkända 
profiler i Skärblacka och som många 
Skärblackabor fortfarande minns. Hugo 
är död sedan ett antal år tillbaka men 
Edit lever fortfarande, är snart 95 år och 
bor på Tränggatan inne i Linköping. 

Lasse är där flera gånger i veckan och 
hälsar på och hjälper till med att handla.

– Av min pappa har jag kanske fått lite 
av talets gåva och av min mamma har jag 
kanske fått lite envishet och omtänksam-
het.

Flyttade till Malmskogen
1986 flyttade Lasse och familjen till Lin-
köping, efter att han fick ny tjänst på 
Försäkringskassan. Först bodde de två år 
på Morgongatan i Haninge i Linköping. 
Där lärde de känna en annan familj och 
snart dök idén upp att man skulle hyra 
ett hus ihop och på så sätt hamnade de 
i Malmskogen, där de dock inte hyrde 
utan köpte huset direkt. Lasse gick med 
i Linghemskyrkan och har haft lite oli-
ka uppdrag, bland annat har han varit 
scoutledare, ordförande i församlingen 
och ordförande för Ungdomsföreningen. 

forts. på nästa sida

Uppvuxen i Skärblacka, numera boende i 
Malmskogen. Före detta säljare med stort enga-
gemang i Linghemskyrkan, som  
startade loppisen 2008.
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Han är uppvuxen i Missionskyrkan, i ett 
frikyrkligt hem, och tron har alltid varit 
viktig för honom. 

– Jag har alltid haft en barnatro, men 
tog ställning lite mer i samband med att 
jag gjorde lumpen. Då lät jag döpa mig i 
Skärblacka missionskyrka, och på den vä-
gen är det. Jag har känt mig buren av det 
hela livet. Motgångar kommer ju, men 
det finns nånting på andra sidan. Jag tror 
att den dag jag dör så kommer jag att 
få ett ännu bättre liv, men ingen av oss 
kan förstå riktigt hur nästa dimension är. 
Man kommer ju lämna människor efter 
sig men så är ju livets gång, men jag tror 
inte livet tar slut utan jag tror på en ännu 
bättre värld.

Drog igång Magasinet 2008
Under flera år gick Lasse och bar på en 
tanke om att man borde göra något mer 
för missionen och kom på idén att öppna 
en second hand-butik i Linghem.

– Jag hade läst strax innan om en kvin-
na i 90-årsåldern som hade jobbat som 
missionär nere i Afrika och kommit hem. 
Hon gick runt varje morgon och samla-
de pantburkar. Och jag kände: kan hon 
kämpa och göra det där då borde vi kun-
na öppna en liten loppis.

– Den 26 januari 2008 började vi hyra 
här. Vi hade några ledstjärnor som vi vil-
le följa och det var att det skulle vara en 
utåtriktad verksamhet, ett gemensamt 
projekt som församlingen kunde samlas 
kring, det skulle ge pengar till mission 
och det fjärde var att det skulle vara bra 
för miljön, och en second hand-butik 
passade in bra på allt det.

Till en början hyrde man bara 
nedervåningen men i takt med att verk-
samheten växt har ytan utökats och nu 
har man även övervåningen. Kunder-
na har blivit fler och fler och förra året 
var det bästa man haft, trots coronan. 
Det gör att man inte bara bidrar till mer 
återbruk i samhället utan även samlar in 
pengar till kyrkans olika verksamheter. 
Den som handlar på Magasinet bidrar till 
barn- och ungdomsarbetet i Linghems-
kyrkan, ett fotbollsprojekt i Demokratiska 
republiken Kongo, arbete bland övergiv-
na barn och ungdomar i Rumänien samt 
arbete bland utsatta och övergivna barn 
och ungdomar i Venezuela.

Stroke för fyra år sedan
Lasse är en stor supporter till ÅFF, men 
även Leksand och LHC har en särskild 
plats i hjärtat. Fotbollsintresset börja-
de redan som barn när pappa Hugo tog 
med honom på matcher på Kopparval-
len under guldåren på 70-talet. Och efter 
en rejäl svacka tycks det nu ha vänt uppåt 
för Åtvidabergs stolthet.

– Det blir möten med Norrköping i 
Superettan snart, säger Lasse med en ret-
sam glimt i ögat.

Men allt är inte tjo och tjim. För fyra 
år sedan vaknade han en söndagmorgon 
och märkte att något inte stod rätt till.

– Jag skulle vara mötesledare i Ling-
hemskyrkan och vaknade klockan fyra. 
Men det var något som inte stämde. Jag 
gick ut på balkongen och andades djupt, 
men det gick inte att skaka av sig. Efter 
någon timme tog jag på mig kläderna, 
gick in till grannen och sa: vi måste nog 
åka in till sjukhuset. Där blev jag kvar 
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FAKTA Lasse Gustafsson
Bor: Malmskogen
Ålder: 61
Familj: Fyra barn och sju barnbarn
Yrke: Numera pensionär
Favoritfilm: Svårt, men “Djungelboken” 
var den första.
Bästa musik: 70-talsmusik, exempelvis 
Deep Purple och Queen.
Bästa mat: Vegetariskt. Har varit vegan 
sedan 1982.
Godaste dryck: Bubbelvatten
Ser på tv: Sport
Bästa bok: Bibeln
Drömresa: Nya Zeeland
Om du vann en miljon:  Då skulle jag 
fortsätta rusta och utveckla sommarstu-
gan vid Lökebo i Vårdnäs socken.
Vad önskar du dig mest just nu:  
Ett coronafritt 2021.

Text & foto: Tobias Pettersson

någon vecka innan jag fick åka hem.
Han hade fått en stroke och sviterna 

sitter fortfarande i.
 – Jag har fått dåligt närminne och 

drabbats av synbortfall. Det har med ti-
den blivit bättre och bättre, men efter det 
här mötet så kommer jag att vara trött. 
Och i synnerhet om det hade varit med 
två till som suttit med och pratat. 

Vad har du för plan i livet framöver?
– Planen är att sköta om mig själv. 

Man måste ta hand om sin kondition och 
sitt välmående och hålla sig frisk genom 
att aktivt motionera. Jag lever i nuet och 
vill fortsätta med det jag gör idag.

Vad har du för förhoppningar på 2021?
– Jag hoppas på ett år där vi kommer 

att kunna träffas och prata med varan-
dra. Att vi kan kramas och blicka framåt 
mot goda dagar. 

ÅFF-halsduken är på. 
Klubben i Lasses hjär-
ta sedan 70-talet.
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Såhär års är det många som matar fåglarna, 
men de flesta tänker säkert inte närmare på 
vad fågelmaten innehåller eller hur den har 
producerats. Hos Slåttergubben vill man öka 
medvetenheten och satsar därför på ekologisk 
fågelmat för att gynna den biologiska mång-
falden.

Slåttergubbens ekologiska fågelmat 
hittar man utmed Bergsvägen mellan 
Linköping och Vreta Kloster. Det drivs 
av Jan Wester som startade verksamhe-
ten 2012.

– Det började med att jag hade ett eko-
logiskt surdegsbageri och då insåg jag att 
spannmål måste rensas innan man an-
vänder den i bagerier. Och det där renset 

måste ju vara jäkla bra fågelmat tänkte 
jag, för det är en restprodukt som måste 
innehålla en massa ogräsfrön och bitar 
av spannmålskärnor och sådär. Så jag 
började beställa det från Saltå kvarn och 
upptäckte att det funkade jättebra att 
mata fåglar med.

– Sen när bageriet lades ned så hade 
jag det i bakhuvudet att det inte finns 
ekologisk fågelmat att få tag i, och om 
man bryr sig om fåglarna på riktigt så 
är det inte bara de där tjugo vanliga 
som kommer fram till fågelmatningen 
man ska tänka på utan alla som flyttar 
till Afrika och bara äter insekter. Det är 
framförallt där man kan hitta hotade fåg-
lar eller såna som har det svårt. Och då 

Ekologisk fågelmat  
hos Slåttergubben

Bergfink äter åkerfrö från Saltå.

FOTO: BARBRO NELLY
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är det ju en fördel för de fåglarna om 
mycket av marken är ekologiskt odlad, 
för det blir ju mycket mera insekter och 
ogräs då. Jag tänkte: det är klart att det 
måste finnas ekologisk fågelmat, så då 
tog jag tag i det.

Jan berättar att han haft ett jättestarkt 
fågel- och naturintresse sedan han var 
barn. Han är engagerad i att bevara den 
biologiska mångfalden och då är ekolo-
gisk fågelmat ett litet men ändå viktigt 
bidrag. Och kunderna gillar hans pro-
dukter. Försäljningen ökar och under det 
senaste året fördubblades nästan omsätt-
ningen.

– Det har varit en lång resa men det 
här året har vi gynnats enormt mycket. 
All internethandel ökar och så även hos 
oss. Nu är inte vi det enda stället där man 
kan köpa fågelmat över nätet men fortfa-
rande är vi de enda som säljer ekologiskt 
– och svenskt. Vi säljer både svenskt och 
importerat men det finns inget annat 
företag som erbjuder så mycket svensk få-
gelmat som vi gör. 

– Det är inte någon jätteskillnad på 
vad fåglarna äter egentligen. Solros är 

det som gillas av flest arter om de får 
välja själva, och nu satsar vi stort på skal-
fria solrosfrön. Det har många fördelar, 
för då slipper man skräpet och jag vet att 
för varje långtradare med 22 ton skalfria 
frön vi tar hit så behöver det inte köra 
hit en långtradare med 22 ton skal. Det 
skalet används som biobränsle istället, i 
anläggningen där det skalas.

 
Slåttergubben säljer även liar och 
lietjänster, som också är bra för den bio-
logiska mångfalden. Och sortimentet 
med fågelmat utvecklas ständigt, idéer är 
inget som det är brist på.

– Jag vill gärna utveckla sortimen-
tet mot mera svenskt. Jag har flera 
såna produkter på gång, som är spann-
målsbaserade. Grejen med den svenska 
spannmålen är att de inte är feta som sol-
rosen, så lägger man solros bredvid väljer 
de flesta arterna att ta det, samtidigt som 
solros är importerat och betydligt dyrare, 
förklarar Jan. 

Text & bild: Tobias Pettersson

Jan Wester är ägaren av Slåttergubben,  
som satsar på ekologisk fågelmat, vilket  

gynnar den biologiska mångfalden.

Svenska ekologiska solrosfrön  
från skörden 2019.

(Se även annons på sidan 3.)
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Lena Philipsson. Anis Don Demina. Oscar 
Zia. Jason Diakité. Per Andersson. Pernilla 
Wahlgren. Shirley Clamp. Måns Zelmerlöw.  
Shima Niavarani. Christer Björkman. 
Där har ni programledarna för Melodifesti-
valen 2021, som drar igång lördagen den 6 
februari. 

Shirley Clamp har tävlat i Melodifestivalen 
ett flertal gånger och dessutom kommenterat 
Eurovision Song Contest. 

– Det ska bli fantastiskt roligt att få upp-
leva Mello från det här hållet och extra kul att 
få hålla i Andra chansen där allting startade 
för mig 2004, säger Shirley Clamp. Ett myck-
et ärofyllt uppdrag. 

Lena Philipsson har tävlat i programmet 
fyra gånger och detta blir fjärde gången hon 
är med och leder programmet. 

P2-podden Mästerverken är tillbaka.  
I denna andra säsong diskuterar program-
ledarna Clara Törnvall och Johan Korssell 
historiens främsta musikaliska verk; däribland 
Dvořáks nionde symfoni, Ruth Gipps andra 
symfoni och Bachs Goldbergvariationer. 

– Vi har fått fantastisk respons från lyssnar-
na på första säsongen så det känns jättekul att 

De leder  
melodifestivalen

Klassiska mäster-
verk diskuteras

Programledare Melodifestivalen 2021
Deltävling 1 – Lena Philipsson 
Deltävling 2 – Anis Don Demina & Oscar Zia 
Deltävling 3 – Jason Diakité 
Deltävling 4 – Per Andersson & Pernilla Wahlgren 
Andra chansen – Shirley Clamp 
Finalen – Måns Zelmerlöw & Shima Niavarani

– Det ska bli kul att vara programledare och 
jag ser mycket fram emot välbehövligt glitter och 
glamour, säger Lena Philipsson. 

FREDRIK POLBACK 

fortsätta upptäcka ännu fler mästerverk under 
våren, säger Clara Törnvall. 

– I den nya säsongen pratar vi om några  
av mina absoluta favoriter, som Debussys  
La Mer och Dvořáks nia, säger Johan Kors-
sell. Det är odödliga mästerverk som alla 
borde lära känna. 

I första säsongen av Mästerverken (finns 
i appen Sveriges Radio Play) diskuterades 
bland annat Berlioz Symphonie Fantastique, 
Mozarts Rekviem och Stravinskijs Våroffer. 

FREDRIK POLBACK 

BILD: JONNA SPIIK

KULTUR & NÖJE  

BILD: SVT
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Minestrone är nog världens mest kända soppa. Soppan har sitt ursprung  
i Italien och det finns en mängd olika recept på soppan.
Jag har använt pancetta som är ett italienskt rimmat och lufttorkat sid-
fläsk i det här receptet men det går givetvis att använda bacon eller göra 
soppan helt vegetarisk.

Minestronesoppa
4 portioner
Ca 150 gram pancetta eller bacon
2 små morötter
1 purjolök, det vita
1 palsternacka
3-4 vitlöksklyftor
2 stjälkar blekselleri
1 liten chili
1 msk färsk salvia
1 msk färsk oregano
1 dl vitt vin
1 burk krossade tomater
8 dl vatten
2 tärningar kyckling- eller  
   grönsaksbuljong
1 dl minipasta
1 burk vita bönor

Tärna pancettan, häll av vattnet från  
bönorna.
Skala och strimla morötter, palsternacka. 
Skiva ner purjolök och selleri.
Skala och hacka vitlöken fint. Dela, kärna 
ur och hacka chilin, hacka ner örterna.
Fräs pancetta, grönsaker och örter med 
lite olivolja i en stor kastrull.
Tillsätt vin, krossade tomater, vatten och 
buljongtärningar.
Låt soppan koka ca 15 minuter.
Tillsätt pastan och fortsätt koka tills  
pastan är klar.
Rör till sist i bönorna och låt allt bli 
varmt innan servering.

Servera soppan med ett gott bröd.
Soppan går utmärkt att frysa

MAT & DRYCK

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

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

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

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

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

Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Stängt för säsongen. Du är välkommen 
att ringa under höst, vinter och vår och 
jag försöker öppna. Förbi hockeyrink 
och fotbollsplan, efter 300 m höger. 
Tel. 0703-6769 80.

GREBO
Norrby Hantverk & Loppis
I Grebo, ta av mot Norrby och fortsätt i 
2 km. Lö-Sö 12-16. Tel. 0761-75 31 08.

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö 10-15, Sö 11-14. Tel. 070-351 30 15.

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

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Bergsvägen mot Ljungsbro, ta av mot 
Kaga kyrka/Ledberg, efter 4 km på 
vänster sida. Öppet Lö-Sö 11-17 – men
BOKA TID på tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-15
Tel. 013-560 15 00.

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

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
Ti-Fr 14-18, Lö 11-15.
Kontakt: info@reloveme.se
Mer info: reloveme.se

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

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

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

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

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

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti och To  11 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

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

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

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

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

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

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

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

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

TALLBODA
Gerds Loppis och Second Hand.
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16. 
Se skyltar. Vid regn stängt.
Tel. 0704 -46 88 75.

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

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-13. Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18. Tel. 0120-124 40.

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

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

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

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

Profilen var: Diego Maradona. Föddes i Buenos Aires den 30 oktober 1960. Världsberömd fotbolls-
spelare. Proffs i Barcelona FC 1982 – 84 och i Napoli FC 1984 – 90. Världsmästare 1986. 
Han dog i Tigre i Argentina den 25 november 2020. 
Bland rätta inkomna svar har vi dragit en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: Tommy Mohlin, Åtvidaberg. Vinsten skickas med posten.

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

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

 FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med ytterligare information, utöver detta, 
är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkommande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till decemberkrysset

OBS att vissa loppisar kan ha ändrade 
öppettider, eller stängt, p.g.a. Corona-läget.

Lösning till Mystiska Profilen, december

Lösning till Barnens Julkryss
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Varsågoda, här kommer årets första Åkerbokryss. När du har löst korsordet 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 16 februari 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 decemberkrysset var ”Turmänniskor" och "Rena rama vintern". Lösning se sidan 33.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Jan Fransson, Linköping, 2:a pris – Lennart Fjellmar, Linköping 
samt 3:e pris – Gunilla Dufwenberg, Motala. 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: korsord2021

Åkerbokrysset - januari 2021

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

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

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.500 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

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

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

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

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

tillgänglig ÄVEN på följande platser:
Bankekind: Gummiverkstan, Högloftet Företagcentrum
Bestorp: ICA Nära ÖK:s Livs
Björsäter: Tempo
Brokind: Brokinds affär
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Biblioteket, Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Berga: Röda Korset Second Hand
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Trädgårdstorgets Vårdcentral, Frisörerna, ICA Nära Matbiten,  
Röda Korset Second Hand, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Skäggetorp: Röda Korset Second Hand
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, Linköpings Stads-
mission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand
Norsholm: ICA Nära Brasken, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Tallboda: Motell Filbyter
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand,  
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

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

Klipp ut och spara.

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

2 Tis 16/2 Sön 28/2

3 Tis 16/3 Sön 28/3

4 Tis 13/4 Sön 25/4

5 Tis 11/5 Sön 23/5

6-7 Tis   8/6 Sön 20/6

8 Tis 10/8 Sön 22/8

9 Tis   7/9 Sön 19/9

10 Tis   5/10 Sön 17/10

11 Tis   2/11 Sön 14/11

12 Tis 30/11 Sön 12/12

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

P.g.a. rådande Corona-läge kan utdelningen till vissa affärer och 
tidningsställ i  denna förteckning vara inställd. 
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika 
viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare 
generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket 
hög kvalitet.

36  
månader 
räntefritt

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!*


