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Vad är Upplevelsekvällen
Ett av Östergötlands största välgörenhetsarrangemang!
Upplevelsekvällen är ett välgörenhetsarrangemang för hela familjen. Tillsammans med företag
samlar vi in pengar som bidrar till forskningen kring hjärtfel hos barn och ungdomar, 2017 anordnas Upplevelsekvällen för 10 året i rad. Efter nio år har Upplevelsekvällen utvecklats till att
bli ett av Östergötlands största välgörenhetsarrangemang, och som nu vuxit ur grönområdet
vid Malfors och därför flyttat till Bergs slussar.
Upplevelsekvällen har slagit igenom stort och vuxit från 500 besökare till fler än 4000. Dessutom har den dragit in mer än 880.000 kronor på nio år. I år kommer hela överskottet att gå till
Hjärtebarnsfondens verksamhet.
Upplevelsekvällen 2017 bygger liksom tidigare på ideellt arbete och finansieras genom bidrag
och insatser från sponsorer.
Upplevelsekvällen kommer att innehålla underhållning för hela familjen med många roliga aktiviteter. Liksom tidigare år är det fritt inträde och kostnadsfria aktiviteter för barn. Det anordnas ansiktsmålning, uppvisningar med djur, lek och bus med sumodräkter, klättring, hopp i
hoppborgare och möjlighet att prova på olika sporter. Under Upplevelsekvällen uppträder
följande artister Babblarna, Pettson & Findus och Mojje Mojje och lokala förmågor som här
får en möjlighet att visa vad man kan.

Målet med Upplevelsekvällen 2017
Vårt mål är att nå ett besöksantal på 6000 personer och ge besökarna ett bra avslut på sommaren och en bra start på hösten. Tillsammans ska företag och arrangör överträffa insamlingsrekordet från 2016.

Norra sidan om hamnbassängen
Här kommer det att finnas lokala matproducenter, hantverk och loppis.

Arrangörer, ansvariga
Hjärtebarnsföreningen Öst är arrangör av Upplevelsekvällen 2017. Ansvarig för organisation
och genomförande är Göran Ingvald.

Välkommen till
Bergs slussar
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Ordförande i Barndiabetesfonden / Johnny Ludvigsson

”Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar med medfödda hjärtfel”
Varje år får 1000 familjer i Sverige det dystra beskedet att deras nyfödda barn har fel på sitt hjärta.
Hjärtfel är den vanligaste missbildningen bland nyfödda barn i Sverige. Idag lever fler än 40 000 personer med medfött hjärtfel.
Tidigare överlevde knappt vartannat barn med medfött hjärtfel den första akuta tiden efter upptäckt
och diagnos. Idag räddas över 90 procent av barnen tack vare en hög specialiserad vård och nya
kirurgiska metoder. Antalet överlevare ökar hela tiden, vilket är mycket glädjande. Samtidigt växer
också antalet barn och ungdomar med medfödda hjärtfel som inte i tillräcklig utsträckning får den
hjälp som de behöver i form av eftervård, habilitering och annat nödvändigt stöd.
Det här gör Hjärtebarnsfonden:
• Samlar in pengar till Hjärtebansförbundets verksamhet från privatpersoner och företag för att
förbättra möjligheterna för barn, ungdomar och unga vuxna med medfödda hjärtfel att leva ett
normalt liv.
• Arbetar för att förbättra vården av barn och ungdomar med hjärtfel med medfött hjärtfel.
• Sprider kunskap och bildar opinion kring frågor som berör barn med hjärtfel med syftet att förbättra deras livssituation.
• bedriver läger och rekreationsverksamhet för barn med hjärtfel o derasfamiljer.
• Hjärtebarnsfonden är helt beroende av frivilliga gåvor för att kunna bedriva sin verksamhet.
Hjärtebarnsfondens beskyddare är hennes majestät Drottning Silvia.
Stort tack för din viktiga gåva.
Ordförande Hjärtebarnsfonden / Linda Sundberg

Tillsammans är vi starka
Du kan också vara med och stödja forskningen kring barn med hjärtfel , tillsammans med
företag, föreningar och andra privatpersoner, genom att bidra med ett valfritt belopp via
Bankgiro 900-5877, Plusgiro 90 05 87-7. (Skriv gärna Upp 17 på inbetalningskortet.
Sms:a Hjärtebarn till 72901 så går 50 kronor till Hjärtebarnsfondens arbete i kampen
mot medfödda hjärtfel

Tack för din gåva

Förmånstagare 2017

Mer info www.upplevelsekvallen.se
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Lördag den 19/8 kl. 13.00-20.00
Matmarknad - Hantverk - Loppis
Hjärtebarnsfonden och Östgötamarknad arrangerar gemensamt en marknad
med loppis, matmarknad och hantverk under Upplevelsekvällen.

Loppmarknad

ÖstgötaMarknader
hjälper dig sälja

Information

Försäljarna håller med egna bord och tält,
Drop in och insläpp kl. 11.30, marknadstid mellan 13.00-20.00
Varje plats är cirka 4 meter pris 140:-, Kostnad för ström tillkommer med 50:Kontant betalning görs till Hjärtebarnsfonden på plats. ( se karta på hemsidan )
Kontaktperson Per-Ove Joelsson, 070 253 64 02

ETT AV ÖSTERGÖTLANDS STÖRSTA VÄLGÖRENHETSARRANGEMANG

Alla hyresintäkter går till 2017 års förmånstagare Hjärtebarnsfonden
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Hos Engströms Bil hittar reservdelar och tillbehör till
Volkswagen Personbilar, Audi, Škoda, SEAT samt Volkswagen Transportbilar.

Träﬀa oss på Upplevelsekvällen!
Ingen vet hur gammal en Volkswagen kan bli.
Kom förbi vårt Classic Parts-tält och bli nostalgisk.

Varmt välkomna till oss och Upplevelsekvällen!

Den ”lilla” tidningen med den stora genomslagskraften

Åkerbobladet

Välkommen till oss på

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&''()!*+$$!&,,!-.!

En uppskattad gratistidning med
lokala annonser och reportage

!
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Byggvaror • Fönster
!

Isolering • Färg
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Trävaror • Dörrar
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18 700 exemplar varje månad
med en annons i åkerbobladet når du
alla företag och hushåll
i östra linköpings kommun samt i
hjulsbro, sturefors, grebo, björsäter,
norsholm-kimstad-skärblacka

Gjutformsgatan 3, 590 74 Ljungsbro
013-601 30

013 - 21 96 20

www bergstra.se

www.akerbo.nu • info@akerbo.nu
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I år är Upplevelsekvällens stora barnstjärna
Mojje. Han kommer sätta fart på publiken och
få den att skratta, sjunga och dansa. Mojje är
en känd profil från bland annat TV och olika
turnéer runt om i landet. Med sitt spralliga sätt
och roliga sångtexter är han älskad av barnen.
För de flesta är Mojje känd som barnartist men
han började faktiskt sin karriär som sångare i
rockbanden West Jam och Together.

Mojje är uppvuxen utanför Varberg på Västkusten men bor nu med sin familj på Gotland.
Mycket av sina somrar tillbringar han på olika spelningar runt om i landet, i år är det vår
tur och vi hälsar Mojje välkommen till Bergs
slussar.

Stor som liten missa inte chansen att få uppleva en riktigt rolig eftermiddag tillsammans
med Mojje!

Minimål säljs under upplevelsekvällen till förmån till Hjärtebarnsfonden
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Det finns inga
dumma frågor

Vad är
snabbsaldo?

Fråga oss så hjälper vi dig att
komma igång med banken i mobilen.

Vad är
Mobilt
BankID?

Varma hälsningar från oss som
jobbar på Swedbank i Linköping.

Hur skickar
jag pengar
med Swish?

P&L Byggställningar AB, 013-274797,
Torvingegatan:1, 58278 Linköping
www.plbyggstallningar.se, info@plbyggstallningar.se

Vi på P&L är din specialist inom montering och
demontering samt uthyrning av byggställningar
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Pettson och Findus är en barnboksserie, skriven
av Sven Nordqvist och inledd 1984. Huvudpersoner är gubben Pettson och hans katt Findus.
Flera filmatiseringar och teaterpjäser har gjorts
av böckerna.

Pettson & Findus

Detaljrika illustrationer och en ofta inbyggd
ordlek samt humor i texten kan vara en orsak till
böckernas stora popularitet, då läsningen ofta
anses tillföra den vuxne uppläsaren något utöver
samvaron vid läsningen. Sven Nordqvist arbetade på en reklambyrå i Halmstad när han första
gången började teckna Pettson och Findus.
Pettson är en påhittig gubbe som lever tillsammans med sin katt Findus och några höns.
Berättelserna handlar om deras gemensamma liv.
Pettson och Findus kan prata med varandra. För
Pettson är Findus mer som ett barn som gillar
att busa och leka. Han kan även gå på bakbenen
som en människa.
Pettson och Findus bor på en gård på landet. I
huset bor även så kallade mucklor, varelser som
Findus kan se och kommunicera med, men som
Pettson inte ser.

Jessica Yngve

Fredrik Hallin

Nichlas Olofsson
Hasse Dunder

Michael Malmgren

Markus Karlsson

r
allera
Vi inst lel!
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David Ekberg

Emil Reiborn

Fredric Lindvall

Michael Johansson

Viktor Fransson

Vi är din specialist på värmepumpar och solceller
Nyinstallationer • Service • Reparationer • Funktionskontroller • Gratis kundbesök

Linköping

013-10 60 00
Gillbergagatan 22
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MILJÖ-, VVS- & ENERGICENTER AB

Vi lever på nöjda kunder!
www.mve.se

Motala

0141-22 22 22
Vintergatan 8

9 av 10
känner till

LinköpingsPosten!*
AnnonserA LokALt
i LinköPings-Posten
*Källa Skop-Research AB Tidningsstatistik AB

Lokal

läsglädje

varje vecka!
www.linkopingsposten.se • Tel. 013-25 32 00
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www.hoppsan.eu
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Herrsä

LEFAB
Linköpings El & Fastighetsbyrå
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ÖPPETTIDER
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NYBAKAT
Från egen ugn

Delikatessdisk

Egen styckmästare
maler och styckar

Salladsbar
Plocka din egen sallad

”Ortens bästa butik”
Välkomna

Välkommen till Heda Ridklubb
Som medlem ska du alltid känna dig välkommen
och vi bemöter varandra på ett positivt sätt. Verksamheten är till för alla medlemmar, från nybörjare
och motionär till tävlingsnivå med intresse för såväl
hoppning som dressyr.
Varje medlem ska ha möjlighet att, genom idéer och
förslag, själv kunna påverka klubbens verksamhet.

Nykokta skaldjur
från Vadstena.
Nykokta läckerheter från världens bästa
fiskevatten. Varsamt tillagade efter
hemliga recept i vårt kokeri i Vadstena.
Klosterdelikatessers skaldjur är bland de
finaste och godaste du kan få tag på.

Anläggningen ska vara ett attraktivt ”Ridcentrum”
under ständig utveckling med ridhus, utebanor,
cafeteria, tränings- och tävlingsverksamhet samt
uppstallningsmöjligheter för privata ponnyer och
hästar.

Sörpla och njut!

www.klosterdelikatesser.se

www.hedaridklubb.se
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Musteri & Gårdsbutik
Naturligt, nyttigt och gott, det är vårt måtto på
Brunneby Musteri. Vi mustar frukt och bär
från traktens odlare och hemmaträdgårdar.
Det blir godast och bäst.
I Gårdsbutiken finns Brunneby’s egna sortiment av cider,
saft, juice, sylt och marmelad. Vi har också ett stort utbud av
lokalproducerade delikatesser. Restaurang Bettina är gårdens
egna restaurang. Välj ur deras spännande meny med
goda lunchrätter och nybakat till fikat.

Golf...
Skidåkning...
Catering...

Gårdsbutiken har öppet: Måndag-fredag kl. 9-18,
lördag kl. 10-16, söndag kl. 11-16.
Brunneby Musteri, Borensberg, 0141-40204, www.brunnebymusteri.se
Restaurang Bettina, 0141-40220, www.restaurangbettina.se

LINKÖPINGS NÖJESTIDNING
www.nolltretton.se
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Kom och se!
Välkommen till gudstjänster och mötesplatser
i Vreta klosters församling.
Se hemsidan eller ring 013-636 58 för information.

www.svenskakyrkan.se/vretakloster

(Bild
1, tjejerna vill visa att dans är kul)
Vi uppträder på
Upplevelsekvällen!

(Bild
2, tjejerna
vill visa sigger
liteungdomarna
kaxiga)
(Bild 1, tjejerna
visa att dans
kul)
DansMix
är en vill
dansgrupp
för är
ungdomar
mellan
8-14
år. Danslektionerna
möjligheter att lära sig nya danssteg från flera olika dansstilar, exempelvis från Streetdance,
Showdance och Linedance. De får även chansen att skapa egna dansrörelser och korografier
tillsammans med den övriga gruppen. Dansmix är en dansgrupp som fokuserar på ungdomarnas
kunskaper samtidigt som de lär sig att samarbeta, dansa och utmana sig själva. Dansgruppen
tillhör Vreta Kloster Gillet, som är en lokal förening som bildades på 80-talet, då gammeldansen blev populär. Genom tidens gång har föreningen förändrats och har skapat flera olika kurser, bland annat Squredance, Bugg, Gillesdans, Knattedans samt Linedance. I dag är det barnoch ungdomsdanser som ligger i fokus för föreningen.
Kontakt person: Jan Andersson
(Bild 2,0702340690
tjejerna vill visa
lite kaxiga)
Mobil:
ochsig0702386626
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(Bild 3, tjejerna skrattar)

Vi finns i Blåsvädrets Industriområde:
013 66 850
Öppet alla dagar 11-22

Öppettider: Vardagar 9-18, Lördag 10-14
013-651 82

Välkommen till oss på

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&''()!*+$$!&,,!-.!

!

Öppettider: Vardagar 7-17.30, Lördag 9-13
!!/01*2&3',/4*4)!5!678!9:!!$01)/,;3&!8<5=>8<!58!
013-651 82

Byggvaror • Fönster
Isolering • Färg
Trävaror • Dörrar
Bygg och virke

Allt inom däck och fälgar
Däckhotell • Hjulinställningar
013 329 26 83

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???@ABCDEFCG@EB!
!

013-652 52, 076-106 52 52

Gjutformsgatan 3
590 74 Ljungsbro
013-601 30

www bergstra.se

VÄLKOMMEN TILL HANGAREN
HOT SPORT CENTER

VÄLKOMMEN
HANGAREN
VÄLKOMMENTILL
TILL HANGAREN
HOT
SPORT CENTER
HOT
SPORT
CENTER
Hangaren är ett aktivitetshus i stadsdelen Ryd i Linköping. Huset har något att
erbjuda alla oavsett ålder. Här kan du åka inlines, skateboard eller BMX eller
varför inte bara ta en fika i vårt café. Hangaren har förutom skatehallen en
gymnastikhall . I gymnastikhallen kan man bland annat prova på att hoppar
Trampolin ( Lördagar 14-17 ) delta i olika typer av danskurser. Vi arrangerar
även discon vid flera tillfällen under höst och vår terminen. I Hangaren finns
även en klättervägg på 14 meter. Utanför Hangaren finns en beach Wolleyball
bana och en uteservering. Alla aktiviteter i Hangaren sker självklart under nyktra
och rökfria förhållanden. Så är du intresserad av att utöva något av dessa
aktiviteter eller bara är nyfiken tveka då inte att komma och besöka oss.

Hangaren
är ett aktivitetshus i stadsdelen Ryd i Linköping. Huset har något att
www.hangaren.org
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VI KAN TRAD
TRÄDFÄLLNING BESKÄRNING STUBBFRÄSNING

PLANTERING BORTFORSLING RÅDGIVNING
Passa på att göra snyggt i trädgården. Arboteket är en komplett
arboristfirma , vi hjälper er med alla trädproblem oavsett slag.
Plantering, fruktträd, beskärningar, stora sektionsfällningar
och allt däremellan. Snyggt, säkert och snabbt till ett bra pris.
Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Endast

UTBILD
CERTIFI AD &
ERAD
p
ersona

l

arboteket

RUT

50%
G
AVDRA

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT
013 - 10 11 20

info@arboteket.se

FÖR MER INFO
www.arboteket.se

Konstutställning med Louise Hävre
som stöder barndiabetesfonden
under upplevelsekvällen

Tomas Karlsson
0739-47 94 11, 013- 661 92

Renovering
Nyanläggning
Trädbeskärning
Häckklippning
Gräsklippning
Skötselavtal

Allt inom trädgård

www.louisecare.com
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Babblarna-första musikalen
Äntligen blir barnens favoriter en föreställning!
En svängig, interaktiv och rolig musikal med barnens stora favoriter Babblarna. Ni får träffa robotflickan Klonk som med publikens hjälp trollar fram alla Babblarna ur deras hus. Vi klappar fram
Diddi, sjunger fram Doddo, viskar i brevlådan efter Bibbi och stampar fram Dadda. Barnen i
publiken får dansa med till ”Stompalong Tut Pling Sång”, ”Första låten”, ”Berochdalbanebit” och måmga måmga fler.
En historia om kärlek och omtanke om varandra, om äventyr, mod och att annorlunda är bra det med.
Allt förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och svängig musik i första rummet- framfört
LJUNGSBRO MARKNAD
med tal, tecken, sång och dans.

29-30 AUGUSTI

LJUNGSBRO MARKNAD
25 - 26 AUGUSTI
Knallar, dansuppvisning
musikunderhållning, tivoli
Fråndansuppvisning
idé till installation.
Knallar
Din lokala trygga och kvalitetssäkra glasmästare.
musikunderhållning tivoli

Vi har maten till

Vi säljer och monterar dina fönster och dörrar
med en gedigen erfarenhet ger vi dig en komplett fönsteraffär
• Fönsterbyten
• Skjutgarderober
• Altaninglasning
• Fönsterreparationer
• Inredningsglas
• Byte/lagning av bilruta
• Markiser och Solskydd

Vretahallen
Bergsbadsvägen 1, Berg - 013 60081

FESTEN !
-Smörgåstårtor,
-Exotisk Planka mm

Leverantör av

Öppettider
Månd-Fred 9-19
Lördag
9-18
Söndag 10-18
johan.karlsson@nara.ica.se

Blåsvädersgatan 7, 590 73 Ljungsbro
013-652 52, 076-106 52 52
www.rappsglas.se, info@rappsglas.se
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L I V E N AT I O N P R E S E N T E R A R

12.8 LINKÖPING
STÅNGEBRO
STOLTA PARTNERS

BILJETTER: VISITLINKOPING.SE
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Vi kommer till Upplevelsekvällen !!

Vi är några entusiaster som är intresserade av Nordamerikanska indianers kultur & levnadssätt.
I Norrköping finns Takoda indianförening som har en indianby straxt utanför stan dit alla är välkomna att hälsa på, grilla
korv och sova över. I Åtvidabergs-trakten finns det Briteborgs Indianby som är ett museum/trading post med historiska
rundvandringar som speglar indianernas historia från dåtid till nutid och som har valfri entre.
Kontakt Takoda

Kontakt Briteborgs indianby

Lars Wiborn

073-438 78 59

Kenth Backlund

Hemsida

www.takoda.n.nu

073-669 02 45

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare.
Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region
och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se

En del av Tekniska verken
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Hos Engströms Bil hittar du ett av marknadens bredaste och starkaste bilsortiment. Vi är auktoriserade återförsäljare
och har service auktorisation av Volkswagen Personbilar, Audi, Škoda, SEAT samt Volkswagen Transportbilar.

Träﬀa oss på Upplevelsekvällen!
Förutom överraskningar för barnen så går det bra att klämma
och känna på vår uppställda bilar, perfekta för familjen
(oavsett hur stor/liten den är).

Varmt välkomna till oss och Upplevelsekvällen!

VÄLJ LOKALPRODUCERAT
FRÅN LÄNETS BYGGARE
Vi är ett resursstarkt Östgötaföretag
med kompetent och engagerad personal från bygden. Att anlita oss är
att välja bygg-, mark- och byggservicelösningar från personer som
bryr sig om sin hembygd och som
alltid finns i närheten. Det får oss
att anstränga oss lite mer, lägga
mer omsorg vid detaljerna och
tänka lite extra på miljön. Därför
väljer allt fler lokalproducerat från
länets byggare Åhlin & Ekeroth.

ahlin-ekeroth.se
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Lördag den 19/8 kl. 13.00-20.00
Program på Klövernscenen

10
år

Konferencier Anna Carnmalm

FRI ENTRÈ
Ungdomsorkestern från Vreta kloster och kulturskolan
Invigningstal av VD på Göta kanalbolaget Roger Altsäter
Upplevelsekvällen 10 år Hjärtebarnsfonden ordf. Linda Sundberg

Uppträdande
Babblarna, Hundagility, Småstjärntävling, Pettson & Findus
Mojje, Dans Mix, Rockabilly musik av Bobby Jr & The Teardrops

Kostnadsfria aktiviteter för barn
Artister, Hoppborgar, Ansiktsmålning, Skateboardramp, Indianby
Vreta Golf, Ponnyridning, Klättervägg, Backklättring, Hundagility
Ett VÄLGÖRENHETSARRANGEMANG FÖR HJÄRTEBARNSFONDEN
Förmånstagare 2017:

Hålltider hittar du på www.upplevelsekvallen.se
Alla aktiviteter på området sker på egen risk
21

STORT TACK TILL ALLA SAMARBETSPARTNERS,
SPONSORER, FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM
GJORT UPPLEVELSEKVÄLLEN 2017 MÖJLIG.
LÅT OSS NJUTA AV DAGEN MED DESS OLIKA
AKTIVITETER OCH VI HOPPAS KUNNA GÖRA DET IGEN
2018.
VÄLKOMNA
Förmånstagare 2017
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TIPSA DIREKT
FRÅN DIN MOBIL!
Är du på plats när det händer? Skicka in ditt nyhetstips till redaktionen. Tipsa oss direkt i appen via
Tipsa-symbolen längst ner på skärmen. Där kan du smidigt både skriva och skicka med din bild.
Passar det bättre, kan du alltid mejla till tipsa@corren.se
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Hundagility med Åtvid

Agility är en sport för alla

Hundagility med Åtvidabergs Hundklubbvill ha roligt och träna till

hunden ska ta sig igenom
Agility är en sport för alla friska hundar och människor
som tunnlar, slalom
hopphinder,
vill ha roligt och träna tillsammans!
Agilitymed
går hjälp
ut på av
attförarens signaler o
möjligt
hunden ska ta sig igenom en hinderbana
med blandmed
annat
kan tillsammans
sina hundar ägna
hopphinder, tunnlar, slalom och balanshinder
så
snabbt
som
behöver man ha en bra
relation med sin
möjligt med hjälp av förarens signaler och röst.lär
Barn
och
vuxna
i
alla
åldrar
man sig att samarbeta med sin hund
kan tillsammans med sina hundar ägna sig åt agility.
man agility
annanTränar
hundsport
är du varmt välkomme
behöver man ha en bra relation med sin hund och
ju
mer
man
kör
desto
mer
till oss på Åtvidabergs
Hundklubb.
lär man sig att samarbeta med sin hund. Vill du prova på agility eller någon
annan hundsport är du varmt välkommen med din egen eller en lånad hund
till oss på Åtvidabergs Hundklubb.
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Välkommen till Våran butik i Ljungsbro!

Öppettider
Mån-fre. kl.10.00-18.00
Lör. kl.10.00-15.00, Sön. kl.10.00-15.00 v.28-32
www.cloetta.se

önskar glad sommar!
Scenen på årets Upplevelsekväll presenteras
av Klövern.
linkoping@klovern.se | klovern.se
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Vi hjälper dig med ROT– och RUT-tjänster som snickeriarbete, målning,
trädgårdsarbete, städning, barnpassning, hjälp i hemmet mm.
Vi tar även företag som kunder. Vi kan hjälpa till med bemanning i olika
arbetsområden samt hantverksuppdrag. Ring och fråga så försöker vi
lösa dina behov av tjänster.
Vi behöver ännu fler hantverkare! Du pensionär som är hantverkare, t.
ex. målare, snickare, golvläggare, behörig elektriker , och vill arbeta hos
oss ring:

013 - 266 11 10
www.pensionarspoolen.se

VÄLKOMMEN TILL DITT LOKALA APOTEK

Kanalkrogen

HEJ!
Hälsa på oss när det är dag att fylla på
husapoteket eller få råd om läkemedel.
Vi har öppet 9-18 på vardagar och
10-13 på lördagar.
Välkommen! Apoteket Svalan i Ljungsbro

R E STAU R AN G & BAR

vällen
k
e
s
l
e
v
e
l
Upp
19/8 2017

Denna dag
b
vi alla bar juder
n på
glass efter
maten!

34	
  

Öppet för 6
:30-1
lunch kl. 11 17-21
middag kl.
Glöm inte att boka bord: 013-600 76, info@kanalkrogen.nu

Se mors dag-menyn på www.kanalkrogen.nu
26
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Pyssla och tävla
med Stångåstaden

Välkommen att träffa oss på Upplevelsekvällen vid
Bergs slussar. Vi ordnar aktiviteter/pyssel för barnen,
och tävling för de vuxna – med chans att vinna fina
priser. I vårt tält har du också möjlighet att utforska
alla våra nya bostäder i Linköping. Vi ses!

stangastaden.se
27

Med stöd av kultur- och fritidsnämnden
Med vänliga hälsningar,
Andreas & My
Besöksadress:
Källagårdsvägen 2
38771 Löttorp
Telefon: 0485-27137

Sveriges största glassrestaurang

Missa inte våra sociala medier.

-350 sittplatser, ute och inne.
-6000m2 mark.
-Stort lekland för stora och små.

youtube.com/kallaglassgard
facebook.com/kallaglassgard
instagram.com/kallaglassgard

Din lokala
äggleverantör
www.rydells.se

Vi levererar dagligen färska blommor till din dagligvarubutik i
Mälardalen, Östergötland och på Gotland. Blommorna kommer främst från vår egen odling i Vallentuna och lokala odlare,
vilket gör att vi alltid kan garantera färska blommor av hög
kvalitet.
Hemköp - Ljungsbro
Löjtnansgatan 2
590 71 Ljungsbro

Kvalitetsmäklaren i Linköping

013-13 44 10
www.riksmaklaren.se/linkoping
28

Vi stödjer
Hjärtebarnafonden
genom
upplevelsekvällen

lansfast.se/linkoping
Platensgatan 11
013-29 04 50

Vreta Kloster Ungdomsorkester
1969 bildades Vreta Kloster Ungdomsorkester som en
rekryteringsbas till Cloetta Musikkår på initiativ av Bertil
Nilsson.
Vreta Kloster Ungdomsorkester har idag axlat Cloetta Musikkårs mantel genom att återuppta de gamla fina traditioner som musikkåren hade. Bland dessa kan nämnas vårmarschen på 1:a maj genom Ljungsbro med avslutande
konsert vid Vretaliden och Ljungsbro midsommarfirande.
Orkestern är idag en del av Linköpings Kulturskolas verksamhet.
Vreta Kloster Ungdomsorkester är både konserterande
och marscherande. I verksamheten ingår marscher, utomhuskonserter, konserter som denna idag och kyrkokonserter. Vartannat år brukar orkestern göra en turné i
ett europeiskt land och nästa sommar är målet Skottland.
Dirigent för musikkåren är Annmari Wangin.
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Säkra, sköna prisvärda däck till
”alla bilar” hittar du hos oss.
Testvinnande däck eller ett bra budget alternativ.
Vi har däcken – du väljer!

Var rädd om dina

Testvinnarna från GOODYEAR, PIRELLI,
CONTINENTAL och MICHELIN finns hos
oss till priser som t o m är bättre än på
internet när kostnaden för däck,
frakt och montering är summerad.

ögon och syn

Optiker Almå samlar
specialistkompetens för dina ögon
under ett tak– välkommen!

Pris: GOODYEAR
Efficent Grip Performance

205/55x16”

995:-

TESTVINNAREN
Efficient Grip
Performance

Bästa ”billiga” däcket
LANDSAIL
finns i lager i ett
20-tal dimensioner.
Prisex:

225/45x17”

875:Nygatan 18 · tel 013-13 60 70 · www.optikeralma.se

Med plats för det goda livet

Vår nya lucka Torö2 vit/ask. Här med gavelhyllan som både effektfullt och praktiskt utnyttjar kökets möjligheter samt den perforerade dekorsidan – perfekt för alla småsaker du behöver ha nära till hands.

Välkommen att boka ett personligt möte med någon av våra köksinredare!

Marbodal Linköping
Bonnorpsgatan 17, tel 013 - 35 32 00, marbodal.se/linkoping
Öppet: Vardagar 10-18 och Lördagar 11-15
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Vi är med
och sponsrar
Upplevelsekvällen
2017.

Björns Garage

Inrednings och blomsterbutiken med personlig prägel.
Butiken erbjuder även hjälp med inredning, styling och blomster
till event, brölopp o fester

HYR DINA

BYGGMASKINER!
Öppettider: Fred 16-19 • Lörd 10-15 • Sönd 11-15
Bergsbadsvägen 4, Vreta kloster

Björns Garage Vexa Filial

32

Linköping
Norra Oskarsg 41
013-28 97 20

Motala
Ringtrastvägen 11
0141-23 56 50

Norrköping
Fabriksgatan 27
011-13 71 00

Mjölby
Stridslyckegatan 3
0142-221 70

Välkommen till
Ramirent i
Östergötland

evinrude,mercury, suzuki, minn-kota, motorguide, lowrance, humminbird, garmin, ram-mounts, watersnake, haswing, cwc,
feel free kayaks, hobie kayaks, tahe marine, aquarius, kimple, quintrex, finval boats, fox boats, abu garcia, daiwa, shimano,
musto, didrikssons, grundéns, savagear, eastfield, scierra, vision, flydressing, darts ab, westin, costa, ozolot, leech, parsun,
wolfcreek, renzstein, esox gear, rapala, storm, bft, strikepro, ron thompson, pinewood, st croix, american tackle, vmc, fusion,
gamakatsu, sufix, gunki, imax, sspro, west walley lures, stoxdal, gladsax, behr, g-loomis, bomber, dam, efftex, pro-logic, penn,
scotty, cannon, fox rage, kinetic,jackson, svartzonker, gunki, illex, nils master, zalt, cisco kid, strike wire, spider wire, fibe
berkley, mitchell, okuma, fladen, tk-trailer, tiki-trailer, mustad, sebile, cotton cordell, swim whizz, jaxon, konger, mb79
mouse, piggking, stingray, ismo, blue fox, myran, owner, wiggler, baltic, spike-it, ghost, primus, gamo, gator, a jensen, hardy
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10%
PÅ KÖKSSNICKERIER UNDER MAJ
GÄLLER VID KÖP AV KOMPLETT KÖK OCH VITVAROR

VI ERBJUDER NYCKELFÄRDIGA KÖK!

Snickeri - Målning - Golv - Kakling - El - Vitvaror
Väringagatan 7 Linköping 013 - 13 85 00 koksbolaget.se

DIN BIL ÄR
ALDRIG SÄKRARE
ÄN DINA DÄCK!
Öppet vardagar
0700 - 1700
013-12 14 07

Gottorpsgatan 41, Tornby (bredvid Bauhaus) • www.pellesdack.se

Industrigatan 48
582 77 Linköping
013 12 91 30
lkpg@hagacykel.nu
Månd-fredag
Lördag

www.bergsslussar.com
34

10-18.00
10-14.00

Vi är lokalt förankrade med lokalt
innehåll som når ut till ALLA.
Välkomna att kontakta oss!

VILL NI SYNAS...

LOKALT FÖRANKRAT

i ÅTVIDABERGSPLATSEN eller
GAMLEBYPLATSEN?

LOKALT INNEHÅLL
Er kloka marknadskanal
med TYDLIG TRÄFFBILD

Kontakta oss på tel. 0120-100 05

NÅR TILL ALLA

Läs gärna mer på

www.atvidabergsplatsen.se

Daniel

Åsa

Mats

Lina

paketpris

VI VILL VÄXA
-VILL DU VARA
MED?

glasögon

Kompletta glasögon
inklusive enkelslipade glas, från 995 kr
inklusive progressiva glas, från 2 495 kr

Kvalitetsleverantörer i samarbete: Glas från Essilor / Bågar från Scandinavian Eyewear

Uno Perssons
Ur & Optik
Leg. optiker Uno Persson

Läs mer på vretakluster.se
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Ljungsbro

tel. 013-660 20

LOKAL TV-REKLAM I
KASSALINJEN PÅ EN
ELLER
NÄRA DIG!
Att synas där människor finns!

STOLT SPONSOR AV HJÄRTEBARNSFONDEN

adinq.se
36

Trivsel och frihet
för hela familjen!
VARMT VÄLKOMNA TILL VÅR
HÄRLIGA MARKNAD I
BERGS SLUSSAR, LINKÖPING
PLATSHYRA: 200 KR/METER

KABE Classic 600 GDL är en barnkammarvagn som kan byggas med två eller tre
bäddar i våning längst bak i vagnen samt dubbelsäng.

AVGIFT EL: 500 KR (hela perioden)

Adria Alpina 663 PT
för säkerhet, komfort
och nöje på vägen.
Byggd med barnkammare och
dubbelsäng.

MISSA INTE DENNA SOMMARTRADITION!
VI HAR ÄVEN LOPPISAR I HELA ÖSTERGÖTLAND!
MER INFO SAMT BOKNING AV PLATS:
TURISTIA HB

E4 avfart 111, mot
Vimmerby (Jägarvallen)

WWW.TURISTIA.SE
TURISTIA@YAHOO.COM
0734-430650

TONY

KALLE

LENNART

JOACHIM

THOMAS

JÄGARVALLSVÄGEN 7 • LINKÖPING 013-36 20 90
FÖR ÖPPETTIDER SE VÅR HEMSIDA • www.bossings.se
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Maspelösa boställe| tel. 076-127 30 22 | bostallets.se

.  
	
  

martina

Salong

tar hand om hela familjen.

Kom och busa hos oss

Välkomna till vårt mysiga café.
Öppettider:Torsdag-fredag 10-18
Lördag 10-16 • Söndag 11-16

lördagen den 19 augusti.

Måndag - Fredag 9.00-18.00
Centralplan 5 Ljungsbro

Rimpact marknadsför och utvecklar
omsättning på landsbygd och för tätort,
i samband med egna upplevelser.

explore n’ joy

RIMPACT

Maspelösa boställe| tel. 076-127 30 22
bostallets.se

och

Tel 013-631 10
Välkomna

på Upplevelsekvällen i Bergs slussar

Linköping
www.skandiamaklarna.se

Är bokföring rena grekiskan för dig? Ägnar du dig hellre åt det som genererar pengar
i din verksamhet? Då är du i gott sällskap.
Många kreativa entreprenörer upplever bokföring som hämmande, momsredovisning
som skrämmande och bokslut beklämmande.
Andra företagare älskar siffror, debet, kredit och skatter; tycker att momsredovisning
är höjdpunkten på månaden och längtar till bokslutet.
Jag kan vara din ”andra företagare”.
Om du lämnar din bokföring hos mig kan du tryggt ägna dig åt det som skapar affärer i
ditt företag. Din vardag kan bli roligare utan bokföring och, tro det eller ej, jag tycker det
är roligt att göra din bokföring och ge dig full kontroll på din ekonomi.
Ring, eller mejla, så bokar vi ett möte.
Urban Karlsson, affärs- & redovisningskonsult.
BRA Ekonomi

Bobby Jr & the Teardrops

Bobby Jr and The Teardrops såg
dagens första ljus våren 2016. Alla
medlemmar låg vid denna tid under
skivbolaget Nasty Music logga. Bobby
som frontadeTeenrockers hade skrivit
en rad låtar som inte var ämnade för
garagebandet. Tillsammans med John
Kson och Seb Fernandez från John
Wildcat samt The Flying Phantom, Kjell
Larsson träffades de på Nastys högkvarter och provade sina vingar. Under
året släppte gruppen 2 singlar, Rock
this Joint och Rockin in the USA. De
turnerade flitigt samtidigt som Bobby
skrev nytt material.
Nu har Nasty music den stora äran att
få presentera bandets första EP, No
Pills. Bara eget material inspelat live i
studion.
Håll till godo!
/ Bobby JR and The Teardrops
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Grusplan

•
•
•

•
•
•
•
•

Artister
Uppvisningar
Aktiviteter för barn
Föreningsutställning
Företagsutställning

Stora evenemangsytan

Vandrarhem

Hantverkarmarknad
Matmarknad
Loppis

Marknadsytan norr om kanalen

Upplevelsekvällen vid Bergs slussar 2017

önskar glad sommar!
Scenen på årets Upplevelsekväll presenteras
av Klövern.
linkoping@klovern.se | klovern.se

