
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Östgötadagarna i Vånga 26 • Handlarparet i Linghem 32 • Kultur & Nöje 38 • Korsord 44

Nr 9 – 2021
19  september  –  16 oktober
Årg 20. Upplaga 18.800

Hos oss på Bjärby Saloon fi nner ni inte bara en lokal till era 
event, utan också en upplevelse ni sent kommer att glömma. 
När ni kliver innanför dörrarna tar vi er med på en tidsresa 
tillbaka till 1800-talets amerikanska westernmiljö. 
Saloonen är en välutrustad fest- och restauranglokal med 
fullständiga rättigheter.

Välkommen till Välkommen till 
Bjärby Saloon!Bjärby Saloon!

Bröllop
Fest

Konferens

Adress:
Bjärby Saloon
Bjärby 2
585 61 Linghem

Hemsida: www.bjarbysaloon.se
Mail: info@bjarbysaloon.se
Tel: 0701-483893

PREMIÄR! 
LÖRDAG DEN 2 OKTOBER

är datumet ni ska boka!
Med grillmästaren Linus Skärbring bakom grillarna

och Mr Martin & his Flaming Star som har 
musikquiz på scenen med start kl. 20.00.

Vi kommer att få en superkväll här på Bjärby Saloon,
se till att ni har ett bokat bord.

(Bokade bord erhålls i två timmar.)

FR.O.M. 2 OKTOBER ÖPPET: �FRED�-�LÖRD 17�-�24 • SÖND 14�-�17

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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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Välkomna och seVälkomna och se
Höstens alla NyheterHöstens alla Nyheter

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d
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Stanna till på LOPPISRUNDAN i Lada 107 i natursköna Igelfors!

Välkomna! • Vi fi nns i Igelfors Björke 107 • 070 - 351 30 15

Secondhandbutik
Kaffe • Läsk

ÖPPETTIDER:
Lördagar 10 –16
Söndagar 10 –16

NY AVDELNING ÖPPNAR I LADAN.

får du trä� a LOKALA FÖRETAGARE
som visar upp sina verksamheter. 
Regna Plantbutik,  Björke Fastigheter, 
Karmosin Text & Form, Pizzamakarna  m.fl .

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK

Välkomna! 
NY AVDELNING ÖPPNAR I LADAN.

ETTÅRS-
jubileum

16-17 okt!

Vi firar

 070 - 351 30 15

Karmosin Text & Form, Pizzamakarna  m.fl .

 SPECIAL-PRISERpå det mesta!

Under Jubileumshelgen 16 -17/10

Vi utför även dödsbotömningar
samt fl yttstädning.
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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
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

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

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

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

Ring oss!

En annons i det
här formatet 
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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KAFFE 
& VÅFFLA 

med sylt 
& grädde 

59:-

OBS! Vi serverar LUNCH kl. 11-14.

Kapten Bille’s Kapten Bille’s 
Café & VandrarhemCafé & Vandrarhem

•• Njut av god mat eller en kopp kaffe med hembakat bröd  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 • Fullständiga rättigheter

Septemberfest Septemberfest  
Lördag 25 septemberLördag 25 september

med Tommy Lyrehag med Tommy Lyrehag ffrån kl. 18:00rån kl. 18:00
Vi serverar schnitzel. Vi serverar schnitzel. 

Drop in.Drop in.  (Vi reserverar oss för ev. ändringar.)

Tel. 070  - 467 11 03 • www.kaptenbille.se

Kapten Bille´s • Göta kanal • Norsholm

JULTALLRIKJULTALLRIK
Glöm inte 

att planera in 
JULTALLRIKEN

hos Kapten Bille’s!

Följ oss 
på

Facebook

Höstens nya 
ÖPPETTIDER

hittar du på vår hemsida
www.kaptenbille.se

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!

070 - 299 81 42
Carl Cederströms gata 11 • Linköping

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!

Öppettider:  Må, To, Fr 12  - 18  •  Lö 11 - 14

20 % rabattför Åkerbobladets läsare.Gäller t.o.m. 30/9.Ta med annonsen!

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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All vår personal  
omfattas av  
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag, 
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi hjälper er  
Vi hjälper er  

att få  att få  
höstfint i  höstfint i  både hem och  

både hem och  trädgård!trädgård!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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VILL DU HA HJÄLP MED  VILL DU HA HJÄLP MED  
MÅLNINGSARBETENMÅLNINGSARBETEN?

BOKA SNARAST så VI HINNer HJÄLPA DIG!  
 

Tonströms måleri AB
073-50 302 27 www.tm-ab.se
marcus@tm-ab.se

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

 

 

 

Post- och besöksadress: 
Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Vill du ta tillvara solen på mer än ett sätt 
så hjälper vi dig att installera solceller.

Ring Kristo� er 
0120-29954

info@elinstallationer.net

www.elinstallationer.net

Linköping   013 - 149 490
Åtvidaberg 0120 - 149 49 

Ta vara på solens strålar Ta vara på solens strålar 
och spara dina stålar!och spara dina stålar!
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 
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BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?BEHÖVER ERA FÖNSTER SES ÖVER?
Vi på NYAB tar hand om kittning och målning.

Gamla fönster blir som nya!

HOS NYAB FÅR DU:
3 års garanti på arbetet • Rätt åtgärd på rätt fönster

Fullständig kostnadskontroll • Marknadens bästa material

Kontakta oss idag för offert!

Ring 011- 530 00 www.nyab.nu

Kimstadsvägen 65
617 71 Kimstad

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

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition

www.fl y� ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@fl y� ning.nu

FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD
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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

Låsblecksgatan 8 • Hackefors • 589 41 Linköping
Tel 013  -  14 03 37

info@marinmotor.se • www.marinmotor.se

Må - To    0 8.00  -  17.00
Fred   08.00 - 16.00
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Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare • Även uthyrning av trädgårdsmaskiner m.m.

NYA DÄCK TILL SALU

Vi har även DÄCKHOTELL

Vi utför också: BILREPARATIONER

Vi SKIFTAR dina

DÄCK
inför vintern

Försäljning av 

HELLY HANSEN
arbetskläder

Innan snön kommer:Innan snön kommer:
HyrHyr LÖVBLÅSARE   LÖVBLÅSARE  
hos oss!hos oss!

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, 
Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20

www.falerummotorservice.se
info@falerummotorservice.se

Öppet:  Måndag - Fredag  8 -17

TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell 

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

www.tottes.sewww.tottes.sewww.tottes.se
Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.

I VÅR SERVICE INGÅR 
ASSISTANSFÖRSÄKRINGASSISTANSFÖRSÄKRING

Prisvärt
och

personligt!

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

I VÅR SERVICE INGÅR I VÅR SERVICE INGÅR I VÅR SERVICE INGÅR 

Hur mår dinaHur mår dina
vinterdäck?vinterdäck?

Snart dags Snart dags 
för skifte.för skifte.
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Det är inte lätt att slå igenom som konst-
när. Många försöker, men bara några få 
lyckas. Det är dem man får höra talas om. 
De får fina priser och stora stipendier. 
Man möter dem ofta på dyra restaurang-
er, dit vanliga människor inte har råd att 
gå.

Vår Profil hette Elisabeth. Hon var 
konstnär, men slog aldrig igenom, trots 
att hon höll på och målade i hela sitt liv.

Hennes tavlor säljs visserligen på auk-
tion ibland. Men då ligger priset oftast på 
någon eller några tusenlappar.

Ett ganska vackert porträtt av en ”kvin-
na i blå tröja”, målad i olja, ropades till 
exempel ut på Bukowskis för 2 000 kro-
nor, men såldes för bara 1 200 kronor, 
trots att den var både signerad och date-
rad. Den var målad 1967.

Elisabeth hade en gedigen utbildning. 
Hon hade börjat på Otte Skölds målar-
skola i Stockholm, där hon studerade en 
tid på 1950-talet. Sedan fortsatte hon på 
Gerlesborgsskolan i Bohuslän, för att till 
sist avsluta sina studier på Konsthögsko-
lan i Stockholm.

Vår Profil var målare och tecknare. 
Hon målade i olja och tecknade i kol eller 
blyerts. Hennes motiv var oftast land-
skap, stilleben eller något porträtt.

Även om hon aldrig slog igenom, så 
fick hon faktiskt en del beröm ibland, 
till exempel när hon deltog i någon 
utställning. Då kunde det hända att tid-
ningarna skrev något välvilligt om henne 

och hennes alster.
 Egentligen var det kanske inte så kon-

stigt att Elisabeth valde att bli konstnär. 
Man skulle kunna säga att hela hennes liv 
var genomsyrat av konst och kultur. 

Hennes pappa Axel var konstnär. Hen-
nes mamma Linnéa var också konstnär. 
Så hade hon en bror som hette Gunnar. 
Han var sångare. Och när hon bestämde 
sig för att gifta sig, så valde hon naturligt-
vis att gifta sig med en konstnär.

Mannen hon fastnade för hette Bengt. 
Han var målare, skulptör och tecknare. 
De gifte sig 1950. Då var båda bara 20 
år gamla. De fick fyra barn. Men äkten-
skapet blev tyvärr inte särskilt lyckat. Det 
varade bara till 1957. Kanske hade de va-
rit för unga då de gifte sig.

Elisabeths pappa Axel var en mycket 
speciell person. Han tillhörde en adlig 
släkt, som hade sina rötter i Estland el-
ler Livland. Axel själv ansåg att hans 
släkt härrörde från Danmark. Man kan 
följa dess medlemmar ända tillbaka till 
1400-talet. 

Axel var en äventyrare. Som ung hade 
han rest ut i världen. Bland annat hade 
han vistats flera år i Argentina. Där var 
han under en tid till och med anställd 
som adjutant åt landets president! Det 
dröjde flera år innan han återvände hem 
till Sverige.

Vår Profil hade flera syskon, närmare 
bestämt fyra stycken. Äldst var hen-
nes bror Per, som blev arkitekt. Därefter 

?
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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 5 oktober vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adress-
uppgifter, 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 43.

följde Rosemarie, som dog i lunginflam-
mation en kort tid efter födseln. Sedan 
kom vår Profil själv och till sist brodern 
Gunnar, sångaren.

Det blir tre. Hennes fjärde syskon var 
en halvsyster som hette Kirsten och var 
född i Danmark. Henne hade Axel fått 
tillsammans med en annan kvinna, innan 
han gifte sig med Linnéa.

Vår Profil tillhörde en mycket känd fa-
milj. Det var framförallt Axel som blivit 
populär. Men med berömmelsen följde 
en nackdel. Familjen började trakasseras 
av en stalker som hette Mona. 

Först förföljde hon Axel till dess han 
dog 1975. Sedan Linnéa till dess hon 
dog 1980. Därefter gav hon sig på Gun-
nar. Det var för sorgligt.

Men vår Profil klarade sig. Det finns 
inga uppgifter om att hon skall ha haft 
något besvär av stalkern.

Däremot blev Elisabeth inblandad i 
en annan tråkig händelse – den arvs-
tvist som uppstod efter föräldrarnas död. 
Tvisten kom att pågå i många år. Det var 
framför allt Per och Gunnar som inte 
kom överens.

Vår Profil dog 1998. Hon slog aldrig 
igenom som konstnär. Men hon har ändå 
blivit en av Sveriges mest kända perso-
ner. Det berodde på att hon skrev ett 
brev till sin pappa en dag när hon var 5 
eller 6 år gammal.

Hon skrev nog inte brevet helt själv. 
Hennes mamma Linnéa hjälpte hen-
ne säkert. Hur som helst så blev det ett 
mycket charmigt litet brev.

Pappa Axel var inte bara konstnär. 
Han var framför allt kompositör och tru-
badur. Så han tog texten och tonsatte 
den. År 1936 publicerades den i en av 
hans sångsamlingar.

Den lilla visan blev jättepopulär. Den 
har blivit känd som ”Brevet från Lillan”. 
Hela svenska folket har tagit den till sitt 
hjärta. 

Vår Profil blev alltså kändis till slut – 
men på ett mycket ovanligt sätt.

Vem var hon?

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.fl.

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Linköpings El, Motorverkstad 
Dvärggatan 3 • Tel. 013 -12 79 77 • Robert

Försäljning • Service • Reparationer 
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE 
p.g.a pensionering!

Intresserad?  
Ring Robert på 0768 - 37 77 30  
eller mejla lemo.1@telia.com
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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.

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

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

Vi säljer numera doftljus 
och doftolja. Har även 
vanliga ljus i 36 olika färger!

Har du ont om tid?
Vi hjälper till med det mesta

t.ex. byte av gardiner, hämta paket med QR-kod.
Kontakta oss för ytterligare info!

Länk till e-handeln:
https://leyonore.se/?salesagent_no=240&salesagent_name=Marlene%20 Andersson

Referenser finnes.

Vi använder oss av nedbrytningsbarastädmedel.

• 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

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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Nästa Åkerboblad 
kommer ut 17/10. 
Manusstopp 5/10.

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 

- 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

Behöver du ladda inför hösten med en
lugn och avslappnande massage?

Har du friskvårdsbidrag kvar från Wellnet och Actiway? 
Då kan du nyttja det ...

Boka via hemsidan www.studiofenix.se eller på BokaDirekt.
Adressen är: Linnégatan 17 A i Linköping.

Varmt välkommen!

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.

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90 
www.hundkattshopen.se
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Trädgårdsdax!Trädgårdsdax!
• Planteringsjord • Anläggningsjord• Planteringsjord • Anläggningsjord

• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.• Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3)

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Säby Maskin & Jord AB

Vi blandar jord efter behov och önskemål.
Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten.
Sandupptagning med sopmaskin.

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
www.sabymaskin.se • Kontor: vx 013 -155 012
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BEVARA  BEVARA 
HUSETS  HUSETS 

KARAKTÄR!KARAKTÄR!

Renovera 
och byt glas 

- inte fönster
Vi gör om era kopplade 

tvåglasfönster till 
energieffektiva 
treglasfönster

Kontakta oss idag för offert!

Ring 
011- 530 00

Före åtgärd

Efter åtgärdGlasfönster
(Trippelkonstruktion)

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
ENERGIBESPARING • BULLERDÄMPNING
INGEN INVERKAN PÅ BEFINTLIGA SMYGAR, FODER, 
FASAD ELLER VÄGGYTOR

Kimstadsvägen 65 
617 71 Kimstad

www.nyab.nu

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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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 13 -16 och Ons 14-18

Kontakta oss – vi kan solskydd!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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Snart dags för VINTERDÄCK!
DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

inkl. 5 liter olja & � lter. inkl. 5 liter olja & � lter. 

Basservice 
1595:-

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

Öppettider:
Må-To 8-18 • Fre 8-12

DÄCKFÖRVARING

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  •  LÅNEBIL

www.gummiverkstan.se

Tfn: 013 - 510 60

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

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Gospelshopen  
Snickaregatan 38, Linköping 
Tel. 013 - 31 04 25

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.
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SpökvandringarSpökvandringar 
på Ekenäs slottpå 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 - 7  november1  oktober - 7  november

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

Åkerbobladets OKTOBERNUMMER 
kommer ut den 17 oktober.

Passa på att boka din annons i god tid och senast den  5 oktober.
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Lördagen den 25 sept kl. 11.00  
Visning från 10.00

AUKTION AUKTION   
Träffpunkten BjörsäterTräffpunkten Björsäter

Arrangör: Träffpunkten Björsäter • www.traffpunktenbjorsater.se

Ingen loppis inomhus denna gång  
p.g.a. covid -19.

Hamburgare, kaffe och lotteri  
kommer även att finnas.

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer gällande trängsel.

Välkomna!
Info tel. 0706 -17 12 81

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).

Välkomna!  
hälsar Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 
Tel. 0703 - 473 122

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13

0120 -124 400120 -124 40

VÄLKOMNA!

Second Hand Gåvan  

Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

SKÄRBLACKA 
FOLKETS HUS

Tel: 0707 - 90 84 97
Mail: kontakt@blackafh.se • www.blackafh.se

Bakluckeloppis
Tisdagar 14 till 18.

Servering av kaff e, 
korv och våffl  or.

Ring för info 
0707- 90 84 97

Inger

BAKLUCKE-BAKLUCKE-
LOPPISLOPPIS

BLACKA
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Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

GUDSTJÄNST
kl. �0 i k�pellet p� följ�nde d�tum:

•  Söndag      3 oktober, nattvard
•  Söndag 10 oktober
•  Söndag 17 oktober
•  Söndag 24 oktober

Ta med egen fi ka.
Vi har aktiviteter för barn.

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

DAGLEDIGSAMLING
tisdag 21 sept, kl. 14 i Högliden, Bankekind

UTRUSTNINGSDAG
lördag 16 oktober, kl. 10-16, i Kapellet Vårdsberg
med talaren John Derneborg

BÖNEMÖTE
varje onsdag kl. 10 i Högliden, Bankekind

VÅRA ÖPPETTIDER FÖR 
INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14
www.linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

P.g.a. rådande pandemi blir det 
INGEN HÖSTMARKNAD

utan vi erbjuderutan vi erbjuder

Vi fi nns också på Facebook och Instagram.

50 %50 % på en varapå en vara 
per köptillfälleper köptillfälle

vecka 39-40.vecka 39-40.

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta 
för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.

Jag köper dödsbon och delar av hem.

Öppet: 
tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -14

eller e� er överenskommelse.

Radannonser i Åkerbobladet
för privatpersoner och föreningar 

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 
(Mineo Media) eller swisha till 0739-82 94 42.

Annonsmanus och betalning skall 
vara Åkerbobladet tillhanda senast 
på tisdagen i veckan före utgivnings-
veckan. Dvs. för nästa nummer se-
nast den 5 oktober. (Vi tar inte emot 
annonstexten 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:-
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En utställning från 

Värna–Grebo bygdegård 1– 5 okt 2021
ÖPPETTIDER
Fred 1 okt 13 -16 
Lörd 2 okt  13 -16 
Sönd 3 okt 13 -16 
Månd 4 okt 16 -19 
Tisd 5 okt  16 -19

Fri entré
Ka� eservering � nns

En utställning för demokrati och yttrandefrihet med verk av 
 satirtecknarna EWK (Ewert Karlsson), Max Gustafson, 

Sara Granér, Magnus Bard och Marja Nyberg.

PROGRAM
Fredag 1 oktober kl. 13.00
Invigning av kommunalrådet 
Joakim Magnusson.

En utställning med stöd av I samarbete med

Mer information
www.varnagrebobygdegard.se 
www.bygdegardarna.se/var-verksamhet/
konst/vassa-pennan

Ett samarrangemang
med Östergötlands 
bygdegårdsdistrikt.
Tänk på att följa 
Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer. 
Håll fysiskt avstånd 
– ha social närvaro!

PLATS: Sparvsångsvägen 86, Linghem
(I vårt stora uterum i anslutning till stort vardagsrum)

PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

Välkommen till Lördagsträffen!

VÄLKOMNA! hälsar Helene och Doren Andersson

  2 okt Christer Trubadur, musik & sång
  Ostkaka med grädde och sylt, kaffe.

16 okt Mikael Leonardsson, musik & sång
  Våf� or, grädde och sylt, kaffe

kl. 15.00

kl. 14.00

Sönd�g 26 september kl. �2.00

BJÖRSÄTERS SK
Inbjuder (äntligen igen) 

till 7:e årgången av: 

RISTEN RUNT
34 km Mtb-lopp

runt sjön Risten

Huvudsponsor: ICA Åtvidaberg • Mer info och anmälan: www.bjorsaterssk.com
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lördag 18 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 
Barockmusik på Schiörlinorgeln med 
Kristin Stenberg.

Sextonde söndagen efter trefaldighet

söndag 19 september

Mässa
10.00 S:t Martin 
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Gudstjänst
18.00 Samlan, Tallboda 

måndag 20 september

Godly Play för alla 
17.00 Samlan, Tallboda
En enkel vardagsgudstjänst där vi samlas kring 
en berättelse och undrar, umgås och reflekterar 
tillsammans.

lördag 25 september

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

söndag 26 september

Mässa
10.00 Rystads kyrka 
Mässa 
11.00 Linghems församlingsgård
Stugmöte
14.00 Örtomta församlingshem 
Gudstjänst
18.00 Lillkyrka kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka 

lördag 2 oktober

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Den helige Mikaels dag

söndag 3 oktober

Mässa
10.00 Rystads kyrka 
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka
Hösthögtid
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Musikmedverkan av Maria Gustavsson och 
Peter Johnsson. Efteråt kaffe och smörgåstårta.

måndag 4 oktober

Godly Play för alla 
17.00 Samlan, Tallboda
En enkel vardagsgudstjänst där vi samlas kring 
en berättelse och undrar, umgås och reflekterar 
tillsammans.

lördag 9 oktober

Älgmålsbön
18.00 Vårdsbergs kyrka
Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Tacksägelsedagen

söndag 10 oktober

Mässa
10.00 S:t Martin
Barnbibelutdelning. 

Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 11.00 
Barnbibelutdelning.

Församlingshögtid
14.00 Gistads kyrka

lördag 16 oktober

Helgmålsbön
18.00 Östra Skrukeby kyrka 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

söndag 17 oktober

Mässa
10.00 Rystads kyrka
Mässa
11.00 Linghems församlingsgård 
Stugmöte i församlingshemmet
14.00 Örtomta 
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka 

gudstjänster

Ladda hem appen 
Kyrkguiden - den 
finns där du hittar 
appar. 

Tider för röstning innan valdagen
13-17 september 17.00-20.00 
Tallboda, Medvindsvägen 33A

18 september 09.00-12.00
Tallboda, Medvindsvägen 33A 

Tider för röstning under valdagen 19 sep

09.00-11.00, 12.00–20.00
Linghems församlingsgård

12.00–15.00
Askeby församlingsgård

12.00–20.00
Ekängen, S:t Martin

09.00-11.00, 12.00–20.00 
Tallboda, Medvindsvägen 33A

Mer information finns på 
svenskakyrkan.se/akerbo/kyrkoval
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Succé för Östgötadagarna
Den första helgen i september kunde Region Östergötland åter arrangera de s.k. Östgötadagarna 
efter att ha tvingats göra uppehåll förra året. Det är en helg då företag och föreningar i hela  
länet får visa upp vad landsbygden har att erbjuda och nu var det dessutom 20-årsjubileum.

Vånga Hembygdsförening tog tillfäl-
let i akt och anmälde sitt intresse när 
man p.g.a. pandemin inte kunde genom-
föra sin Hembygdsdag. Man lockade 
med “Öppen Hembygdsgård” samt kaf-
feservering där man skulle bjuda på 
jubileumskakan, Östgötadagsbakverket 
2021.

Osäkerheten var stor när förening-
en planerade för de två dagarna. Hur 
många besökare skulle komma till Vånga 
i konkurrens med över hundra andra ar-
rangörer?

Spänningen hos det 20-tal funktio-
närer som nervöst väntade i de olika 
byggnaderna var stor.

Det började lite trögt men sedan kom be-
sökarna i en jämn ström och redan vid 
lunchtid fick man åka och inhandla varor 
till serveringen. I ett strålande fint höst-
väder kunde besökarna njuta av kaffet 
och även gå runt till de olika museibygg-
naderna. Där fanns även möjlighet att 
inhandla perenna växter från Jogestorp 
och fårskinn från Balderums gård.

Den numera berömda ljugarbän-
ken från Vånga tillverkades på plats och 
många köpare såg till att den fortsätter 
att spridas över världen.

Även söndagen fortsatte på samma sätt 
och nöjda arrangörer kunde äntligen ef-
ter drygt ett och halvt år summera en 
aktivitet som givit föreningen intäkter. 

/AH

Annkin Johansson i väntan på kaffegästerna.
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Den goda kakan
Östgötadagsbakverket 2021 eller Jubileumska-
kan har utsetts genom en tävling. Det segrande 
bakverket är gjort av Else Sundin från Linkö-
ping och receptet är minst 40 år gammalt. Det 
är en seg och knaprig lingonkaka som fylls av 
höstens lingon, som blir en perfekt smakbryt-
ning mot vanilj och sirap.

För dig som vill prova på att baka den  
Östgötska lingonkakan så är receptet:
Ingredienser: 300 gr smör, 4 dl strösocker,  
2 msk vaniljsocker, 2 ägg, 5 dl vetemjöl,  
2 dl grahamsmjöl eller dinkel fullkorn,  
8 dl färska eller frysta lingon och 4 msk sirap.

Smörj en långpanna 30x30 cm och bröa med 
grahamsmjöl. Rör smör, socker och vaniljsock-
er smidigt och ytterligare en liten stund, dock 
så länge att det blir vitt. Rör ner äggen ett i sän-
der så att degen blir slät. Blanda mjölsorterna 
och vänd ner i degen. Tryck ut degen i långpan-
nan och gör en ca 1 cm hög och 1 cm bred kant 
runt kanterna och bred ut lingonen jämt innan-
för kanten. Ringla sirap över så jämnt det går. 
Grädda i varmluftsugn (175 grader) på nedersta 
valsen i cirka 30 minuter.

Kanske att det tar lite längre tid om du väljer 
frysta lingon. Passa så att kakan får fin färg.

Låt kakan svalna och skär sedan i bitar om 
6 x 6 cm och strö lite florsocker över vid serve-
ringen. Lycka till! 

/AH

Bilder 
Överst: Interiör från Bagarstugan. 
Mitten: Annkin Johansson, Ingegerd Söderholm 
och Gunnel Nilsson samlade på Käslingestugans 
övervåning. 
Nederst: Arne Hultqvist visar Ragnhild Ivarsson 
Walther hur Vångas ljugarbänk tillverkas.  
I bakgrunden är också Örjan Johansson i  
tillverkartagen.

FOTO: Annkin Johansson
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smått & gott
Björsäters seniorer

Senior Shop visar höstmodet 
fredag den 24 sept. kl. 14 

i VÄRNA BYGDEGÅRD.

Baklucke- Loppis/Marknad
Åtvidabergs Folkpark  

9/10 2021, kl.10.00-15.00
För info och bokning av säljplats 

Mobil: 0739873010 • Mail: fiffilago@gmail.com

PRO Åkerbo
Års- och höstmöte onsdag 13 oktober kl. 14.00. 

Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151. 
Daniela Lind från brottsofferjouren informerar.

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 
Alla välkomna!

Marknad
Lions höst- /hantverksmarknad  

lördag 25 sept kl 10-15.  
Inre borggården och domkyrkoparken, Linköping.

Kanelbullens dag  
infaller den 4 oktober och är en årlig 
temadag i Sverige och i Finland. Den fö-
rekommer även bland svenskar i Nya 
Zeeland och på många orter inom Svens-
ka kyrkan i utlandet.

Kanelbullens dag är ett exempel på 
nyskapandet av festliga dagar som till-
kommit på initiativ av handel och 

kommersiella intressen eller genom oli-
ka föreningar och sammanslutningar 
som vill uppmärksamma något. Idén att 
ge bullen en egen dag föddes av Kaeth 
Gardestedt på Hembakningsrådet när 
det fyllde 40 år 1999. Syftet med dagen 
är att uppmärksamma bulltraditionen 
som finns i Sverige, med särskilt fokus 
på kanelbullen, samt att öka intresset 
för hembakningen, vilket var syftet med 

Hembakningsrådet då det bildades 1959. 
Dagen blev snabbt populär och skrevs in 
i många almanackor. Man kan märka da-
gen genom diverse jippon i städerna och 
att försäljningen av kanelbullar stiger nå-
got. 

Att kanelbullens dag infaller just den 
4 oktober beror på att Kaeth Gardestedt 
och Hembakningsrådet enligt egen upp-
gift inte ville att dagen skulle konkurrera 
med andra mattraditioner såsom semlor, 
kräftor eller surströmming. År 1999, när 
kanelbullens dag lanserades, var den 4 
oktober dessutom internationella barn-
dagen, och "en tanke med kanelbullens 
dag var att det skulle vara en omtankens 
dag".

I den folkliga traditionen finns ingen 
motsvarighet: Kanelbullar existerade inte 
förrän en bit in på 1900-talet. Inte heller 
åt människor vitt mjöl, socker och smör i 
det förindustriella samhället – dessa pro-
dukter hamnade i våra hem först under 
1900-talets andra och tredje decennium. 
Sötat matbröd började vi konsumera 
först under efterkrigstiden. 

Källa: Nordiska Muséet, Wikipedia
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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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Ankarstam  
står för bredd och smidighet

Ankarstam AB i Rystad erbjuder ett brett spektrum av tjänster, med särskilt fokus på grön-
yteskötsel och uthyrning av entreprenadmaskiner. Genom att samla resurserna under ett  
och samma tak skapar de en smidig lösning för sina kunder.

Ankarstam AB bildades 2010 av Johan 
Ankarstam. Det hela började i liten skala 
när han fick en förfrågan om ogräs-
rensning och sedan har företaget växt 
succesivt och tiodubblat omsättningen. 
Idag är man fem heltidsanställda, men 
personalstyrkan skiftar mycket under 
året. När det är som mest att göra under 
sommaren kan man ha 25 personer på 
lönelistan.

Verksamheten kan enkelt beskrivas 
som entreprenad och fastighetsskötsel.

– Framförallt håller vi på med grön-
yteskötsel, både mot företag och 
privatkunder. Vi utför häckklippning, 

gräsklippning och ogräsrensning, men 
även trädfällning och stubbfräsning. Det 
är den stora biten, förklarar Johan.

Uthyrning är ett annat viktigt ben av 
verksamheten. Idag finns det nio en-
treprenadmaskiner i olika storlekar för 
uthyrning i företaget. Och det är en mo-
dern maskinpark, en är till och med 
eldriven. Det gäller att vara på tårna och 
hänga med i utvecklingen för det är en 
konkurrensutsatt bransch. 

– Vi är väl lite unika som är både inom 
grönytesvängen och uthyrning, säger Jo-
han.

Johan Ankarstam startade företaget 2010 och sedan dess har det vuxit  
konstant. Nu vill han utveckla försäljningen av krossprodukter.
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Kunderna finns i hela Östergötland 
med en extra koncentration runt 
Linköping och Norrköping. Många 
är återkommande, vilket är ett tecken 
på att man gör något bra. Ankarstam 
jobbar efter ledorden “Flexibilitet, 
styrka och kvalitet” och är noga med 
att ha en personlig och bra service 
gentemot kunderna.

– Vi försöker lösa det mesta som vi 
får förfrågan om. Vi försöker vara så 
flexibla som möjligt, säger kollegan 
Thomas.

– Vi har en väldig bredd. Vi är 
även i snösvängen och sysslar med 
sandupptagning, till exempel. Vår 
affärsidé är att ha resurserna sam-
lade i ett och samma företag för att 
förenkla för våra uppdragsgivare. 
En kontakt för olika uppdrag sparar 
både tid och pengar och blir mer ef-
fektivt. På grönytesidan levererar vi 
bra kvalitet till ett bra pris, säger Jo-
han.

– Skulle någon kund mot förmo-
dan inte vara nöjd så ser vi till att 
den blir nöjd, så långt det är möjligt, 
lägger Thomas till.

Ankarstam har etablerat sig på 
marknaden och skapat en bra rela-
tion till sina kunder. 

(Se även annons på sidan 8.)

– Vi vill bli större och bättre på uthyrnings-
sidan. Vi säljer även en del krossprodukter 
som stenmjöl, makadam och planteringsjord, 
berättar Johan och hoppas att nå ut till nya 
kunder i närområdet. 

Text och foto: Tobias Pettersson

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

TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   
DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

Entreprenad och fastighetsskötsel. Ankarstam i 
Rystad står för bredd, kvalitet och ett personligt 

kundbemötande.
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        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson

Annica och Nisse Andersson har drivit Himnahallen i 25 år, men entreprenörsglöden har 
inte falnat. Tvärtom. Nu satsar de vidare och bygger ut butiken ytterligare. 

Nisse är uppvuxen i Linghem och har 
en lång relation till ortens mataffär. Han 
började sommarjobba i butiken redan 
som 15-åring och blev butikschef som 
20-åring. På gymnasiet gick han livsme-
delsteknisk och var tidigt inställd på att 
bli handlare.

– Dels tycker jag det är kul med kund-
kontakten och dels tycker jag det är kul 
att sälja saker, det har jag gjort ända se-
dan jag var liten. Jag har inte jobbat med 
något annat sedan jag var 15 år, berättar 
Nisse.

Annica kommer från Västerås och flyt-
tade till Linghem för att jobba inom en 
församling när hon var 17 år. Det plane-
rade halvåret blev fyra år, hon träffade 
Nisse och sen blev hon kvar. Hon berättar 
att en bidragande orsak var att hennes 
förutfattade meningar om hur företaga-
re är krockade med hur Nisse var. Hon 
nämner särskilt en händelse när de skulle 
sjunga på Stadsmissionen och hur hans 
engagemang skilde sig mot den bild av 
giriga och kalla entreprenörer som hon 
hade, vilket blev en ögonöppnare.

Det bästa med att vara handlare är medarbetarna, kontakten med kunderna och att skapa  
en attraktiv butik, tycker Nisse och Annica.

Två engagerade handlare som satsar framåt
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        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson

Hamnade i livsmedelsbranschen
De gifte sig 1990 och Annica började 
sommarjobba i affären. Året efter tog pa-
ret över butiken i Gistad som de drev 
åren 1991-93 och därefter butikerna i As-
keby och Bankekind åren 1993-96 innan 
de åter kom tillbaka till Himnahallen i 
Linghem som de drivit sedan 1996, till 
en början med Nisse som handlare men 
sedan ett antal år under gemensamt an-
svar. Och de tycker att Linghem är ett 
bra samhälle, både att bo och driva mat-
butik i. Och med åren har de blivit allt 
mer engagerade i samhällets utveckling.

– När jag kom hit upplevde jag att det 
inte fanns så mycket bykänsla, och den 
typiska Linghemsbon känner nog att 
den är en urban människa snarare än 
en person som bor på landet. Vi har ve-
lat få till mer av den där bykänslan eller 
vi-känslan. För många år sedan drog vi 
igång Linghemsdagen och samlade fö-
reningar och företag här i Linghem som 
fick visa upp sin verksamhet. Vi har nära 
samarbete med andra aktörer och en del 
sponsring. Som handlare ingår det att ta 
ett visst samhällsansvar. Och jag tycker 
det har blivit mer vi-känsla, och pande-
min har ökat på det ytterligare, säger 
Annica.

Trendiga maträtter
En matbutik är i ständig förändring. 
Man måste följa med sin tid och de olika 
trender som kommer och går. Den stora 
tacotrenden som startade för många år 
sedan håller fortfarande i sig medan ex-
empelvis pulled pork har mattats rejält. 
När det gäller enskilda råvaror var till ex-
empel grönkål något som såldes enbart 

till jul tidigare men som nu är super-
hippt, vilket för övrigt gäller all kål. Förr 
såldes mycket physalis, men det är inte 
trendigt längre. Flintastekar, dricka- 
backar och fryst hel kyckling är inte hel-
ler längre något som drar kunder. Så vad 
är mattrenden 2021?

– Framförallt skulle jag säga att det 
kommer mer närproducerat. Man väl-
jer också bättre kött än tidigare. Vi säljer 
bara svenskt kött till exempel. Ling-
hemsborna är väldigt medvetna. När vi 
började hade vi mycket diskussioner om 
pris med kunderna, men vi har nästan 
inga såna samtal längre. Idag är frågorna 
mer i stil med: “kan jag få kött från bon-
den närmast?”, berättar Annica.
 
Stor utbyggnad på gång
Under hösten kommer Himnahallen 
starta en stor om- och tillbyggnad av 
butiken. Dagens yta är för liten vilket 
gör butiken tungjobbad. Nu ska försälj-
ningsytan fördubblas så man kan ha ett 
ännu större sortiment och framförallt 
göra varorna mer synliga för kunderna. 
Det kommer att anläggas en ny parke-
ringsplats och all kyla byts ut mot mer 
miljövänlig teknik. Belysning och inner-
tak blir nytt, och planen är att arbetet 
förhoppningsvis ska vara klart till som-
maren 2022. I samband med detta 
kommer man trycka ännu mer på svens-
ka och närproducerade produkter, något 
som ligger i tiden och som dessutom 
uppskattas av kunderna.

– Golv, väggar och tak vet vi att vi får 
till, men den stora drömmen är det an-
dra, de mjuka värdena. Vi har sagt att vi 

forts. på nästa sida
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        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson

ska ta fram produkter som vi ska märka 
med Himnahallens “Nom nom”-mär-
ke, som är särskilt utvalda av oss. Vi vill 
satsa mer på matinspiration, ta fram 
bättre måltidlösningar åt kunderna, ha 
mer samarbete mellan avdelningar, det 
ska kännas som en smakupplevelse att 
komma in i butiken. Och vi vill ha med-
arbetare som känner sig stolta över sin 
arbetsplats, då har vi lyckats, säger An-
nica.  

Kompletterar varandra väl
Annica tror att det krävs en viss person-
lighetstyp för att bli handlare. Man måste 
klara att ha “många bollar i luften”, i brist 
på bättre uttryck, och dessutom tycka 

om människor. Har man inte de bitarna 
spelar det ingen roll hur många år man 
läst ekonomi. Det gäller även att hitta 
den storlek på butik som passar en själv 
och där har Nisse och Annica hittat rätt, 
tycker de. Hade de inte haft Himnahal-
len tror Nisse att han ändå hade jobbat i 
någon form av butik, eller åtminstone nå-
got säljfokuserat, men han har egentligen 
aldrig funderat på att byta bana.

För Annica har yrket inte varit lika 
självklart. Innan hon träffade Nisse var 
tanken att leva ensam och arbeta med 
utsatta människor i någon form. Och un-
der en period när hon var hemma med 
barnen och behövde en karriärmässig ut-
maning hade hon långt gångna planer på 

Annica och Nisse Andersson har drivit Himnahallen i Linghem sedan 1996. 
Nu väntar en stor ombyggnad som ska fördubbla försäljningsytan.



35

        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson        Månadens profiler:       Annica och Nisse Andersson

att bli socionom. Det slutade istället med 
att hon fick en större roll i butiken. Och 
det har funkat bra.

– Antingen kan man jobba ihop om 
man är ett par, eller så kan man inte job-
ba ihop. Men vi har lyckats. Annica är 
starkare inom personalbiten än vad jag 
är och jag är kanske starkare när det gäl-
ler ekonomin. Vi kompletterar varandra 
väldigt bra i arbetet och är konstigt nog 
aldrig osams, säger Nisse.

Känner ni att ni missat något efter att 
ha jobbat 30 år som handlare?

– Jag kan känna att jag missade lite 
av ungarnas uppväxt när de var små. Då 
jobbade jag i den lilla butiken och det 
blev mycket mer timmar än idag, berät-
tar Nisse.

– Vi har fått ha vårt familjeliv på ett 
lite annorlunda sätt, till exempel vid jul. 
När andra är lediga så jobbar vi mer, så 
har det ju varit. Men det är trevligt att 
jobba då också, folk är glada, men det 
blir lite annorlunda, säger Annica.

Men det är också roligt att märka av års-
tider och säsonger i jobbet. Både vad 
gäller inköp, traditioner och smyckning 
av butiken.

– Det är jättekul. Sen tycker jag att vår 
och sommar är en roligare säsong än vin-
tern. Vid jul säljer vi jättemycket men det 
är också en tuffare period att hamna rätt 
med inköpen. Kommer man fel på jul-
skinkan så är det inte så lätt att rätta till, 
det är svårt att sälja den i januari. Eller 
sillsallad eller julmust, det blir tvärdött 
efter jul. Det är jättekul att det är mycket 
folk i butiken men just med beställning-
arna är det jobbigare, förklarar Nisse.

MÅNADENS PROFILER:  
Annica och Nisse Andersson
Gör: Driver Himnahallen
Bor: I Linghem
Ålder: 56 (Nisse) och 52 (Annica)
Civilstånd: Gifta sedan 1990
Barn: Tre barn
Intressen: Golf och padel (Nisse), 
paddla och åka motorcykel (Annica)
Godaste mat: Husmanskost, t.ex. mor-
sans kålpudding (Nisse), grönsaker i 
någon form (Annica)
Godaste dryck: Kolsyrat vatten  
(Annica)
Bästa film: Gamla klassiker, som Gud-
fadern (Nisse)
Bästa TV-program: Dokumentärer 
(Annica), fotboll (Nisse)
Favoritmusik: Älskar musik men har 
ingen favoritartist (Båda två)
Drömresa: Åka på safari, gärna tillba-
ka till Tanzania (Båda två)
Favoritlag: Manchester United (Nisse) 
och givetvis Linghem (Båda)

Text och foto: Tobias Pettersson

(Se även annons på sidan 3.)

– Sen är vi väldigt väderkänsliga ock-
så. Förra veckan var det väldigt mulet 
och då tänkte jag: nu kommer ingen att 
grilla. Så bort med meloner och tänk gry-
tor istället. Sen kom solen och då var det 
bara ut med melonerna igen. Det gäller 
att vara snabb att ställa om, men det är 
ju också det som är roligt. Skulle det vara 
exakt samma hela tiden skulle det vara 
tråkigt, säger Annica. 
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För inte alls så länge sedan bytte jag roll 
från att vara läsare till att också bli förfat-
tare. Huvudanledningen till skiftet var att 
jag tycker att det är roligt att skriva och 
jag har drömt om att kunna ge ut en bok 
sedan tonåren. Visst, jag har ägnat mig 
åt ordvrängeri på allehanda vis tidigare, 
men nu fick jag möjlighet att göra det på 
”riktigt”.

Jag bestämde mig för att skriva en 
roman som utspelar sig i skolmiljö. An-
ledningen till valet av skådeplats bottnar 
sig i att jag under hela mitt yrkesliv ar-
betat inom skolan. Min erfarenhet har 
till på köpet givit mig en mängd insik-
ter om skolmiljön. Skolan är en plats där 
barn och unga får uppleva lärandets fan-
tastiska värld men där det också bubblar 
upp allehanda utmaningar som på ett el-
ler annat sätt har sin utgångspunkt i den 
omgivande samhällsstrukturen.

När jag var klar med dispositionen av 
den historia jag ville berätta, ställde jag 
i ordning en arbetsplats till mig själv där 
hemma. Sedan svettades jag under någ-
ra månader, formulerade mina 395 sidor 
och skickade manuset till förlaget. Efter 
ytterligare några arbetsamma månader 
med korrigeringar fanns mitt alster helt 
plötsligt i tryckt form.

Vad är det egentligen som avgör vilken bok 
du väljer att läsa? Förmodligen är det en 
kombination av dina intressen, tips du fått 
från andra, marknadsföring eller helt enkelt 
en vana att ta en bok av en författare du re-
dan känner till.

Ska en författare fatta vad 
allmänheten vill läsa?

Det var nu det slog mig: ”kommer någon 
verkligen vilja läsa det här”? I min kreativa 
iver över att få skapa något eget glöm-
de jag bort denna centrala fråga som jag 
förmodligen borde ställt mig från första 
början, eller?

Jag är faktiskt inte helt säker på det. 
Jag har valt att skiva för att det ger mig 
glädje och kreativ energi. Min inställning 
är att det är en bonus om någon annan 
läser mina alster, det är liksom inget jag 
kan förvänta mig.

Om jag från början hade varit lite mer 
strategisk hade jag grundligt funderat 
på vad jag tror att läsarna vill ha för att 
kunna sälja så många böcker som möj-
ligt. Men ärligt talat, kan man verkligen 

Anders Gréen
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veta det? För att göra det enkelt för mig 
skulle jag ha skrivit en bok och etiketterat 
den som ”kriminalroman”. Det hade för-
modligen räckt långt.

Nu ska jag inte raljera över olika typer 
genrer. Min senaste bok är en psykolo-
gisk thriller som vissa säkert eventuellt 
skulle kategorisera som just kriminal-
roman. Men det vill jag själv inte skriva 
under på.

Det som har varit viktigt för mig i 
processen med min bok är att jag vill bi-
dra till allas bästa genom att lyfta svåra 
frågor och belysa centrala samhällsper-
spektiv. Det finns så många aspekter av 
vårt samhälle som är bra, men det finns 
också dessvärre en hel del som titt som 
tätt bäddar in oss i ett bastant mörker.

Min senaste bok beskriver just ett så-
dant dunkelt tillstånd som kan vara en 
mardröm för varje ungdom, för alla för-
äldrar och för samtliga som värnar om 
dem som ska forma vår framtid. Den 
berättade historien sätter fokus på en 
ytterst central frågeställning; vilka kan 

konsekvenserna bli om vi glömmer bort att ge 
våra barn och ungdomar omtanke?

När jag formulerar mig så här, inser 
jag att jag trots allt har haft en omedve-
ten tanke om att skriva något som många 
människor kan beröras av. Detta sanno-
likt för att innehållet har inverkan på 
mig själv och att jag skriver för att jag 
verkligen har ett budskap.

Så min slutsats, utifrån min korta tid 
som ordkonstnär, är att i alla fall jag inte 
kan skapa något enbart utifrån vad jag 
tror att andra vill ha. Jag vill skapa för att 
det är roligt och givande och för att jag 
har något att berätta.

En central insikt är, att det är pro-
cessen som föder de spännande och 
nyskapande idéerna. Det är faktiskt så att 
det slut som historien i min bok fick, ef-
ter några ändringar fram och tillbaka, till 
stor del skapades av karaktärarena själva 
under skrivandets gång. Det, om något, 
hade jag inte fattat skulle kunna ske när 
jag började. 

Anders Gréen
andersgreen.eu

SNÄLLA, KRAMA MIG
En tidig höstmorgon upptäcker Jonny Pedersen 
en död kropp på den skola där han arbetar. Den 
kriminologiska expertisen menar att det är högst 
sannolikt att någon på skolan har en koppling till 
dödsfallet.

Jonny lider av ett samvetskval. Hans bristande 
agerande kan eventuellt ha bidragit till dödsfallet 
och hans ånger driver honom till att försöka hitta 
en förklaring till det inträffade. Med stöd av sina 
nedtecknade upplevelser och minnen börjar han 
leta efter ledtrådar samtidigt som polisens utred-
ning fortskrider. 

- 395 sidor.
- Utgiven på Visto Förlag 2021.
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Riksvävarna jubilerar
I år fyller föreningen Riksvävarna 30 år och det uppmärksammas och fi-
ras över hela landet. Den ideella föreningen Riksvävarna bildades för att 
bevara och utveckla handvävningstraditionen och nu syns ett stort intresse 
för hantverket. Starten för jubileumsfirandet gick sista helgen i augusti då 
Riksvävarnas 15 regioner arrangerade olika vävaktiviteter på hemmaplan 
för medlemmar och allmänhet. 

Riksvävarna är en ideell förening som riktar sig � ll alla som är intres-
serade av handvävning. Föreningen består av 15 regioner över hela 
landet med sammanlagt ca 2000 medlemmar. Medlems� dningen 
Solvögat ges ut med 4 nummer om året. 
Y� erligare upplysningar fi nns på www.riksvav.se

Jubileumssymbolen visar en hand som håller i en väv som 
slutar i ett hjärta. En tolkning av vad handvävning står för 
glädje - gemenskap - kunskap - kvalitet.

Östergötlands Handvävare hade 
fr.o.m. 26 augusti en tre veckor lång ut-
ställning i Hemslöjdens skyltfönster i 
Linköping där bredden av hantverket 
visades genom produkter som kuddar, 
väskor, mattor, plädar och handdukar 
vävda och tillverkade i olika tekniker 
och material – och under helgen 28–29 
augusti var det Öppet Hus i Malfors 
vävstuga, Centralplan i Ljungsbro, med 
vävutställning och möjlighet att prova på 
att väva.

Firandet fortsätter till slutet av 2022 
med olika aktiviteter och arrangemang,
som till exempel:
• Föreläsning av Gunnel Andersson 
   ”Textila trådar” på Folkuniversitetet i  
   Linköping den 16 okt 2021. 
   Ytterligare info se www.riksvav.se/
   region-ostergotlands-handvavare/

• Utställning i Galleri Magnifik, 
   Linköping hösten 2022.

Från utställningen i Hemslöjden, Linköping

FOTO: BIRGIT JOHANSSON

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 
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Oscar Zia leder melodifestivalen ...

... som sänds från Linköping

Nu är det klart att melodifestivalen 
2022 leds av artisten Oscar Zia. 

– Det känns självklart som ett ärofullt 
uppdrag – plötsligt är det jag som står i 
ledet efter Kristian Luuk, Petra Mede och 
Gina Dirawi. Jag har tittat på melodifes-
tivalen sedan jag var liten. Hela familjen 
skulle titta och ingen fick prata, jag ville 
inte missa en sekund! Jag är väldigt pep-
pad på att åka ut på turné och jag ska 
göra mitt bästa för att leda tittarna ge-
nom denna fest, säger Oscar Zia. 

Redan 2013 gjorde Oscar Zia debut i me-
lodifestivalen. Den gången med låten 
Jalla Dansa Sawa, som han framförde till-
sammans med Behrang Miri och Loulou 
Lamotte. Året därpå tävlade han som so-
loartist med låten Yes We Can. 2016 kom 
han tvåa med låten Human. Nästa år är 
det alltså dags för Oscar Zia att vara med 
i melodifestivalen igen – fast som pro-
gramledare.  

FREDRIK POLBACK 

Det är sjunde gången i ordningen som 
Linköping står värd för en deltävling i 
melodifestivalen. Den 19 februari avgörs 
2022 års tredje deltävling i Saab Arena. 
De andra städerna på turnén är Malmö, 
Göteborg, Lidköping, Örnsköldsvik och 
Stockholm. 

– Vi är mycket glada över att vara till-
baka i Linköping, säger Peter Uksila på 
Live Nation. Det känns som ett givet al-
ternativ efter de tre största städerna.  

Vi får alltid ett mycket fint och proffsigt 
mottagande och staden har stor erfaren-
het av att arrangera melodifestivalen och 
andra stora konserter. 

Totalt tre föreställningar kommer att 
äga rum i Saab Arena den aktuella hel-
gen; genrep på fredagskvällen den 18 
februari samt på lördagseftermiddagen 
den 19 februari. Och så den direktsända 
deltävlingen på kvällen den 19 februari. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

BILD: STINA STJERNKVIST/SVT
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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 fi nns 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 brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
fi nns tidningen tillgänglig i ställ placerade i aff ärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

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

Här delas Åkerbobladet ut

Månadens tips i Åkerbo med omnejd

25/9    Linghems löpfest, start kl. 09.00     
      Arr. Linghems Sportklubb

      Lions höst- /hantverksmarknad
      kl. 10-15. Inre borggården och
      domkyrkoparken, Linköping.  
      Arr. Lions Club Linköping Valla

      Auktion Trä� punkten Björsäter
      kl. 11.00. Visning från 10.00.  
      Arr. Träff punkten Björsäter

26/9    Risten Runt kl. 12.00.  
      34 km Mtb-lopp runt sjön Risten.
      Arr. Björsäters Sportklubb

1-5 okt  "Vässa pennan". Satirteckningar på
      turné genom Sverige.
      Värna-Grebo Bygdegård, Fr-Sö 13-16,
      Må-Ti 16-19.
      Samarr. Bygdegårdarnas Riksförbund 
      och Östergötlands bygdegårdsdistrikt

2/10   Skördefest i Salfvedals Hembygdsgård, 
      kl. 11-16. "Raggmunk & kroppkakor". 
      Arr. Yxnerums Hembygdsförening

      Lördagsträ�  i Linghem kl. 15.  
      Christer Trubadur medverkar.
      Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
      Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson

9/10    Bakluckeloppis/Marknad 
      kl. 10-15 i Åtvidabergs Folkpark.  

16/10   Lördagsträ�  i Linghem kl. 14.  
      Mikael Leonardsson medverkar.
      Sparvsångsvägen 86. Info 0769-413394.
      Arr. "Lördagsträff en" Helene Andersson

1 okt - 7 nov  Spökvandringar på Ekenäs slott.
        Endast  förbokning. 
        Se www.ekenasslott.se

För ytterligare information,  
se annonser  på annan plats i tidningen.
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När hösten är i antågande kan vi 
frossa i trädgårdens frukter.

Smulpaj med 
plommon
Ugn 225 grader
1 liter plommon, urkärnade och 
delade i mindre bitar.
Rivet skal av en citron
1 tsk kanel
1 msk socker

Lägg plommonen i en smörjd  
pajform.
Blanda citron, kanel och socker 
och strö det över plommonen.
100 gram vetemjöl
100 gram havregryn
50 gram socker
100 gram smör
0,5 dl sirap
Smält smöret i en kastrull,  
häll i sirapen.
Rör ner mjöl, havregryn och  
socker.
Häll blandningen över  
plommonen.
Grädda i ugnen ca 15-20 minuter.

Servera med vaniljsås eller glass.

MAT & DRYCK

Monika  
Hallberg



42

FALERUM
Heddans Hus i Falerum 
Retro - Loppis - Återbruk
Hannäsvägen mot Valdemarsvik
Ring för öppettider! Liiz 073- 648 52 56.

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.

Vibjörnsparken Finspång
Loppis varje torsdag kl.  9 -15 t.o.m. 
den 14/10 om vädret tillåter. För info 
och ev. förbokning ring 070-546 01 75 
eller 070-2 94 99 49.

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.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö-Sö 10-16. 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 11-16.
Tel. 073 - 755 72 72.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 12-15, To 10-18, 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. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se

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
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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NORSHOLM
Bakluckeloppis varje lördag kl. 9 - 15
under perioden 8/5 - 25/9.
För mer info och platsbokning
ring 076-18 80 015.

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.
Skärblacka Folkets Hus 
Bakluckeloppis  Ti 14 -18.
Tel. 0707 - 90 84 97

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. 

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13, 
Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -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 10 -14, To 14-18,
Fr 10-14. 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: Nicolas Sarkozy. 
Föddes i Paris den 28 januari 1955. 
Heter också Stephane i förnamn. 
Var president i Frankrike 2007 – 12.  

Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.
Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Ulf Karlsson, Linköping. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, augusti

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  återkom-
mande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 
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   Lösning till augustikrysset

OBS att vissa loppisar kan ha änd-

rade öppettider, eller stängt, 

p.g.a. Corona-läget.
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Så var det dags för ännu ett Åkerbokryss att utöva lite hjärngympa med. 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 5 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 ”Bärkraftigt företag" och "En rejäl uppsträckning".  
Lösning se sidan 43.  
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Nina Nordman, Norsholm, 2:a pris – Lars Gustavsson, Linköping 
samt 3:e pris – Anna-Maj Gustafsson, 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: korsord2021

Åkerbokrysset - september 2021

Bild: Envato elements. 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 18.800 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
Björsäter: Tempo
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 Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32, 
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, 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 Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand, 
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand, 
Erikshjälpen Second Hand, Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, 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, Södertegs Café, 
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

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 aff ärer och 
tidningsställ i denna förteckning vara inställd. 
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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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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.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

48 
månader
räntefritt

*

Ibland kan 
kondens vara bra.

Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva 
med kondens på utsidan av nya fönster. Men det är inte hela sanningen. 
I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – ingjuten i glasmassan. 
Antifog gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften 
och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra 
fönster. Vill du läsa mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går till? 
Välkommen in på morups.se.
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PIZZAM
EN

Y
M

ARGHERITA  
 

 
 

79:-
Tom

atsås, m
ozzarella, basilika

VESUVIO
  

 
 

 
79:-

Tom
atsås, m

ozzarella, skinka
HAW

AII   
 

 
 

79:-
Tom

atsås, m
ozzarella, skinka, ananas

CAPRICCIO
SA  

 
 

 
79:-

Tom
atsås, m

ozzarella, skinka, cham
pinjon

PARM
A   

 
 

 
89:-

Tom
atsås, m

ozzarella, parm
askinka, pesto, pinjenö� er

KEBAB   
 

 
 

89:-
Tom

atsås, m
ozzarella, kebab, rödlök, fe� eroni, kebabsås

M
ÅRTEN

S SPECIAL  
 

 
89:-

Tom
atsås, m

ozzarella, päron, ädelost, valnö� er
VÄRN

A PIZZA  
 

 
 

99:-
Tom

atsås, svam
p, rökt vildsvin/hjort, sandöost, lingonsylt

VECKAN
S PIZZA   

 
 

89:-
Pizzans ingredienser är olika varje vecka. 
Kontakta butiken för a�  veta m

er.
LÄG

G
 TILL 10 KR

  
FÖ

R PIZZA BAKAD PÅ GLUTEN
FRIA IN

GREDIEN
SER

LÄGG TILL 5 KR  FÖ
R TILLBEHÖ

R:
BANAN, RÄKO

R, TO
NFISK, RUCCO

LA, GRÖ
NKÅL, PINJENÖTTER, 

VITLÖ
KSÅS, KEBABSÅS

Beställning av pizza kan ske torsdagar och 
fredagar m

ellan 14
00 - 17

30 • Tel. 0120 - 600 47

M
Å

R
T

E
N

S
L

A
N

T
H

A
N

D
E

L
B

JÖ
R

S
Ä

T
E

R


