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Midsommar – årets höjdpunkt!
Åhej, åhå, åhej, åhå. 
Snart åker den upp, 
den väldiga midsom-
marstången i Bre-
vens Bruk – 18 meter 
hög och försedd med 
sju vackra kransar. 
Sannolikt finns inte 
dess like i Sverige 
och därmed inte hel-
ler i hela världen.
 Midsommar i Bre-
vens Bruk är något 
alldeles extra. Så bru-
kar också tusentals 
människor vallfärda 
hit för att beskåda 
inte bara resningen 
av stången, utan ock-
så den hänförande 
paraden genom bru-
ket, men hornmusik 
och kransflickor.

 Ofta kommer också busslaster med utländska turis-
ter, företrädesvis tyskar och holländare. Hur det blir i 
år är osäkert, men en och annan buss hittar säkert hit.
 För att resa midsommarstången fordras ett tjog kraf-
tiga karlar. Än så länge har ingen kvinna sällat sig till 
gänget, men det lär inte dröja så länge.
 – Muskler är nog bra, men förmågan att samarbeta är 
viktigast, säger Jonas Pettersson, midsommargeneral, 
som inte brukar ha svårt att få ihop tillräckligt många 
frivilliga. Tvärtom, det är en ära att få delta i ceremonin.

15 000 liljekonvaljblad
Visst gör dessa karlar en viktig insats, men än mer 
betydelsefullt är det enorma arbete som läggs ned för 
att skapa de blomsterkransar som pryder stången. Till 
varje krans behövs omkring 15 000 liljekonvaljeblad och 
flera hundra blommor – bland andra pioner, prästkra-
gar och blåklint.
 Allt börjar med en väldig smäll på midsommarafton 
den 24 juni. Och fortsätter med fler knallar.
Klockan 1800 hörs första knallen. Det är då midsom-
martåget samlas. En halvtimme senare kommer nästa 
skott. Då avtågar processionen. När fanbärare och 
musikkår marscherar genom bruket följer ytterligare 
tre knallar och när stången är rest avslutas allt med 
en sista smäll.
 Hornmusikkåren underhåller när tåget anlänt till 
midsommarplatsen medan stången reses och musiken 
fortsätter även sedan allt kommit på plats. Söta flickor 
brukar dansa runt stången och det går bra även för 
övriga att delta i svängomen.

Åhej, åhå. Nu ska midsommarstången upp! 

Sedvanliga 
Midsommarfirandet 

i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt 

med uppmarsch, majstångs-
resning och dans

MidsoMMarafton
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.

Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.

Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik 

till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 disco – deeJayBaze 

MidsoMMardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans till dibz

disco – deeJayBaze 

Fjolårets succé, även i år: 
restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna.
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Restaurangtält på Lustikulle
Kring midsommarplatsen finns lotterier, korvstånd och 
mycket annat. Brevensgården är givetvis öppen för alla 
hungriga och törstiga. 
 Festligheterna fortsätter sedan på festplatsen Lus-
tikulle med disko för de yngre. Förra året restes ett 
restaurangtält (som av en del kallas öltält) och det blev 
ett lyckokast. Tältet återvänder i år.
 – Vi har haft en nedåtgående trend på publiksiffrorna 
på Lustikulle. Den bröts förra året och det beror säkert 
på restaurangtältet, säger Eva Rysén, en av eldsjälarna 
bakom arrangemangen.
 Förra året kom över 500 till midsommaraftonens 
disko och nära 1 300 till midsommardagen, vilket enligt 
Eva Rysén var nytt rekord.
 Nu har också restaurangavdelningen försetts med 
nya bord och stolar som ska hålla, om än inte i all evig-
het, så i många år framöver.
 Möblerna har tillverkats av Rolf Ewald och Tomas 
Pärlefalk, som tillsammans lagt ned några hundra 
oavlönade timmar på jobbet.

Många ideella krafter
– På midsommardagen blir det levande musik i form av 
dansbandet Dibz samtidigt som diskot också fortsätter. 
Vi skulle gärna ha dansband även på midsommarafton, 
men än så länge har ekonomin inte tillåtit det. Vi får 
se hur det blir i framtiden, säger Eva Rysén.
 Dibz kommer från sörmländska Mörkö och är enligt 
sin egen beskrivning ett modernt dansband med såväl 
egna låtar som covers från 1950-talet och framåt.
 För att midsommarfirandet ska kunna genomföras 
fordras många ideella insatser. Brevens Bruk AB är 
koordinator, men alla föreningar på orten deltar: Röda 
korset, Skytteföreningen, Brevens IF, SSU, Hembygds-
föreningen och frikyrkorna. OK Tylöskog sköter om 
parkeringarna

Omslagsbilden: Här kommer hornmusiken para-
derande genom Brevens Bruk. Och bakom den följer 
kransflickorna. Foto: Stigbjörn Bergensten

Ett enormt 
arbete lig-
ger bakom 
varje krans. 
Flickorna 
som bär 
har själva 
varit med 
och smyckat 
kransen.

Nya fräscha bänkar och bord står uppställda på 
Rolf Ewalds gård i väntan på att transporteras till 
Lustikulle.

Restaurangtältet på Lustikulle blev succé förra året. 
Och lika populärt lär det bli i år.

Text: Stigbjörn Bergensten
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Herrgården i Brevens Bruk kan bli framtidens 
samlingsplats för konferenser, bröllop, födelse-
dagsfester, begravningshögtider och mycket 
annat. Just nu pågår såväl renoveringar som 
tankearbete kring vad herrgården ska kunna 
användas till och förhoppningsvis kan allt bli 
klart till nästa sommar.

– Det är mycket kvar att göra innan byggnaden 
kan sägas vara i det skick som krävs. Badrum och 
kök måste byggas om. En del rum behöver också 
kompletteras med egna toaletter. Men man kan se 
vilka möjligheter som finns för att herrgården ska 
bli en attraktiv samlingsplats, säger Sten Geijer, vd 
på Brevens Bruk AB.

En plats för framtida möten

Herrgården är en dominant byggnad i Brevens Bruk, 
med två flygelbyggnader, där den östra är privatbo-
stad för Evelyn och Nils Ohlsson. Den västra flygeln 
innehåller sex rum.

Här i salongen kan många framtida fester komma att 
hållas. Sten Geijer funderar över herrgårdens förnyelse.

 I flygelbyggnaden finns i dag sex sovrum och i 
stora huset fem. Genom att disponera om utrym-
mena räknar Sten Geijer med att man ska kunna 
få in 14 sovrum.

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

idé till färdig ritning

Västra Bangatan 13, 703 54 Örebro

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Utsikten mot Brevensån är betagande, såväl från salongsfönstret som från altanen.

Herrgården 
ligger alldeles 
invid Brevens-
ån. Mot åsidan 
finns en stor 
altan.

 Salongen på nedre botten är ett mycket vackert 
rum, men strålande utsikt över Brevensån. Även de 
angränsande rummen är tilltalande.
 Mot Brevensån finns också en stor altan och en 
liten trädgård som går ner mot vattnet. Andra vå-
ningen består huvudsakligen av sovrum. Huset har 
också en vindsvåning, men Sten Geijer har inga 
planer på att inreda den.
 Fram till nu har Michael Gripenstedt hyrt herr-

gården som sommarbostad. Den har tidigare varit 
bostad för Johan och Catharina Gripenstedt.
 Herrgården kommer att kunna bli ett utomor-
dentligt komplement till Brevensgården, som har ett 
begränsat antal rum för övernattningar. Tanken är 
också att Brevensgårdens krögare Miguel Martinez 
ska vara den som står för den mat som i framtiden 
serveras på herrgården.
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r Tack till alla kunder!
Nu går jag i pension.

Hälsningar 
Runar

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Lördag den 16 juli bjuder på en högtid för alla 
som är intresserade av motorsport och lite äldre 
bilar. Då kommer Midnattssolsrallyt tillbaka 
till Breven Bruk. För tre år sedan gästade ral-
lyt orten i samband med ett lunchuppehåll och 
entusiasmen var stor, såväl bland åskådare som 
bland deltagare.  

I dubbel bemärkelse är Midnattssolsrallyt en svensk 
bilsportklassiker. Under 50- och början av 60-talet, 
då den ursprungliga tappningen av tävlingen kördes, 
kom det att bli ett internationellt känt och stort rally. 
Efter att ha legat i malpåse i drygt 40 år återupptogs 
evenemanget. Nu som ett historiskt rally, vilket inne-
bär att bilarna inte får vara tillverkade efter 1981. 
 I dag är Midnattssolsrallyt Sveriges största rally för 
historiska bilar. Emellertid är det inte bara bilarna 
som är klassiska utan även många av deras besätt-
ningar.  I startlistan återfinns namn på storheter som 
Stig Blomqvist, Björn Waldegård och Kenny Bräck. 
 Midnattssolsrallyt körs i två huvudklasser. Den 

Midnattssolsrallyt återkommer 

största av dessa – och den kanske mest spektakulära 
– är den så kallade fullfartsklassen. På de avlysta 
specialsträckorna gäller det att köra så fort som möj-
ligt och snabbast vinner. Givetvis måste bilarna vara 
utrustade med så kallad bur. För besättningen gäller 
att ha flamsäkra overaller och hjälm.
 Den lite mindre klassen kallas regularity. Där ska 
specialsträckorna köras på en idealtid som är base-
rad på en snitthastighet på 50 km/h. Varje tiondels 
sekund som avviker från denna idealtid genererar en 
prick, så det gäller att ha så få prickar som möjligt vid 
slutmålet. I regularity klassen erfordras ingen speci-
alutrustning för bilar och besättning annat än hjälm 
för den händelse att man kör ”nedcabbat”. 
 För den oinvigde framstår det ibland som ganska 
enkelt att köra i denna klass. Och det är lätt att tävla i 
regularity, men mycket svårt att prestera bra resultat.  
Stora krav ställs på kartläsaren som kontinuerligt 
måste vägleda föraren med information, baserad på 
hur långt och länge man kört, om farten måste kor-

Katrineholm - 0150-36 65 20 - www.lansfast.se

Installation och service 
av antennanläggningar

KraftKompetens i ÖsteråKer aB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95 

e-post: patrik@kraftkompetens.se
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rigeras för att kompensera tidigare 
avvikelser. 
 Det finns också dolda kontroller 
utmed specialsträckorna som ska 
passeras på exakt rätt tid för att 
undvika prickar. Bland de anmälda 
i denna klass finns Saab Automobi-
les styrelseordförande Victor Mul-
ler och den ryske finansmannen 
Vladimir Antonov.  
 Årets upplaga av tävlingen, som 
körs mellan den 13 och 16 juli, kom-
mer att ha Västerås som utgångs-
punkt för samtliga dagar. Special-
sträckorna är förutom Västmanland 
förlagda till Roslagen, Bergslagen, 
Sörmland och Närke. Midnatts-
solsrallyt arrangeras traditionsen- 
ligt av KAK, som är en förkortning 
av Kungliga Automobil Klubben. 
KAK tackar Brevens Bruk AB som 
generöst bjuder rallydeltagarna på 
lunch och tillhandahåller en specialsträcka söder om 
samhället, som samarbetsklubben Östernärkes RMC 
ansvarar för.  Det blir en folkfest i nostalgi och ett kärt 
återseende i Breven den 16 juli. Mer information finns 
på www.midnattssolsrallyt.com.

Mikael Gripenstedt
Generalsekreterare KAK  

S6
55

Cultus
www.vaderstad.com
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Runar Persson, Kilsmo:
Det är midsommar när jag pen-
sionerar mig. Då ska jag bygga en 
flotte som jag kan åka omkring i 
Sottern på och göra en del annat 
som jag ännu inte hunnit med.

Vilken är sommarens höjdpunkt?

Molly Wahl, 7 år, Stockholm 
och Brevens Bruk:
Att gå till Gröna Lund! Då ska jag 
åka Vilda Musen och äta socker-
vadd. Hoppas att min kompis Ma-
lin följer med. Annars är somma-
ren i Breven också en höjdpunkt,

Åke Lindbergh, Hjortkvarn 
och Brevens Bruk:
Midsommarafton, som är en be-
kräftelse på den svenska somma-
ren. Nu är jag pensionär och har 
därför semester året om, men 
Sverige är som mest fantastiskt 
på sommaren.

Kristina Reuter, Stockholm 
och Brevens Bruk:
Sommarfesten på Konst & Hant-
verk den 18 juni är sommarens 
höjdpunkt. Då fyller min sambo 
Staffans mamma 80 år och det 
firar vi med alla vänner och be-
kanta som hittar hit.

Zsolt Györbiro, Snåret, 
Bränneskogen:
Höjdpunkten har redan varit. Det 
är att sitta på pubens veranda i 
Brevens Bruk första gången varje 
sommar. Och sedan återkomma 
ända tills getingarna anländer.

Ann-Christin Oddsberg, 
Stockholm och Brevens Bruk:
Midsommar i Breven är en, alla 
fredagskonserter i kyrkan under 
sommaren är andra höjdpunkter 
och sen naturligtvis allsångsafto-
nen i Brokyrkan. Vi har varit som-
marboende i Breven sedan 1988.
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BOKA BORD 
Tel: 019-45 40 98
Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter

Välkommen till 
Brevensgården

ResTAuRAngen & PuBen
Öppettider
Onsdagar kl 18-01 (OBS! Gäller juni–juli)
Fredagar kl 18-01
Lördagar kl 12-01
Söndagar kl 12-18
Lunch serveras tis-fredagar kl 11.45-15.00

Måndagar stängt

Varmt välkomna
Miguel

Nu är det sommar och högsäsong för Miguel 
Martinez och Brevensgården. Så är det varje 
år, ty det är under den varma högtiden som 
restaurangen och puben upplever sin bästa tid.

– Ja, så är det och så kommer det att bli även i år. 
Jag ser särskilt fram emot den 16 juli då Midnatts-
solsrallyt kommer till Breven och jag får ta emot 500 
anmälda matgäster och antagligen många fler som 
besöker oss då, säger Miguel Martinez.
Krögaren brukar bli gladare i takt med att värmen 
ökar, men Miguel Martinez kan också se tillbaka på 
en rätt så bra vinter.
 – Omsättningen har ökat med 20 procent och det 
har varit mer folk än vanligt hos oss. Så jag kan inte 
klaga, säger han.
 Under sommaren kommer han att anordna sed-
vanliga temakvällar. Italienskt och spanskt kan vi 
förvänta oss på menyerna, och kanske har han också 
något annat land i bakfickan.
 – Puben är öppen onsdagar, fredagar och lördagar 
hela sommaren fram till klockan ett på natten. Sen 
har jag öppet söndagar också, säger Miguel Marti-

nez. Och till hösten väntar de sedvanliga högtiderna med 
Oktoberfesten som klimax.
 – Det är traditioner som jag inte ruckar på. Oktoberfesten 
har funnits i tio år och den är verkligen en höjdpunkt under 
hösten, säger Miguel Martinez.

Sommarverandan är tom än så länge, men 
Miguel Martinez ser gärna att den fylls av 
glada, törstiga och hungriga människor.

Oktoberfest blir det förstås även i år. Så här festligt var det 
senaste gången med Brefvensextetten i högform.

Humöret stiger i takt med värmen

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Från sitt köksfönster på Kullen kan Ingrid An-
dersson se ut över ängar med gröna kullar, där 
det snart ska ströva ett tjugotal kor och några 
hästar. Till närmaste grannhuset är det 400 meter 
och man kan nog påstå att hon bor rätt ensligt.

– Det är precis så här jag vill ha det. Det är skönt att 
vara ensam och jag har ju alltid bilen om jag vill ta 
mig någonstans, säger Ingrid Andersson.
Fast hon hade gärna sett att hon hade fått bo här 
tillsammans med sin man, Åke, som avled förra året 
efter en lång, lång tids sjukdom.
 – Ja, det är tomt efter Åke, så tomt att jag knappast 
kan tala om det, säger hon.
 Kullen är ett typiskt svenskt lanthus, falurött med 
vita knutar, byggt för sextio år sedan. Ingrid Andersson 
hyr det av Brevens Bruk AB och arrenderar dessutom 
14 tunnland som tidigare användes till gårdens egna 
djur, men som numera tar emot fyrfota hyresgäster 
under sommarhalvåret.

I över 52 år
Hon har bott här i över 52 år. Det var nämligen den 
1 april 1959 som familjen Andersson flyttade hit från 
Bista i Örebro. Det var en mäklare som tipsade om det 
lediga huset och tanken var att Ingrid, Åke och barnen 
Helena och Per-Åke skulle bo här ett år eller så medan 
de letade efter något mer beständigt.Så blev det inte. 
Och det är något som Ingrid aldrig ångrat.
 – Kullen var ett körarställe. Åke körde i skogen 
med häst och de sista åren med traktor för Brevens 
Bruk. Då vi kom hit köpte vi sex kor och de blev så 
småningom fler. Dessutom hade vi så kallade ackords-
hästar från I3. Det var hästar man lånade för en billig 
penning, säger Ingrid Andersson.
 På den tiden, det handlar alltså om 1960-talet, vim-
lade det av barn i trakten. Familjen Anderssons hem 
blev en samlingspunkt. Här var alla välkomna. En av 
dem var förresten Carl Gripenstedt som hade en liten 
kaninfarm tillsammans med Per-Åke.
 Barnen gick i skola i Brevens Bruk eller Kilsmo och 
senare Pålsboda.

”Här vill jag bo så länge jag kan”

 – Med skolskjuts fungerade det bra, men visst blev 
det långa dagar för dem, säger Ingrid Andersson.

Sjuk i 42 år
Åke Andersson fick diagnosen hjärntumör redan 1968. 
Han skulle sedan komma att lida av sin sjukdom i 
hela 42 år. Han genomgick flera operationer och hans 
envishet och kämpaglöd gjorde att läkarnas dystra 
profetior sällan förverkligades.

Ingrid har bott över 52 år på Kullenoch hon tänker bo 
kvar så länge hon kan. Pepsi gör henne sällskap och är 
dessutom oerhört misstänksam mot alla främlingar.  

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100 
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering och 
röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala om-
bud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.

Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårds-
tjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

www.sundins-skogsplantor.se

Ventilations-
entreprenör

Ormesta Gård
705 95 Örebro

Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se
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 – Åke var tidigare elitidrottare och gav inte upp så 
lätt, säger Ingrid.
 Hon är uppvuxen i Axberg, norr om Örebro, där 
hennes föräldrar arbetade på ett ålderdomshem. Som 
17-åring träffade hon sin blivande man, på en dans-
tillställning förstås. 
 – Han visste inte vem jag var, men det stod om ho-
nom i tidningen, eftersom han var en välkänd idrotts-
man. Han hade bland annat distriktsrekordet i stav-
hopp, berättar Ingrid, som själv idrottade en hel del 
och bland annat deltog i Skolungdomens i Stockholm.
 De stötte ihop på fler danser. Åke bjöd upp, men 
Ingrid som var blyg vågade aldrig gengälda med att 
bjuda upp honom på damernas.
 – Men det gjorde jag äntligen 1952. Samma år bör-
jade vi sällskapa och året därpå gifte vi oss, säger hon.

Vakthunden Pepsi
Nu är Åke borta, men sonen Per-Åke bor i Tybble, bara 
en mil bort. Dottern Helena finns i Dyltabruk, och 
det är ju inte heller särskilt avlägset. Fyra barnbarn 
strömmar in då och då och förgyller Ingrids vardag.
 – Och sen har jag ju också Pepsi som sällskap och 
som vaktar mig, säger Ingrid Andersson och klappar 
om en lurvig krabat med en stamtavla som ännu ingen 
lyckats klura ut.

www.mahlqvist-ror.se

Att installera en värmepump är en investering för många år framöver. 

En bekväm och varaktig lösning som kan gå och gå 

i närmare 30 år. Med en värmepump från Thermia  

får du ett skönare inomhusklimat och du kan sänka  

dina uppvärmningskostnader med mer än 75 procent. 

Kontakta oss, vi hjälper dig att hitta bästa tänkbara  

och långsiktiga lösning för ditt hem.

www.thermia.se

ÄR DU INTRESSERAD AV EN  
LÅNGSIKTIG RELATION?

073-350 00 57 • kristina.reuter@hotmail.com 

Hantverk och presentartiklar
Kaffe med hembakt

ÖPPeT t.o.m. 19 juni: lör-sön kl 11-16
  22 juni – 21 aug:  ons-fre kl 11-18, 
    lör-sön kl 11-16, 
    mån-tis stängt
  27 aug – 25 sept:  lör-sön kl 11-16

Annan tid enligt överenskommelse

i Brevens Bruk


Alternativa behandlingar

Zonterapi • Massage • Reikihealing
20-års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg
Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo

Tel: 019-45 60 87 • Tel-tid: kl 08.00–08.30

Vill du annonsera 
i denna tidning?

Ring Brevens Bruk, 
Birgitta Larsson, 019-58 58 50.

nästa tidning kommer 
ut i december 2011. 

Annonsstopp 28 oktober.

evenemAng!
Lena & Gösta Linderholm • Siw Malmqvist

Trubaduraftnar • Country • Blue Grass • Jazz mm

Håll utkik efter affischer med datum för 
ovanstående evenemang.

Hemsida kommer i mitten av juni.
 

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Finntorp i ”vänliga” Sverige 
är deras nya hem

glesbygden där grannhusen endast kan 
skymta i fjärran! Hur går det till?
 Historien började för femton år sedan 
då det holländska paret fick tag på ett fri-
tidshus i Segersjö och det tack vare att de 
kände landsmannen Jacob Janssen, man-
nen bakom Jacob’s Städ. 
 I Segersjö blev de kvar i tolv år och de 
kom att vistas i Sverige inte bara under 
sommarhalvåret utan så ofta de kunde, 
jular och andra helger. Redan då bestämde 
de sig för att Sverige skulle bli deras nya 
hemland och Östernärke var förstås en 
utmärkt plats att bo på.

Hittade huset på Internet
– Jag fick se Finntorp på Internet och vi 
satte genast oss på ett flyg till Sverige, tit-
tade på huset och flög tillbaka. Sedan lade 
vi ett bud på huset. Det blev visst fler än ett 
förresten, men vi vann, berättar Albertus 

Schuitemaker.
 Finntorp såldes av Brevens Bruk AB. Det var i hyfsat 
skick, men paret Van Bruggen-Schuitemaker har ändå 
stora planer för framtiden. Nya fönster håller redan 
på att sättas in och en ny inredning ska också till.
 – Vi såg en bild på huset från 1930 och då var ve-
randan annorlunda. Den tänker vi återskapa, säger 
Albertus Schuitemaker.
De tog över Finntorp i december 2008. Samma år 
slutade Inger sitt jobb som ”special agent” för den 
holländska staten. Vad hon egentligen gjorde är kom-
plicerat, men eftersom hon har en bakgrund som polis 
får man förmoda att det handlade om att granska folks 
görande och låtanden.

Inger Van Bruggen och Albertus Schuitemaker 
är holländare, men inte så länge till. De har näm-
ligen bestämt sig för att Finntorp, inte så långt 
från Kilsmo, ska vara deras hem i framtiden.

– Det här är inget fritidsboende för oss. Det här är 
vår permanenta bostad numera och här vill vi stanna, 
säger Inger Van Bruggen.
 Två människor från det tättbefolkade Nederlän-
derna som bosätter sig ute på den östernärkingska 

Holländarna Albertus och Inger ser inte Finntorp som 
ett fritidshus. Det här är nämligen deras permanenta 
bostad från och med nu. 

Lite enklare att nå  
ett bra resultat i skogen.

Tel 01046-380 00 · www.sydved.se



Nr 1  •  2011 13

Utbildar chaufförer
Albertus är också före detta polis. Under tio år var han 
instruktör på polishögskolan och utbildade poliser, 
brandmän, ambassadfolk och många andra i konsten 
att köra fort och säkert.
 Det jobbet har han fortsatt med, men nu i ett privat 
bolag.
 – Jag jobbar halvtid och är två veckor i Sverige, två 
veckor i Nederländerna, säger han.
 Inger Van Bruggen jobbar numera för Jacob’s Städ.
De kommer från en liten stad i nordöstra Holland, nära 
gränsen till Tyskland. Och där var de omgärdade av 
grannar. Nederländerna har nära 17 miljoner invånare 
på en yta motsvarande Jämtlands län. 

225 miljoner svenskar?
– Om Sverige hade haft samma befolkningstäthet 
skulle det bo 225 miljoner människor här, säger Al-
bertus Schuitemaker efter en titt i sin miniräknare.
Men är det då bara för att slippa trängseln som de 
väljer Sverige?
 – Nej, vi tycker att Nederländerna har blivit ett 
ilsket land. Folk är inte så vänliga som här i Sverige. 
Svenskarna tar hand om varandra och det känns bra, 
säger Inger Van Bruggen.
 Men det svenska vädret, kylan och snön?
 – Äsch. Det är ungefär lika kallt i Nederländerna. 
Visserligen är det varmare i grader räknat, men med 
den högre luftfuktigheten känns det rätt lika, säger 
Albertus Schuitemaker.

 

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

Hos oss hittar du:
• Fruktträd • Rosor • Bärbuskar 
• Blombuskar • Perenner
• Sommarblommor
• Krukväxter
• Snittblommor 
• Gödsel • Torv m.m.

EKHOLMENS
 ViNgåKEr
 0151-130 75

Vi finns bakom Säfstaholms Slott.

Midsommarfirande
Kvarnängsparken Högsjö

24 och 25 juni

VÄLKOMNA önskar arrangörerna Högsjö Bollklubb
Ställ upp med blommor att pryda stången med på midsommarafton kl 9.00

Midsommarafton

Midsommardagen

Ponnyridning, Lotterier, 
Boll-Pil-kastning

Kaffe-, Korv- och 
Glassförsäljning

13.30 Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus
14.00 Stångresning och ringdans till hornmusikens toner
14.30 Coda Coverband
15.15 Dans med Vingåkers Kulturskola
15.40 Coda Coverband
16.15 Avslutning och prisutdelningar

14.00 Henrik Olsson, sång och musik
15.00 Linn Röberg, Sofi Bakke (från Vingåker)

Stockholms Estetiska Gymnasium, musiklinjen

15.15 Henrik Olsson
16.15 Avslutning och prisutdelningar

019-45 63 31
Öppettider i sommar:

Vardagar 10-19
Lör- & söndagar samt röda dagar 10-16

Vi säljer även lotter, telefonkort, frimärken, 
fiskekort för Sottern, m.m

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Vid ett besök på Brevensgården träffade Ed sin ”tvil-
ling” Tommy Lindberg. Likheten är slående. Det är 
Tommy som har en öl.

Ed Mitchell var under 80- och 90-talet en fram-
gångsrik och uppskattad ekonomireporter och 
programledare i England. Men bakom fasaden 
växte ett alkoholmissbruk som resulterade i att 
han förlorade jobb, familj och bostad. 

Redan som 21-åring började Ed Mitchell jobba som 
lärling på Reuters, mitt i Englands mediecentrum.  
Då på 70-talet var inställningen till alkohol en helt 
annan än idag och många av Ed’s rutinerade och 
skickliga kollegor drack ofta öppet, men skötte sitt 
jobb fläckfritt. 
 ”Det var en kultur av supande, som jag hakade på för 
att passa in. Jag älskade alkohol redan innan, så detta 
var ingen ursäkt. Men jag trodde verkligen att några 
glas hjälpte mig att skriva bättre, att göra intervjuer 
och att det gjorde mig mer kreativ.”
 Efter några månader skickades Ed till Hongkong 
och där flödade spriten. Ed drack alltmer, men skötte 
samtidigt sitt jobb perfekt. Han missade aldrig en 
deadline och sprudlade alltid av energi och glädje. 
Alkohol blev synonymt med skicklighet, framgång 
och underhållning.
 Efter några år hamnade Ed på TV, bl a BBC och ITN. 
Trots att det var direktsändning var det accepterat att 
dricka alkohol. I TV-huset fanns en bar som hade öppet 
från nio på morgonen till elva på kvällen, där kunde 
man se gamla nyhetsankare sitta tidigt på morgonen 
med ett stort glas vodka framför sig. Eds karriär hade 
nu tagit fart och han gjorde mycket morgonprogram, 
vilket innebar att han satt i direktsändning under 
fyra timmar. Samtidigt hade alkoholen kopplat ett allt 
starkare grepp om hans vardag, det var inte längre 
ett nöje utan en nödvändighet för att klara jobbet. Ed 
började ljuga och smyga för att hålla fasaden uppe 
och till slut var hans situation ohållbar. Vid flera till-
fällen sade Ed olämpliga saker i direktsänd TV, det 
var tydligt att han var påverkad och till slut fick han 
sparken. Han hade då 25 kreditkort och 2 200 000 
kr i skulder, vilket fick hans fru att ta ut skilsmässa. 

Ed Mitchell

Frun fick huset och alla tillgångar, Ed fick skulderna 
och blev försatt i personlig konkurs samtidigt som 
han blev hemlös. 
 Först bodde Ed hos sin mamma, tills hon tröttnade 
på hans levnadssätt och kastade ut honom. Ed bodde 
då i smyg i mammans garage och därefter på gatan. 
Han hittade en parkbänk där han sov merparten av 
sina nätter under två års tid. Tillsammans med andra 
uteliggare tillbringade han dagarna åt att dricka. Han 
försökte hela tiden hålla hemligt att han levde på ga-
tan. ”Jag ville vara anonym eftersom jag skämdes, det 
var pinsamt helt enkelt. Jag var en ekonomireporter 
som hade gått bankrutt. Jag hade bra betyg i psykologi, 
så varför fungerade det inte i mitt huvud?”
 Men en dag blev Ed igenkänd. En lokal tidningsjour-
nalist, som var ute med en välgörenhetsorganisation 
och delade ut mat, upptäckte honom liggandes på 
parkbänken. Han tyckte att Ed Mitchells fall skulle 
bli en perfekt historia dagarna före julafton, då man 
ofta pratar om de hemlösa. ”Jag tyckte också att det 

Jonas 070-381 49 59       Patrik 070-663 20 20
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kunde bli en bra historia. Jag tänkte att jag inte hade 
något mer att förlora och att jag inte skulle kunna ta 
mig ur situationen på egen hand. Jag trodde att det 
skulle bli en liten lokal nyhet men istället blev det 
uppmärksammat internationellt.”
 Mitt i all uppståndelse erbjöd en finansmäklare Ed en 
plats på ett av Englands mest kända behandlingshem. 
Samtidigt ville en före detta kollega från ITM göra en 
dokumentär om hans liv. Fem miljoner tittare såg den 
halvtimmeslånga filmen när den sändes på ITV. 
 Tiden på behandlingshemmet var lyckosam och Ed 
har idag varit alkoholfri under flera år. Han har skri-
vit boken ”From Headlines to Hard Times” där han 
berättar om sina upplevelser och han turnerar runt 
om i Europa som föreläsare.
 En av dem som såg TV-dokumentären var Carl Gri-
penstedt, som berördes av Eds öde. Carl tog kontakt 
med Ed och bjöd över honom till Sverige för att göra 
ett antal föreläsningar om sitt liv. I höstat besökte Ed 
Mitchell bl a Atlas Copco, Aga Gas, Handelshögskolan i 
Stockholm, Örebro Universitet och Karolinska Skolan. 
 Ed Mitchells bok finns endast på engelska och kan 
köpas från Brevens Bruk AB för 175 kr. Kontakta 
Sirpa Ahonen för mer information. Du kan även gå 
in på www.edmitchell.tv, där du bl a kan titta på do-
kumentären om Ed Mitchell.

cykel gräsklippar-service
jakt Fiske & Fritid

datatillbehör gasol

ÖppEttidEr 
Vardagar kl 9-18
Lördagar  kl 9-13
Söndagar Stängt
telefon:  0151-104 31
www.jarnhandel.se

Ed Mitchell tillbringade nätterna på en bänk i Hove 
East Sussex snapitnow.co.uk

Från den 1 juni 2011 gäller följande telefontider på Brevens Bruk AB: 

växeltelefon 019-58 58 50, vardagar 8.00–12.00. Övriga tider ringer ni direkt till den person ni söker. 
Numren finner ni vid respektive person under ”Kontaktpersoner”, sidan 31.

Jourtelefon 070-349 15 60, vardagar 06.00-22.00, helger 08.00-22.00. Detta nummer skall endast 
användas för ärenden som ej kan vänta till kontorstid nästkommande vardag. Övriga tider (nätter) 
kan meddelanden lämnas på jourtelefonen, dessa avlyssnas nästkommande dag. 

vid akuta ärenden som t.ex. brand, olyckor, lägenhetsbråk m.m. där fara för liv förekommer, ring 112.

 nya telefontider Brevens Bruk AB
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För 23:e gången i ordningen presenterar Sven-
nevadsspelet en helt nyskriven humoristisk pjäs 
i två akter som har namnet ”Bränt var det här!” 

Manusgruppen, som består av tre aktörer samt regis-
sören, skriver för tredje året i rad den helt fiktiva be-
rättelsen om familjen Guldfot, som firar midsommar 
i natursköna Svennevad vid sin hyrda sommarstuga. 
Allt är frid och fröjd och Guldfot presenterar sig som 
VD och har allt ordnat inför den stundande helgen, 
då han utövar illegal hantering av diverse medel i 
tämligen omfattande skara. I andra ledet väntar 
några hugade spekulanter på sin del av det hela. 
 I det andra huset bor familjen Skogsstjärna och de 
lever ett lite enklare och bekymmersfriare liv och är 
glada för det. Herr Skogsstjärna har också han en 
helt egen kran att ösa ur när det gäller dylika varor.  
 Förvecklingar uppstår! 
 Svennevadsspelet spelas som vanligt under sex 
dagar med premiär torsdagen efter midsommar vid 
Sörbergs hembygdsgård i Svennevad. I år spelas 
musiken av Åke och Mats Edengren.  

Svennevadsspelet 2011 presenterar stolt komedin
“Bränt var det här!”

BO I BYSTAD
Hyr bostad på landet. Som boende i Bystad har 
du gångavstånd till Sottern samt det vackra Bystad 
Näs med kanske Sveriges nordligaste bokskog. 
Välkommen för en visning av våra lediga objekt.

ByStad VärdSHuS
Vill du ha en liten lägenhet på landet under sommarhalvåret? Två 2:or 
främst lämpliga för sommarboende, en på 1:a och en på 2:a våningen, 
bägge på 50 m2. Lä-
genheterna är nyli-
gen renoverade, men 
den gamla stilen har 
behållits. I bägge lä-
genheterna finns ved-
eldning i köket samt 
kamin i allrummet. 
Tillgång till trädgård 
och uteförråd.

Ring 019-58 58 50 
för mer info.

Släktforskning för dig
När du vill veta mera om din släkt men inte 
har tiden eller kunskapen att göra det själv.

Jag gör släktforskningen åt dig.

Alla typer av inramningar i Rambutiken.

Stenströms Släktforskning & Inramningar
Nästorp, Vingåker, tel 0151-55 01 61

www.hittadinsläkt.se
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Vatten
Gäller det brunnsborrning RInG OSS! 

GRUnDVattenBRUnnaR aB
0151-102 62
070-570 87 80
Även kvällar och helger

Certifierad brunnsborrare
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“Bränt var det här!”
sPeLDATum: 

torsdag 30 juni kl 19.00
lördag 2 juli kl 15.00
söndag 3 juli kl 18.00
tisdag 5 juli kl 19.00

onsdag 6 juli kl 19.00
torsdag 7 juli kl 19.00

BiLJeTTPRis: 
150 kr/person. 

Grupper över 20 personer 
betalar 130 kr/person .

Barn under 16 år fri entré.

BiLJeTTBOKning: 
Alla dagar mellan kl 8-20

072-253 20 07 eller 
070-562 05 54

VARMT VÄLKOMNA!
SVENNEVADSSPELET

Fiskekortspriser i Sottern 2011
Säsongskort     300 kr
Säsongskort, trolling     600 kr
Familjekort     400 kr
Familjekort, trolling     800 kr
5-dagarskort       65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats    750 kr
Alla priser inkl. moms

Fiskekort kan även 
köpas hos OKQ8 
i Pålsboda och 
i Kilsmo Handel.

Intresserad 
av båtplats

eller fiskekort
i Sottern?

RIng 
019-58 58 50

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se

BERG
SPRÄNGAR’N

OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11

ODENSBACKEN

Utför allt inom 
sprängningsarbeten ovan jord
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Det är fullt liv i Folkets hus 
i Pålsboda. Och det hand-
lar inte om några heta de-
batter, romantiska danser 
eller välbesökta auktioner. 
Nej, i stället lackar svet-
ten, muskler sväller och 
konditionen förbättras. 
Pålsboda har nämligen 
fått sitt första gym.

Monica Hjälm är förestån-
dare för Folkets hus i Påls- 
boda och numera även 
gymdirektör. I bakgrunden 
förbättrar Inger Medin och 
Roland Johansson kondi-
tionen. 

I december förra året flyttade tandläkarna ut från 
andra våningen i Folkets hus och plötsligt stod ett 
stort utrymme alldeles tomt.
 – Vi var tvungna att hitta en ny verksamhet. Vi hade 
tidigare funderat på något som hade med friskvård att 
göra och en medlem i vår styrelse hade tidigare talat 
med Calle Gripenstedt om att öppna ett gym. Då fanns 
inte förutsättningarna, men nu fick vi chansen, säger 
Monica Hjälm, Folkets husföreståndare.

Maskiner från Calle
Genom sitt företag Competition Line levererade Carl 
Gripenstedt maskiner som Folkets hus medarbetare 
sedan installerade.
 – Nu har vi fem konditionsmaskiner, fem tränings-

Svettiga aktiviteter i pålsboda 
Folkets hus

maskiner och fler är på gång. Vi har också ett rum för 
styrkelyft, säger Monica Hjälm.
 Det som skiljer gymet i Pålsboda från andra är att 
de gamla lokalerna från tandläkartiden är intakta 
och att allt sker i olika rum och inte i ett gemensamt 
utrymme som annars är normalt.
 – Ja, men det ser vi inte som något negativt. De flesta 
som kommer hit är ju nybörjare och de tycker att det 
känns lite tryggare att vara avskilda i mindre rum.
 Folkets hus-gymmet har varit igång i fyra månader 
och har 160 medlemmar.
 – Det har gått jättebra och hit kommer folk i alla 
åldrar. Många är äldre, säger Monica Hjälm, som varit 
föreståndare för Folkets hus de senaste fyra åren.

Kontakta oss om Guldkund!

Lena Holm
Försäkringar
019-19 46 25
lena.holm@lfbergslagen.se

Sören Sjölinder
Bank

019-19 46 32
soren.sjolinder@lfbergslagen.se

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Brevensbon Jan-Inge Hall är inte bara en fan-
tastisk musiker som tycks kunna hantera vilket 
instrument som helst. Han är också konstnär 
med förmåga att skapa vackra och funktionella 
verk av diverse träslag.

I mitten av april hade han vernissage på Sigtuna-
stiftelsen med 15 av sina arbeten under mottot ”Än 
är himlen blå”.
 Teak, ek och idegran är några av de träslag som 
han använder sig av.  Bladguld och andra metaller 
får ge en extra glans åt konstverken.
 – Allt började redan när jag som ung pojke tillver-
kade fågelholkar. Sen har det utvecklats under åren, 
säger Jan-Inge Hall.
 Vernissagen skedde i samband med en kulturhelg 
i Sigtuna där Jan-Inge Hall stod för konst, Carola 
Hansson för litteraturen och Idde Schultz för mu-
siken.

Jan-Inge Hall med ett av sina konstverk som visades 
upp i Sigtuna.

En musikalisk 
konstnär
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Musik i Sommarkväll, fredagar kl 19

24 juni I midsommartid
  Fru Musica under ledning av Eva Pilat.

26 juni En sommarbukett av sång och musik  
OBS söndag Annika Blomfeldt och Maria Samuelsson

8 juli  När sommarljuset vaknar
  Kristina Gyllander sång, Gunnar Staaf piano

15 juli  Familjen Hall

22 juli  Jazzå dikt å sån´t
  Eivor & Torsten Birath, Gunnar Breving 
  och Lars-Gunnar Gunnarsson.

29 juli  Per Östlund, piano
  Chopin, Beethoven, Liszt m.fl.

5 aug  Janschie Börjesson med ”Coffee Band”
  Bl.a. låtar från CD:n ”På Livets Väg”

Konsertkaffe i Hembygdsgården 
fredagskvällar med början 1 juli

Arrangör: Askers församling i samarbete med SENSUS.
Medarrangör: Brevens Bruks Hembygdsförening

www.hembygd.se/orebro/brevensbruk

Ekumenisk Öppen Kyrka i Brevens kyrka
1-3 juli och 8-10 juli kl 14.00–18.00

Fotoutställning m.m., enkelt kyrkkaffe

Lördagar kl 18.00 Prova på-meditation 
under ledning av Per Mathisen.

Söndag 10 juli kl 17.00 Musik och sång
www.hembygd.se/orebro/brevensbruk

Musik i sommarkväll – Brevens kyrka

Telefon: 0150-73400.
info@booforssjoenergi.se

Klimatneutral energi
Närproducerad Svensk Träpellets från
BooForssjö Energi. Råvaran är rent
trä från närliggande skogar och till
största delen från egna sågverk.
Något vi är stolta över.

Levereras i småsäck eller via bulktransport.
Finn våra återförsäljare på www.booforssjoenergi.se

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti

Elna, Janome och Toyota 
samt bra begagnat

----------------------------------------
Dammsugare till bra priser

----------------------------------------
Reparationer av alla märken

Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.

F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16

Denna informationstiDning har varit möjlig att göra       tack vare våra annonsörer.  Stöd dem – de Stöder oSS.
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Lovanggruppen består av två fristående företag: 
 

Lovang Lantbrukskonsult AB 

Vi utvecklar lantbruksföretag! 
 

Lovanggruppens Handelshus AB 

Vi erbjuder lantbrukare bra affärer! 
 

www.lovanggruppen.se 

013-815 15 

Hornmusikfestivalen i Breven återkommer även 
i år, med fler orkestrar och ett lite annorlunda 
upplägg.
 – Och bättre väder, säger Jan-Inge Hall, initia-
tivtagare till festivalen, som arrangeras lördagen 
den 17 september.

Förra året kom fyra mässingssextetter. I år blir det 
fler. Hur många vet Jan-Inge Hall inte ännu, men en 
fördubbling borde vara en rimliga ambition. Däremot 
blir det inget nytt fanfarförsök. Förra året gick fanfaren 
från Breven till Hampetorp.

Fanfarer i 
september

Så här såg det ut förra sommaren när ett hundratal bleckblåsare samlades i Brevens Bruk.

 – Ingen har utmanat oss och därför har vi fortfarande 
det inofficiella världsrekordet, säger Jan-Inge Hall.
 Eftersom det har kommit önskemål från hornspe-
lande nybörjare tänker sig Jan-Inge Hall att man an-
ordnar en särskild liten avdelning för dessa med enkla 
melodier och lätta arrangemang.
 – Då kan alla vara med och spela. Dessutom kan 
man ju också anordna en gemensam konsert där alla 
deltagande mässingssextetterna deltar. Det skulle vara 
mäktigt. Men alla detaljer är inte klara ännu, säger 
Jan-Inge Hall.

Tobbe 070 576 99 17
KG 070 223 27 00
Kontor 0122 158 56

Denna informationstiDning har varit möjlig att göra       tack vare våra annonsörer.  Stöd dem – de Stöder oSS.



 Nr 1  •  201122

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker 

vingakers.golvservice@telia.com

Lördagen den 23 juli är det återigen dags för 
spelmansstämma i Brevens Bruk. I fjol blev 
den nyuppväckta spelmansstämman en succé. 
Drygt 60 spelmän från Sörmland, Östergötland 
och Närke deltog. Många ville spela upp och 
det var fullt program vid hembygdsgården hela 
eftermiddagen. 

Före stämman anordnades kurser i östgötapolskor på 
fiol, slängpolskedans och vissång. På kvällen var det 
dans i hembygdsgården. Både deltagare och publik 
var väldigt nöjda med arrangemanget.
 Sista veckan i juli 2010 var riktigt blöt med rejäla 
regnskurar i stort sett varje dag. Efter en mulen 

Spelmansstämman 
– succé som återkommer

lördagsmorgon sken dock solen upp och det blev en 
härlig dag. 
 För de sammanlagt 20 personer som skulle delta 
i minikurser i fiol, slängpolskedans eller vissång 
började dagen med samling vid hembygdsgården. 
Lärare var Eric Hammarström (fiol), Katarina Ham-
marström (slängpolskor) samt Miriam Berger (visor). 

Fantastisk atmosfär
– Fantastisk atmosfär, tyckte Miriam Berger om att 
sjunga i rostugnen. 
 Efter lunch på Brevensgården var dags att ge sig 
av till hembygdsgården för invigningen.

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker 

vingakers.golvservice@telia.com
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Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker 

vingakers.golvservice@telia.com

Entreprenad och butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

Allt inom golv och lite till...
Telefon: 0151-51 18 49

vingakers.golvservice@telia.com 
www.vingakersgolvservice.se

Innehar F-skattesedel

Ulf Lundgren, Södertälje, leder allspelet vid hembygdsgården. I förgrunden Jan-Inge Hall på tramporgel, 
en av deltagarna från Breven.
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Fredagen den 12 augusti är en dag som alla sång-
glada i Östernärke och annorstädes bör boka in. Då är 
det nämligen åter dags för Allsångskväll i Brokyrkan 
på Kapellvägen i Brevens Bruk.
 Som vanligt är det Gunnar Breving som leder 
själva sången, medan Stigbjörn Bergensten står för 
pratet mellan visorna. Och till detta kommer den 

Allsången återkommer

Brokyrkan brukar vara fylld till sista plats och mer än det när Allsången drar igång.

mäktiga Spontanorkestern, med Jan-Inge Hall vid 
pianot, som tycks bli större och större för varje år.
 – Vi ändrar inte på ett vinnande lag och det är 
samma upplägg som de senaste fem åren. Det blir 
en blandning av välkända läsarsånger och populära 
visor som alla kan sjunga. Men vi kommer också med 
nya sånger i år, säger Gunnar Breving.

Henrik ”Hummel” Schön, Finspång sjunger och kom-
par på det ovanliga instrumentet hummel. 
Foto: Alf Ekblad

 Vid hembygdsgården hade många spelmän redan 
packat upp sina instrument och grupper stod och spe-
lade både inne och ute och publiken strömmade till. 
Stämningen var förväntansfull.
 Vid allspelet deltog drygt 50 spelmän och det var 
fullt med publik på bänkarna mellan ån och hem-
bygdsgården, där uppspelet skedde. 
 Ytterligare ett tiotal spelmän dök upp senare 
under eftermiddagen, alltså kom drygt 60 spelmän. 
Spelet pågick från scenen, i och runt hembygdsgår-
den fram till klockan 17.00. 
 Publiken njöt av musik och en varm eftermiddags-
sol och i hembygdsgården var det strykande åtgång 
på fika med bröd. Efter stämman kom både spelmän 
och publik fram och tackade för ett väldigt trevligt 
arrangemang. Senare på kvällen blev det dans till 
spelmansmusik, en lugn och mysig kväll.

Alf Ekblad

FOTNOT: Förra årets spelmansstämma var den 21:a i ordningen. Senast det begav sig var 1973 då, liksom nu, ett samar-
rangemang mellan Södermanlands och Östergötlands spelmansförbund samt Örebro läns folkmusikförbund. Årets stämma 
kommer att arrangeras lördagen den 23 juli. I nuläget är inte programmet spikat men se www.olfm.se där mer information 
kommer att läggas ut. För upplysningar e-posta till alf.ekblad@hotmail.com eller ring 0706-410 310.
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Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Tel: 0582 - 77 35 00
www.datakonsult.eu

Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!

Etablerat 2002. Vi har goda referenser!

Klockan är halv sju på kvällen och Janne Karls-
son står vid flisförrådet vid den nya värmecen-
tralen i Brevens Bruk. Här ska det läggas asfalt 
dagen därpå och han kollar att allt är i sin ord-
ning. Han har varit i gång i tolv timmar och ännu 
är arbetsdagen inte slut.

– Nej, jag måste ta en sväng upp till Gröndal där en 
brotrumma har spruckit, säger han.
Att ta det lugnt ingår inte riktigt i hans filosofi. Långa, 
intensiva dagar ligger mer för honom.
 – Det här är min livsstil som jag trivs med. Men jag 
fyllde femtio år alldeles nyligen och det är kanske dags 
att dämpa farten, konstaterar han.
 Janne Karlsson driver och äger Skog- och maskin-
grävning Janne Karlsson AB. Det har han gjort sedan 
1983 då han övertog företaget efter sin far. Först var 
han soloföretagare, men i dag har bolaget elva medar-
betare och en av dem kanske kan tänka sig att efter-
träda Janne Karlsson. Den tjugoårige sonen Martin är 
nämligen anställd sedan fyra månader tillbaka.
 Företaget har sin bas i Vittorp, åtminstone då detta 
skrivs. Men det är på väg att flytta kontoret till en 
grustäkt som Janne Karlsson äger mellan Igelfors och 
Regna.
 – Dit flyttar vi kontoret. Det är i moduler så det går 
rätt snabbt. Sen ska vi bygga en ny verkstad där också, 
säger han. 
 Och adressen?
 – Tja, det vet jag inte. Grustäkten har inget namn. 
Vi får väl hitta på något, säger han.
 Skog- och maskingrävning Janne Karlsson AB har 
ända sedan 1977 arbetat för Brevens Bruk AB som 
också är en av de största kunderna.
 – Jättebra samarbete. Vi sköter allt vägunderhåll och 
alla grävarbeten, säger Janne Karlsson.
 I hans företag finns grävmaskiner, traktorer, lastbilar 
och väghyvlar. Svevia, före detta Vägverket Produktion, 
är en stor kund.
 Janne Karlsson bor i Igelfors, men har en gård med 
285 hektar skog i Vittorp.

Full fart och långa arbetsdagar

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.

Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37

Janne Karlsson är både direktör, grävmaskinist och 
en del annat. Åtta timmars arbetsdagar är för honom 
ett okänt begrepp.

 – Ja, där driver jag skogsbruk. Och lite lantbruk. 
Det gör jag mest för att jag tycker att det är kul. Man 
måste ju ha något att göra på fritiden också, säger han.

Välkommen till Monicas Tapetserarateljé
Jag hjälper er att klä om möbler, båt- & 

husvagnsdynor samt MC-sadlar. 

Öppet: Mån–tors kl 9-17 • Bittinge, St Mellösa 
Tel: 019-44 63 75, 0737-80 28 90

✁ klipp ur anonsen

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Sommarhalvåret 2010 (april-september) hade vi 
våra stugor och korttidslägenheter uthyrda to-
talt 84 nätter. I år har vi i skrivande stund redan 
strax över 180 nätter bokade. En mycket positiv 
utveckling alltså. Det är framförallt uthyrningen 
av Skrattorp och nytillskottet Fiskartorpet som 
står för ökningen.

Samarbetet med semesterhusförmedlaren Novasol 
har kommit igång på allvar och glada turister från 
bl.a. Tyskland, Belgien och Polen har hyrt in sig i våra 
typiska svenska röda stugor med vita knutar. Novasol 
har även kontrakt på Talludden, men där har intres-
set visat sig vara lågt, kan det bero på att stugan är 
grå istället för röd med vita knutar? Men inte heller 
Talludden står tom, dit har istället folk med anknyt-
ning till Brevens Bruk hittat; bröllopsgäster, gamla 
klasskamrater, fisketurister, jaktfolk, släktträffar mm, 
många är anledningarna till att komma och bo tillfäl-
ligt i Brevens Bruk. 
 För närvarande har vi följande möjligheter till kort-
tidsboende i Brevens Bruk:

populärt korttidsboende i Brevens Bruk 

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den som äls-
kar naturen och vill ha lugn och ro. Fiskartorpet ligger 
på en halvö i Sottern dit man tar sig med båt. Stugan 
består av tre rum och kök med fyra sängar plus tre 
extrabäddar. Där finns en stor brygga där man kan 
sitta och njuta av fågellivet på Sottern eller kanske 
koppla av med ett fiskespö. Båt ingår givetvis.

Talludden, Brevens Bruk – Det grå stenhuset som 
ligger så vackert på en kulle vid Brevensån strax utan-
för samhället. Huset har ett modernt kök, stort allrum 
och tre sovrum med sex bäddar. Utanför huset finns en 
stor grillplats, en båt finns vid bryggan nedanför huset 
och badplatsen Röda Sand ligger bara några hundra 
meter bort.

Värdshuset, Brevens Bruk – Fullt utrustad modern 
lägenhet med plats för två personer och möjlighet till 
extrasäng.

Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk lig-
ger Skrattorp, omgiven av vackra ängar som övergår 
i skog. Vid intilliggande Kullasjön finns badmöjlighet 
samt brygga och båt. Huset har tre sovrum med elva 
bäddar. I källaren finns bastu, relaxrum och tvättstuga. 
Grillplats på gården.

Östra Röda Byggningen, Brevens Bruk – Ett 
enklare boende för upp till tre personer. Inget kök men 
med kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare samt 
badrum. Perfekt för den som bara önskar övernattning.

För att hyra Talludden, Skrattorp och Fiskartorpet 
under sommarhalvåret vänder man sig i första hand 
till semesterhusförmedlaren Novasol, www.novasol.se. 
Övrig tid sköts uthyrningen av Brevens Bruk AB, tel 
019-58 58 50 eller bbab@brevens.se.
 Lägenheterna i Värdshuset och Östra Röda Bygg-
ningen förmedlas året runt av Brevens Bruk AB.
 Förutom ovanstående möblerade lägenheter har vi 
dessutom två omöblerade fritidslägenheter i Bystad 
som kan hyras t.ex. över en sommar.
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Tel 0771-355 355   www.skogsplantor.se

Effektivt och  
miljövänligt!

Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt belägg-
ningsskydd för att skydda skogsplantor mot 
snytbagge. Skyddet heter Conniflex och kan liknas 
vid en skyddsväst av lim och sand.

Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier 
men har lika stor skyddseffekt.

Med ett tvåårigt skydd behövs bara en behandling.
Ett klokt val för dig och din skog!
Kontakta oss för mera information om plantor och 

föryngringstjänster.

Brevens Bruk AB 
testar Conniflex

I skogsbruket är snytbaggen ett av de största 
hoten. En centimeterstor bagge som kan döda 
den späda plantan när den gnager på barken.
 

På de plantor som vi köper från Svenska Skogsplan-
tor kan vi nu få ett nytt skydd mot dessa angrepp.
Skyddet heter Conniflex och är en beläggning av lim 
och sand som täcker stammen.
 Conniflex ersätter de kemikalier som man idag 
oftast använder i skogsbruket.
 Det nya skyddet är lite dyrare men å andra sidan 
har det en tvåårig effekt. Då 
slipper man en efterbehand-
ling i fält året efter plante-
ring säger Sten Geijer, VD 
Brevens Bruk.
 Vi planterar varje år ca 
390 000 plantor och i år har 
vi testat Conniflex på en del 
av dessa.
 I vår levererar vi över 12 
miljoner plantor med det 
nya beläggningsskyddet 
Conniflex säger Hans Thyr, 
marknadschef på Svenska 
Skogsplantor.
 Vi har utrustning för att 
applicera skyddet på två 
plantskolor nu och den tredje 
anläggningen byggs i höst. 
Våren 2012 kommer vi att 
sälja över 20 miljoner plan-
tor med Conniflex.
 Det har tagits emot väl av 
marknaden och är idag det 
enda färdiga alternativet till 
kemikalier.
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Nya namn i 
styrelsen för 

Brevens Bruk AB
Gunnar Palme och Axel Josephson är nya namn 
i styrelsen för Brevens Bruk AB. Styrelsen i öv-
rigt består av Magnus Kindstrand (ordf), Sten 
Geijer (VD), Carl Gripenstedt, Hans Danielsson 
och Örjan Eriksson.

Gunnar Palme vill inte betrakta 
sig som styrelseproffs, men sitter 
med i flera bolagsstyrelser. Han 
är bland annat ordförande i sty-
relsen för Skandia liv. Halva sin 
arbetstid ägnar han åt riskkapi-
talbolaget EQT, där han är ”senior 
industrial adviser” med ansvar 
för att utveckla företag och stärka 
deras position på marknaden.

– Skogsbolag är inget nytt för mig. Jag har varit 
verkställande direktör för Assi Domän, Europas 
största skogsbolag, säger han.

Axel Josephson, 22 år, och sys-
terson till Carl Gripenstedt, är 
ny styrelsesuppleant. Det är 
hans första styrelseuppdrag i ett 
företag.
 Axel Josephson läser ekonomi 
på Stockholms universitet, men 
arbetar också extra i en bank. 
Han känner förstås väl till före-

taget och har tillbringat många somrar på Bystad 
där familjen Josephson har ett hus.
 – Jag gillar jakt, fiske och fotboll. Just nu spelar 
jag inte själv, men vi är ett gäng som ska sätta ihop 
ett korplag. Det ska bli väldigt roligt, säger han.

ASSISTERAR på väg 
och lAnTbRuk – RIng 019-45 03 45

SAMS övergripande målsättning är att i sam-
arbete med samhällsinstanser, företag och 
föreningar, initiera och stödja åtgärder som 
bidrar till att utveckla bygden ekonomiskt, 
socialt, kulturellt och miljömässigt. 

SAMS arbetar under våren med en turistmapp över 
SAMS-området med broschyrer från Kilsmo, Breven, 
Högsjö och Regna, allt samlat i en mapp med karta 
1:50.000 och med trelänsröset som medelpunkt, allt 
för att överskrida gränserna!
 Information om matställen, övernattningsmöjlig-
heter och upplevelsemöjligheter ska pryda mappen.
 Vi kommer att söka kontakt med företagare som vi 
tror har intresse av att vara med på en sådan mapp. 
Kostnad: Medlemskap i SAMS à100:-/år.
 Enkäten i Breven om behov av persontransporter 
gav ett så klent resultat att frågan läggs ner. ”Bästa 
bussen” återkommer i hösttidtabellen vilket kanske 
gläder de 10 som efterlyst en tur mitt på dagen.
 Istället för ”En kul tur i juli” arbetar vi på en 
”familje-trekamp”. Tre grenar genom tre län! Kom 
gärna med idéer!

Kontaktpersoner: 
Yngve Andersson, Högsjö 0151-800 66
Leif Selander, Kilsmo 019-45 70 40
Lars Bjurborn, Breven 019-45 41 26

Gunnar Hadders
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Anita Carlsson har körkort. Och då handlar det 
inte om bilar, även om hon också har ett sådant. 
Men hon har också körkort för att kunna hantera 
olika slags redskap som behövs för skogsarbete, 
som exempelvis motorsåg.

Anita kan köra även i skogen

Anita Carlsson klarar alla redskap som en skogsarbe-
tare behöver.

BO I BREVENS BRUK I Brevens Bruk finner du ett mycket 
prisvärt boende i en lugn, ren och 
vacker miljö med skogar och sjöar 
inpå knuten. Brevens Bruk aB 
nyrenoverade lägenheter håller hög 
standard och är smakfullt inredda. 
Välkommen för en visning av våra 
lediga objekt.

Nedre Bruket
Vacker villa belägen vid Brevensån. 140 
m2, kök, allrum, tre sovrum och två 
badrum. Stor altan och balkong mot 
väster med utsikt över Brevensåns stilla 
vatten. Egen brygga ingår.

Ring 019-58 58 50 för mer info.

K.B.D Betong Demolering AB, Karlskoga. Tel: 0586-582 20

Sedan i våras är hon anställd vid Brevens Bruk 
AB som skogsarbetare. Det är ju rätt ovanligt 
med en kvinna i detta mansdominerade yrke, 
men det är ingenting som Anita Carlsson tycks 
reflektera över.
 – Det är inget problem och har inte varit det i 
andra jobb heller som jag haft där männen domi-
nerat. Man måste lära sig det som krävs, oavsett 
om man är karl eller kvinna. Och behövs muskler 
så får man det i ett sånt här arbete, säger hon.
 Hon började jobba för Brevens Bruk AB redan i 
oktober 2009, som säsongsarbetare för att senare 
bli fast anställd. För folket i Brevens Bruk är hon 
välkänd. Hon råkar vara gift med Gunnar Carls-
son som är lantbruksinspektor. 
 Anita och Gunnar har varit gifta i 25 år, har 
tre söner och bor i Brevens Bruk, Mellangården. 
 Hennes stora intresse är de två ridhästarna 
som ingår i familjen. Hon är också matte för en 
omplaceringshund, alltså en jycke som någon 
hundägare inte klarat av att sköta.
 – Tidigare hade vi en grand danois, men nu har 
vi en wachtel, berättar hon. 
 Som skogsarbetare har hon Jonas Pettersson 
som chef.
 – Han är verkligen toppen. Det måste du 
skriva, säger hon. 

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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– Ursäkta, jag har inte tid att prata just nu. Jag 
måste fylla på flispannan.
 Johan Westin är jäktad och svingar sig upp i 
den väldiga frontlastaren för att hämta flis ur 
en jättehög för att sedan i god fart se till att 
pannan som värmer upp Bystad herrgård och 
angränsande byggnader inte slocknar.

När han pustat ut får han i alla fall lite tid över för 
att berätta att han sedan februari är provanställd på 
Brevens Bruk i samarabete med Arbetsförmedlingen. 
Fast egentligen började han redan i november förra 
året när det behövdes extra krafter för att ta bort 
all snö som vräkte ner.
 – Att ta hand om Bystad herrgård är min huvud-
uppgift. Men jag har också ansvar för övriga byggna-
der här ute, som Karolineberg, Bystad Värdshus och 
Rättarbostaden. Ön måste jag också se till, säger han.
 Johan Westin är 25 år, bor i Högsjö, och jobbade 

En hårt arbetande ung man

Johan Westin är från Högsjö, där han också har sina 
föräldrar. Men han kan skryta med att hans morfar 
kom från Brevens Bruk.

Har du tänkt renovera, men känner att tiden inte finns. Eller känner du dig osäker på 
vilka färger du skall använda eller om det skall bli tapet. Skall det vara matt eller blank 
färg etc. Kontakta oss nu så kommer vi hem till dig och tittar på förutsättningarna och 
ger samtidigt lite goda råd. Du får ett kostnadsförslag som självfallet är kostnadsfritt. 
Med det nya ROT – Avdraget får du tillbaka halva arbetskostnaden upp till ett värde av 
hela 50 000 kr!

Behöver du hjälp med 
målning och tapetsering? 
Du kan få vår hjälp och 
samtidigt dra av halva 
arbetskostnaden 
som ROT – Avdrag!

Vi arbetar enbart med kvalitetsprodukter och fasta priser samt följer 
givetvis reglerna i konsumenttjänstlagen. Ring oss idag och boka tid!
Telefon 019 10 57 40, www.krafft-maleri.se

Ps! Vi hjälper dig även med 
kakelsättning, golvläggning, snickeri-
arbeten och det mesta som du kan 
ha behov av. ROT - avdraget gäller 

även dessa arbeten!

som stensättare i Norrköping innan han anställdes 
av Brevens Bruk AB. Dessförinnan arbetade han på 
Högsjö bruk.
 – Den lilla fritid jag har ägnar jag åt att umgås 
med mina vänner. Och sen har jag ett asfaltmonster, 
det vill säga en cykel, som jag gärna sätter mig på 
och drar ut på vägarna, säger han.
 Johan Westin ”stormtrivs” med sitt nya jobb, även 
om han tycker att det är rätt så stressigt emellanåt:
 – Hellre jobbar jag för hårt än inte alls!

Tel: 0582-302 20

Däck • Skogstransporter • Verkstad
Återförsäljare för TIANLI skogsdäck

• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Den 1 juli lägger Sören Skoogh ner skruvmejseln. 
Och inte bara den, utan också alla andra verktyg 
som han med skicklighet hanterat under sina år på 
Brevens Bruk AB.
 – Jag har varit lite av en diversearbetare, ryckt 
in där det behövs, säger han.

Nu är det visserligen bara på yrkets vägnar som han 
lämnar verktygen orörda. Som pensionär tänker han 
fortsätta att fixa saker som behövs för att göra hemmet 
på Smedvägen ännu mer trivsamt, även om det är svårt 
för en besökare att förstå vad som behöver göras. Allt 
verkar redan tip-top.
 Sören Skoogh är grabben från Krokom i Jämtland som 
hamnade i Södertälje och där först utbildade sig till elek-
triker och sedan till låssmed. Redan under 1970-talet var 
han ett slags diversearbetare som växlade mellan olika 
jobb och ingenting tycktes vara honom främmande. Såle-
des var han tv-reparatör under några år, för att sedan bli 
serviceansvarig för Soda Stream och därefter ta hand om 
spegelskjutdörrar och åka kors och tvärs över Sverige.

Knackade på dörren
Under denna resa hade han träffat sambon Birgitta 
(Wennerström) som råkade ha sina föräldrar boende vid 
Knipphammaren och på så vis var kontakten med Brevens 
Bruk etablerad.
 År 1990 flyttade Sören och Birgitta in i huset på Smed-
vägen. Han sökte jobb på korvfabriken i Sköllersta, men 
hamnade hos TA på Kilsgatan i Örebro.
 En lördag knackade det på dörren och utanför stod 
BBAB’s dåvarande inspektor Torbjörn Hedmo, som und-
rade om det stämde att Sören Skoogh var elektriker. 
 Tja, det var han ju. Bland annat. Hedmo blev bjuden på 
en kopp kaffe och berättade sedan att Johan och Catharina 
Gripenstedt saknade vatten ute på Bystads herrgård.
 – Det var mitt första jobb för Brevens Bruk. Jag åkte ut 
och fixade vattenpumpen som hade gått sönder, berättar 
Sören Skoogh.
 Det blev fler uppdrag för bruket och 1992 ledde det till 
att han anställdes.

Ständigt närvarande
Sedan dess har Sören Skoogh varit ständigt närvarande 
för brukets alla hyresgäster. Renoveringsarbeten, rör-
mokeri, elektricitetsbekymmer – ja, ingenting har varit 
främmande för Sören Skoogh.

Nu har Sören fixat färdigt

Sören Skoogh och Skruttan på väg till svampskogen.

Från den 1 juni 2011 gäller följande telefontider på Brevens Bruk AB: 

växeltelefon 019-58 58 50, vardagar 8.00–12.00. Övriga tider ringer ni direkt till den person ni söker. 
Numren finner ni vid respektive person under ”Kontaktpersoner”.

Jourtelefon 070-349 15 60, vardagar 06.00-22.00, helger 08.00-22.00. Detta nummer skall endast användas för 
ärenden som ej kan vänta till kontorstid nästkommande vardag. Övriga tider (nätter) kan meddelanden lämnas 
på jourtelefonen, dessa avlyssnas nästkommande dag. 

vid akuta ärenden som t.ex. brand, olyckor, lägenhetsbråk m.m. där fara för liv förekommer, ring 112.

 nya telefontider Brevens Bruk AB

 – Och lås. Jag var ju utbildad låssmed och när jag kom 
till Breven var det en eländig röra med alla lås och nyck-
lar, säger han. 
 Sören Skoogh har trivts med sitt jobb, med sin frihet, 
där han ofta fått rå om sig själv. Och att han har fått träffa 
så många trevliga människor.
 – Och en del knepiga hyresgäster också, säger han.
Som pensionär ska han ta det lugnt, vandra i skogen med 
Skruttan och Birgitta. Skruttan är familjens Lagotto Ro-
magnolo, en italiensk ras, specialiserad på att hitta tryffel 
och andra märkvärdiga svampar.
 – Men hon har ännu inte hittat några, konstaterar 
Sören Skoogh.
 Svampexkursionerna kommer att alterneras med fiske 
på Sottern och utflykter till när och fjärran. Och sen kom-
mer väl en del verktyg fram också. En diversearbetare blir 
ju aldrig pensionär på heltid.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Gunnar Carlsson  
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor 
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

Jonas Pettersson 
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare 
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Birgitta Larsson
Anställd: 2011
Befattning: Administratör
Telefon: 019-58 58 50
E-post: birgitta.larsson@brevens.se

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se

Sten Geijer, VD: 019-58 58 52

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
Gunnar Palme
Axel Josephson

Sten Geijer 
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: sten.geijer@brevens.se

Marie-Louise Lindberg 
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: marielouise.lindberg@brevens.se

www.brevens.se

Rolf Larsson 
Anställd: 2007
Befattning: Fastighetschef
Direkttel: 019-58 58 58, 070-349 15 64
E-post: rolf.larsson@brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 BREVENS BRUK
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Festligt när nya postnumret invigdes

En fanfar för 715 96! Jan-Inge Hall blåser i sin trombon, medan lands-
hövding Rose-Marie Frebran och Claes Ander, ordförande i Rostugnens 
vänner, andäktigt lyssnar.

Gunnar Hadders i färd med att montera sitt alldeles eget postnummer.

BO I BREVENS BRUK
I Brevens Bruk finner du ett mycket prisvärt boende i 
en lugn, ren och vacker miljö med skogar och sjöar inpå 
knuten. Brevens Bruk aB’s nyrenoverade lägenheter 
håller hög standard och är smakfullt inredda. 
Välkommen för en visning av våra lediga objekt.

BörStorp
På bottenvåningen i Börstorp finns två rum och kök, 64 m2. 
Helrenoverat i början av 2000-talet. Badrum med dusch, 
klädkammare, vinds- samt uteförråd. Tvättstuga finns i huset.

Ring 019-58 58 50 för mer information.

Sedan i mars har alla i Brevens Bruk kunnat hämta 
sina brev ur postlådorna och nöjt konstatera att de 
numera bor i just Brevens Bruk och inte i Kilsmo. 
715 96 är nämligen det nya postnumret. Glömt och 
skrotat är 715 95, åtminstone för brevensborna. 

Det nya postnumret invigdes med fanfar, pompa och 
ståt. Ingen mindre än landshövding Rose-Marie Frebran 
stod för den högtidliga invigningen som skedde vid Rost-
ugnens särpräglade byggnad.

 I flera år har Hembygdsföreningen agerat för att 
Brevens Bruk ska få ett eget postnummer. Ärendet togs 
sedan över av Brevenskommittén och den som särskilt 
kan tillskrivas äran att postverket och övriga besluts-
instanser godkände ett nytt postnummer är Gunnar 
Hadders.
 Som tack för hans insatser fick Gunnar Hadders ett 
alldeles eget postnummer att pryda sitt hus med.


