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Nu får Breven eget nummer

Från och med mars nästa år är Brevens Bruk att räkna med, även för posten. Då är bruket inte längre en utpost
till Kilsmo och alla missförstånd som uppstått när brevensbor påstås ha bott i ”Kilsmo” är undanröjda. 715 96!
Lägg siffrorna på minnet och glöm 715 95, även om Brevens Bruk får leva med detta postnummer ytterligare
några månader. Läs mer på sidan 2

Julmarknad
och adventssång

Finskt brödrapar
blev kvar i Sverige

Världsrekord och
hornfestival

Den 11 december är det dags för den
traditionella julmarknaden i Breven
med många aktiviteter. Samma dag
fylls Brokyrkan med glada sångare
och en spontanorkester för att
sjunga jul- och adventssånger.
Sidan 3–5

Varma och Kalevi Muhonen begav
sig till Sverige för tillfälliga jobb.
Nu har det gått över 50 år och de
är fortfarande kvar. Nyligen fyllde
Varma 80 år, nästan samtidigt som
Kalevi fyllde 75.
Sidan 10–13

Världsrekordet i hornmusikstafett
kan numera sägas tillhöra Brevens Bruk. Vid sextettfestivalen på
sensommaren gick budkavlen från
rostugnen till Hampetorp – över två
mil. Och det är bara början, om man
får tro initiativtagarna.
Sidan 20–21
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Äntligen ett eget nummer på breven
715 96!

Lägg numret på minnet. Det här är
nämligen det postnummer som kommer att
gälla för Brevens Bruk från den 7 mars 2011.
Alla brevensbor ska i framtiden få vara just
brevensbor även när de får brev. Inget ont om
Kilsmo, men nu säger vi farväl till att sorteras
in bland folket i grannbyn.

Att Kungliga Postverket, det vill säga Posten Sverige,
äntligen har fattat beslut om 715 96 är till stora
delar en mans förtjänst, nämligen Gunnar Hadders.
Han genomförde en enkät som visade att alla ville
byta till Brevens Bruk från Kilsmo.
– Ja, det fanns ett undantag, men jag nämner inte
hans namn, säger Gunnar Hadders.
Med enkäten som tungt vägande argument kontaktade han Postens kundtjänst, som i sin tur hänvisade till Örebro kommun. Dit gick alltså en ansökan
med Brevenskommittén som avsändare. Kommunen
ville ha Språk- och Folkminnesinstitutets (Sofi) synpunkt och fick ett positivt svar.
Därefter skickade kommunen en ansökan till
Posten Meddelande AB, som efter handläggning i

nämnd, med bilagor, fattade beslut som kom i juni i
år. Puh! Allt hade tagit ett och ett halvt år.

”En framgång för oss alla”
– Jag är glad och stolt. Nästan hela folket i bygden
ställde upp och det här är en framgång för oss alla,
säger Gunnar Hadders.
Han betraktar sig som en riktig brevensbo, trots
att han inte är född på bruket. Men han har varit
fast boende i Brevens Bruk sedan tio år och har varit
här periodvis sedan han var fyra år gammal. Och då
blir det totalt 65 år, vilket gör att den mattekunnige
också kan räkna ut Gunnar Hadders ålder.
Förutom kampanjen för ett eget postnummer har
han gjort sig känd som envis motståndare till den
överdrivna närvaron av hjortar i samhället.
– Men nu kommer de i alla fall inte hit. Vi har
upprättat Fort Gjutarvägen som inrymmer tre fastigheter och sedan murarna restes har vi inte haft besök
av en enda hjort, säger Gunnar Hadders, som snart
kommer att kunna få vänliga brev med postnumret
715 96 på kuvertet.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

www.vaderstad.com
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Brevens Konst & Hantverk i ny regi
Konst & Hantverk är sig likt, men ändå inte. Sedan allhelgonahelgen har Brevens Bruk fått en ny
attraktion som ersatt den som Gunnel Marchesini
drivit sedan 1994. Från Stockholm med bagaget
fullt med idéer har nämligen Kristina Reuter anlänt och tagit över verksamheten, med god hjälp
av sin sambo Staffan Magnusson och hans mor,
Ulla-Britt Magnusson.
Det var faktiskt också Ulla-Britts förtjänst att
allt föll på plats. Hon bor i Kävesta där hon har
en egen butik, Kävestaboden.
– Vi hade aldrig varit i Brevens Bruk tidigare, men i
somras kom vi hit med min mor och hon berättade för
Kristina att Gunnel Marchesini ville sälja sin butik,
berättar Staffan Magnusson.
Både han och Kristina hade då redan betagits av
Brevens Bruks skönhet.
– Vi åker och tittar på butiken, sa hon.
Och sedan var de fast.

Utbildad inredare
Kristina Reuter är utbildad inredare med eget företag
som importerar bland annat textilier. Även Staffan
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Välkommen!
Telefon: Kristina 073-350 00 57
eller Staffan 073-460 84 98

Staffan Magnusson och Kristina Reuter är nya ägare
till Konst & Hantverk.
Magnusson är egenföretagare, inom konfektionsbranschen. De bor alltså i Stockholm och har fritidshus vid
Bråviken.
– Men vi tänker bosätta oss i Breven så småningom,
säger Kristina.
Hon har i många år drömt om en egen butik där hon
kan förverkliga sina idéer.
– Vi ska behålla den gamla stilen och mycket av det
som Gunnel Marchesini har skapat. Här kommer det att
finnas genuint hantverk, hemtextilier, konst, keramik
och svenska delikatesser. Inget tingeltangel. Jag ser
den här första tiden som ett studieår och jag vet ju inte
vad våra kunder förväntar sig, säger Kristina Reuter.
De hade först tänkt sig att byta namn till ”Brevens
Butik & café” för att understryka att här ska man
kunna slinka in och få en rejäl fika.
– Ja, cafébiten ska vi lyfta upp. Vi ska servera hembakat bröd och smörgåsar. På sommaren blir det också
glass förstås, säger hon.
Under oktober har Kristina och Staffan jobbat hårt
med att få inredningen färdig. De har haft god hjälp av
Ulla-Britt Magnusson och den extremt händige Bruno
Marchesini.

Musik och mode
Vad kan vi mer vänta oss?
– Musikaftnar givetvis. Vin- och ostprovningar.
Modevisningar. Ja, det är väl bara fantasin som sätter
gränser, säger Kristina Reuter.
Och tänker ni i likhet med Gunnel Marchesini också
bli fårfarmare?
– Tja, man vet ju aldrig, säger Kristina.
– Nej du, några får blir det inte, invänder Staffan.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Nu väntar både tapas och julbord
på Brevensgården
Tapas! Se där den stora nyheten på Brevensgården. Miguel Martinez har laddat upp med
en förnämlig tapasmeny med hemlagade rätter
av högsta kvalitet. Ett 15-tal olika delikatesser
finns att välja mellan, för avhämtning eller för
utkörning.
– Vi kan köra ut tapas till kunder inom en radie av
fem mil. Men det måste vara måltid för 5-6 personer
för att det ska löna sig. Vill man ha hemlagad sangria
går det också bra, säger Miguel Martinez.
Tapas blir det förstås inte på det magnifika julbordet som premiärdukades den 27 november. Brevensgårdens numera rätt berömda julbord serveras
fredag, lördag och söndag fram till den 19 december.
– Det har varit ett fantastiskt intresse och redan
i oktober hade jag över 500 förhandsbeställningar.
Vårt julbord är konkurrenskraftigt, inte minst prismässigt och i år är det dessutom samma pris som
förra året, säger Miguel Martinez.
Han kan se tillbaka på en sommar som har varit
bättre än normalt. Fler örebroare har börjat hitta till
puben och restaurangen i Breven. Spanska aftnar,
Oktoberfest, Mårten Gås och andra arrangemang
har naturligtvis bidragit till att göra Brevensgården
populär.
Men sommaren har också inneburit heltidsjobb
för krögaren. Därför tar Miguel Martinez välbehövlig semester från den 21 december och fyra veckor
framåt. Vart färden går? Till Spanien, förstås!
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Varsågod, brickor med tapas. Brevens egen krögare Miguel
Martinez har dukat upp en smakfull samling bestående
av pinchitos morunos, gambas al ajillo, patatas aliolio,
empanada gallega de atun, pollo al ajillo och croquetas
de pollo. Det finns ytterligare åtta rätter att välja på.

Ett av de mest populära arrangemangen
på Brevensgården är
Oktoberfesten, som
anordnas varje år med
Brefvensextetten som
extra dragplåster. Då
blir det både allsång
och långdans i stora
salen.
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Sjung in advent och julen!

Spontanorkestern i aktion i Brokyrkan.
I somras anordnades Allsång i Breven för femte året i rad. Brokyrkan var som vanligt mer än
full när Gunnar Breving och musikanterna i Spontanorkestern drog igång.
Nu är det dessutom åter dags för att för andra året sjunga advents- och julsånger, som förra året också blev
en stor succé. Den 11 december, samma dag som Julmarknaden, välkomnas alla glada sångare till Brokyrkan.
Klockan 16.00 drar allt igång. Gunnar Breving anger tonen på sin gitarr och leder som vanligt den mäktiga
kören. Den extremt musikaliske Jan-Inge Hall finns vid pianot och sedan kommer alla kända och okända
musikanter att förstärka orkestern.
Stigbjörn Bergensten är konferencier och har lovat att inte plåga publiken med något solonummer.

Välkommen till
Brevensgården
Traditionellt svenskt Julbord
290:- inkl kaffe
Fredagar
Lördagar
Söndagar

kl 15-19 3, 10 & 17 dec
kl 12-19 27 nov & 4, 11 & 18 dec
kl 12-19 28 nov & 5, 12 & 19 dec

Öppettider under vinterhalvåret:

idé till färdig ritning

Västra Bangatan 13, 703 54 Örebro
www.arkitekturochbyggnadsvard.se

OBS! Stängt 21 december – 17 januari.
Lunch
Tis-fre
11.45-14.00
Pub & Restaurang Fredag
18.00-01.00
Lördag
12.00-01.00
Söndag
12.00-18.00

BOKA BORD
Tel: 019-45 40 98
Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter
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Tel: 0582-302 20
Däck • Skogstransporter • Verkstad
Återförsäljare för TIANLI skogsdäck
5

Under sommaren och hösten har SAMS legat
lågt och lämnat plats för debatterna kring
valet.
Idetorka är det knappast, de flesta frågorna
kring våra samhällen har stötts och blötts, en
del frågor har vi haft framgång med under
våra 10 år.
Nya satser och nya vinster i framtiden!
Bussarna till och från Högsjö – Breven efterlyses
fortfarande kanske mer än helgturerna Breven
- Odensbacken. Mackfrågorna drivs i Högsjö och
Odensbacken av intressenter där.
Bredbandsfrågan med fiber kanske kan lösas med
de frisläppta miljoner som Post- och Telestyrelsen
kan förmedla. En saftig bit att bita i är kostnaden
för anslutning från gatan in till fastigheten som rör
sig om över 20.000:-.
Vägarna söderut från Högsjö och Breven är
alltjämt under all kritik, i denna turisttörstande
region och tid är infrastrukturen fantastiskt viktig.
En känd företagare i Igelfors karaktäriserar dock
området som ”tassemarker” , något som måste ändras till något mer positivt. Från Regna söker SAMS
några engagerade personer!
För att få ett vidare perspektiv kommer styrelsen
att i cirkelform läsa och diskutera boken ”Landet
utanför” av Kristina Mattsson. Bokens inehåll är
i alla avseenden utmärkande för trakterna kring
trelänsröset.
Ett nytt grepp, utan att för den skull överge de
gamla är att SAMS skapar en gränsöverskridande
turistbroschyr.
Härmed inbjuds nya och gamla entreprenörer att
bidra med turistisk information, tips på sevärdheter,
arrangemang, utflyktsmål, boendemöjligheter etc.
Enda kravet är om det är ett företagsarrangemang
att företaget/föreningen är medlem i SAMS för rimliga 100:-/år. Deadline sista mars för inlämning av
material till SAMS.
Kontaktpersoner som tar emot aktuellt material är Yngve Andersson, Högsjö 0151-800 66, Leif
Selander, Kilsmo 019-45 70 40 och Lars Bjurström,
Breven 019-45 40 58.
Gunnar Hadders
6

Effektivt och
miljövänligt!
Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt beläggningsskydd 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.

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se

Nr 2 • 2010

Vad önskar du dig av nästa år?
Anton Marijanovic,
Brevens Bruk:
– Ett bra gösår och ett
bra svampår, det ser jag
fram emot. Det skulle
inte heller vara så dumt
att få en högvinst på
måltipset.

P-O Karlsson,
Haddemo:
– Först att inte vintern
ska bli så lång. Sedan
en varm sommar då jag
får fiska och jaga. Dessutom tänker jag ta det
lite lugnare nästa år.

Kerstin Karlsson,
Högsjö:
– Att det fortsätter att
hända mycket i Breven,
men att man också ser
till att det händer mer
på vårarna. Calle Gripenstedt kan väl rycka
in och fixa något?

Oskar Olsson, Regna:
– Under nästa år är
mitt mål att nå eliten
inom motocrossen. Det
är nämligen mitt stora
intresse och jag kör en
450 cc KTM.

Caroline Jacobson,
Brevens bruk:
– Att jag ska kunna förverkliga ett nytt affärsprojekt, som jag hoppas
mycket på. Dessutom
önskar jag att vi får
riktigt många lamm i
Breven.

Harriet Nilsson,
Vingåker:
– Jag önskar att jag
kan få ett bra jobb nu
när Clear Edge avvecklar i Högsjö. Och
jag hoppas också på bra
lösningar för alla dem
som arbetar på Clear
Edge.

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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En märkvärdig
byggnad
En av de märkvärdigaste byggnaderna i Östernärke är den stora fatburen på Bystad. Den är
inte bara unik i vårt område, utan faktiskt i hela
Sverige, med undantag av Björkviks herrgård i
Östergötland, där det finns en liknande byggnad.
Bystads fatbur byggdes mot slutet av 1500-talet och är
därmed den allra äldsta byggnaden på herrgårdsområdet. När den uppfördes låg den på en holme i Sottern.
Numera, sedan vattennivån i sjön sjunkit, står den på
en liten kulle, omgiven av skog och ängar.
Fatburen var ett magasin där man förvarade kläder
och annan dyrbar egendom. Namnet kommer från
fornsvenskans ”fat”, det vill säga kläder, och ”bur” som
var ett annat ord för bod.
Fatburen gjordes så säker som möjligt för inbrott och
plundring. På sidorna hade den ett utskjutande loft,
avsett till försvar. Det kan man tydligt se på Bystads
fatbur.
Fatburen på Bystad är också känd för att här fann
man, hoprullad och undanstoppad, något som har
kommit att kallas ”den första egentliga kartan över
Skandinavien”. Den ritades 1626 av Andreas Buréus,
den svenska kartografins fader.
Även på Skansen i Stockholm finns en fatbur, men
den är en kopia av Björkviks.

Bystads fatbur låg ursprungligen på en holme i Sottern.

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro

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 kvalitet och är smakfullt
inredda. Välkommen för en visning av
våra lediga objekt.

Börstorp

På bottenvåningen i Börstorp finns ett rum
och kök, 43 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.
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Ljuv musik i skogen
med polska spelare
För skogsvandrare kan det vinande ljudet av
röjsågar upplevas som irriterande. För Anders
Rising är det ljuv musik, särskilt om han vet att
det är hans eget folk som är ute och arbetar bland
tallar och granar.
Ser man en orangeklädd man med röjsåg i skogarna
kring Brevens Bruk är sannolikheten stor att det är
en av Anders Risings medarbetare. Sedan hösten 2008
har hans företag anlitats för att röja i Brevens Bruk
AB:s marker.
Anders Rising har ett eget företag, Östergötlands
Skogsvårdstjänst AB, som i sin tur anlitas av Sundins
Skogsplantor för att genomföra olika skogsarbeten
som röjning och plantering. Rising har själv tre fast
anställda, men hyr in polska skogsarbetare under säsongen. Just nu har han elva polska medarbetare varav
fyra röjer i skogarna utanför Brevens Bruk.
– Mina tre egna anställda tillhör den utrotningshotade arten svenska skogsarbetare. Vem ska jag anställa
när de går i pension? Intresset bland svenskar att jobba
i skogen är minimalt och det tycker jag är synd, säger
Anders Rising.

Anders Rising tillsammans med fyra av sina elva polska
medarbetare.

– De har dessutom ett bra boende och förnämlig
utrustning. Många av dem har varit här i flera år och
Kan jobbet från grunden
kommer gärna tillbaka. De är bra och pålitliga medarSjälv har han arbetat i skogen i många år. Han utbil- betare som jobbar hårt, säger Anders Rising.
dade sig till skogsmästare 1991 och kan jobbet från
Kommunikationen sker med en osannolik blandning
grunden.
av engelska, tyska, polska och svenska. Anders Rising
I dag är skogsbruket till stor del mekaniserat. Men har lärt sig lite polska och flera av polackerna kan
röjning och plantering sker fortfarande manuellt.
numera också svenska fraser.
– Man har försökt mekanisera det, utan att lyckas.
Som regel kommer de hit i februari, arbetar till
Därför går det åt mycket folk för att klara uppgiften, slutet av juni med ett kort avbrott i mitten på maj för
säger Ander Rising.
att sedan återkomma i augusti. Därefter tas en paus
Medan svenskar undviker skogsarbetet är det an- under älgjaktsveckan. Sedan pågår arbetet till mitten
norlunda i Polen. Där finns arbetskraft, men inte alltid av december.
arbetsuppgifter. Därför söker sig polska skogsarbetare
Just nu går flera av dem och funderar på att flytta
till Sverige, där de erbjuds svenska löner och svenska till Sverige. Ett sådant erbjudande får de alltid med sig
anställningsvillkor. Det är alltså kollektivavtal som i bagaget när de återvänder till Polen.
gäller.
Anders Rising är väldigt
tillfreds med att få uppdrag för
Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
Brevens Bruk AB och hoppas på
ett långsiktigt samarbete.
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering och
Han bor i Sonstorp utanför
röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala omFinspång
med hustru och tre
bud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.
barn. Äldste sonen, Samuel,
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdsär 14 år och har visat ett visst
tjänst AB, Mobil: 070 684 80 97
intresse för skog och jakt. Kanske är den svenska skogsarbetaren ändå inte helt utrotningshotad?
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

www.sundins-skogsplantor.se
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    Två blåvita närkingar
Ingen av dem hade tänkt att stanna i Sverige, men i dag är bröderna Varma och Kalevi
Muhonen mer eller mindre äkta närkingar, även om deras hjärtan fortfarande slår
för Finland. Alldeles nyligen fyllde Varma 80 och Kalevi 75 år, med bara en veckas
mellanrum. Sidorna 10–13.

En liten bit Finland i Annebo
För över femtiofem år sedan lämnade Varma
Muhonen Finland för att arbeta i Sverige. Det var
på hösten 1954 och tanken var att han skulle vara
i Sverige över vintern och sedan återvända hem.
Så blev det inte. Han blev kvar efter vintern och bor än
i dag i Sverige, i ett vackert rött hus i Annebo, ungefär
mitt mellan Kilsmo och Svennevad. Där bor även Eeva,
som också kommer från Finland.
Man skulle kunna tro att de båda kände varandra
redan i Finland, men så var det inte. Medan Varma
kommer från Karstula i mellersta Finland är Eeva
från Åbo, 40 mil därifrån. Båda sökte sig till Sverige
för att arbeta här.
– Det var dåligt med jobb i Finland, så det var många
finländare som kom till Sverige för att hitta ett arbete,
säger Varma Muhonen.
Så var det också för Eeva. Hon arbetade på en konfektionsfabrik i Åbo. Två år efter Varma anlände hon
till Sverige och till Vingåker, som på den tiden var ett
centrum för svensk konfektionsindustri. Hon jobbade
först på Widengrens, sedan Ljungströms.

Eeva och Varma Muhonen framför sitt eget lilla paradis,
Annebo.

Tänkte inte stanna
– Det hade varit storstrejk i Finland 1956 och landet
hade inte hämtat sig från den. Jag hörde att det var
mycket högre löner i Sverige och att det behövdes folk.
Nåja, så mycket bättre var det inte, men det fanns ju
jobb här, säger Eeva Muhonen.

Men hon hade, liksom Varma, inte tänkt sig att
stanna i Sverige. ”Absolut inte”, säger hon.
Varma Muhonen fick jobb på Brevens Bruk AB som
skogsarbetare. Och några mil därifrån fanns Eeva. Och
det var tack vare en dans som de träffades.

KORTTIDSUTHYRNING
Skrattorp

Fullt utrustat hus. 5 rum och kök. 11 bäddar. Bastu
och tvättstuga. Stor trädgård. Ca 500 m till strand
med egen båt. 5 km från Brevens Bruk, avskilt läge.
OBS! Uthyres endast under sommarhalvåret.

Talludden

Toppmodern stuga för uthyrning. Stugan ligger strax utanför Brevens
Bruk, bara 400 m från badplatsen Röda Sand. I stugan finns tre sovrum
med totalt sex bäddar, ett badrum samt ett fullt utrustat kök/allrum.

Värdshuset

Möblerad 1:a i Värdshuset, Brevens Bruk. Fullt utrustat kök. Två bäddar
plus extrasäng.

Östra Röda Byggningen

Möblerat rum med kylskåp, mikrougn och vattenkokare. 3 bäddar.
Eget sänglinne & handdukar medtages. Hyresgäst skall städa innan avfärd.
Ring 019-58 58 50 för mer info.
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– Varma dansade inte. Men han körde folk till Vingåker som ville dansa och en av dem var jag. Så på sätt
och vis var det dansen som förde oss samman, säger
Eeva.
Varma känslor uppstod och de gifte sig 1964 och
flyttade in i en lägenhet i Breven. Familjen utökades
så småningom med tre barn, två flickor och en pojke.
År 1966 flyttade de till Annebo.
– Det var som att komma till paradiset, säger Eeva.

Har blivit fritidshus
På den tiden var det också gott om grannar. I dag är
nästan alla hus i närheten förvandlade till sommarbostäder och närmaste åretruntgranne finns i Gillberga.
Vägen mellan Kilsmo och Svennevad går alldeles utanför huset, men numera är trafiken mycket beskedlig.
– Annat var det förr. En gång var det riktigt illa. Då
hade Sakari, som då just hade lärt sig att gå promenerat
ut och satt sig på vägen. En timmerbil kom farande
och hann med nöd och näppe stanna. Då åkte vi till
Vingåker och köpte nät och inhägnade tomten, berättar Eeva.
Eeva och Varma pratar finska med varandra, men
är det folk i närheten övergår de till svenska. Ingen av
dem kunde svenska när de kom till Sverige.
– Jag hade hört svenska på radion, men det var
också allt. När jag kom till Breven bodde jag hos Sven
Karlsson på Knipphammaren. Han kunde förstås ingen
finska, men det gick bra ändå. I skogen var det ingen
alls som pratade, där flåsade vi, säger Varma Muhonen.

Såga och hugga
Hur länge tänker de då bo kvar ute i Annebo, långt
från all service som en tätort erbjuder?
– Så länge vi kan. Vi åker till Pålsboda och handlar.
Vi är ju beroende av bilen eftersom det inte finns några
busslinjer här, säger Eeva.
– Enda problemet är väl att vi värmer upp huset med
ved. Det är lite jobbigt att såga och hugga, men än så
länge går det bra, säger Varma, som inte gärna vill ha
ytterligare en kall och snörik vinter.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

☞
Din lokala mäklare
i alla fastighetsaffärer
www.smg.nu/vingaker

Tor-Leif Thuresson

Köpmangatan 12, 643 30 Vingåker
Tel. 0151-139 75, 070-687 16 15

Besöker ofta Finland

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Eeva började också att arbeta i skogen på somrarna,
med röjning och plantering.
Paradiset Annebo är deras fasta punkt i tillvaron,
men banden med Finland har de aldrig övergivit. Minst
4-5 gånger per år besöker de sitt gamla hemland där
de har massor av vänner och släkt. Men någon parabol
riktad mot öster för finska program har de ändå inte
skaffat sig.
– Nej, vi nöjer oss med ettan, tvåan och fyran, säger
Eeva.
– En kanal räcker för mig, invänder Varma.
I september fyllde Varma 80 år. Då uppvaktades han av
hela släkten, som numera även består av tre barnbarn.

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

Tobbe 070 576 99 17
KG
070 223 27 00
Kontor 0122 158 56
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Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Över 8 år i branschen! Vi har goda referenser!

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
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”Det bästa med livet
är att ta det lugnt”
Blommorna står fortfarande kvar på vardagsrumsbordet hemma hos familjen Muhonen i
Kilsmo. Det var bara någon vecka sedan Kalevi Muhonen fyllde 75 år, nästan samtidigt som
brodern Varma fyllde 80.
Liksom sin bror kom Kalevi Muhonen att lämna sitt
fädernesland för att bli skogsarbetare på Brevens Bruk
AB. Men precis som brodern hade Kalevi från början
inga som helst planer på att bosätta sig i Sverige. Han
blev till en början något av en pendlare mellan Finland
och Närke.
– Första gången jag kom till Sverige var 1954. Då
jobbade jag i Deje i Värmland. Det blev en kort sejour
och jag återvände till Finland för att göra lumpen,
berättar han.
Hemma i Karstula i mellersta Finland fanns nämligen Kaija, som var ett starkt skäl till varför Kalevi
åkte hem. De gifte sig 1959.

Bodde i Knipphammaren
År 1961 var Kalevi tillbaka i Sverige och då i Brevens
Bruk. Han bodde hos sin syster Kaisa i Bystad Kvarn.
– Det var Varma som lockade hit mig. Det var dåligt
med jobb i Finland och lönerna var dessutom högre i
Sverige. Men det blev bara några månader den gången
också, berättar Kalevi Muhonen.

Kalevi och Kaija Muhonen på förstubron i Kilsbacken.
Julen 1961 var han alltså tillbaka i Finland med en
byxdress i bagaget. Det var julklappen till Kaija.
– Men den bästa julklappen var ju att Kalevi kom
hem, säger hon.
Nästa vända till Sverige skedde 1969. Även denna
gång var det Breven som var mål och liksom tidigare
inskränkte sig besöket till några månader.

Ville inte till Sverige
I oktober 1970, för drygt fyrtio år sedan, blev det allvar
av planerna på att flytta till Sverige för gott.
– Jag ville inte. Pojkarna hade börjat skolan och jag
kunde inte ett ord svenska, säger Kaija.

SERVICE • INSTALLATION • BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker
Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se
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Men hon hade i samma veva förlorat jobbet i Karstula
och flyttlasset gick iväg till Närke. De fick en bostad i
Karolineberg vid Bystad. Kalevi fick jobb på en gång.
– De var så nöjda över att jag var tillbaka, berättar
han.
Kaija Muhonen fick så småningom också jobb på
Brevens Bruk AB. Först i skogen med plantering och
röjning, sedan på sågen i Kilsmo.
– Det tog slut när någon tyckte det var roligt att tutta
på, säger hon.


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

Lärde sig svenska snabbt
För de två sönerna var omställningen rätt smärtfri. De
kunde inte heller tala svenska, men började direkt i
skolan och efter ett par månader hade de tillägnat sig
det nya språket.
– Ja, det gick fort. Själv har jag aldrig lärt mig svenska ordentligt, säger Kaija, vilket är en stark underdrift.
I dag bor Kalevi och Kaija Muhonen i Kilsbacken,
utanför Kilsmo, i en lägenhet som de hyr av Brevens
Bruk AB. En av sönerna bor fortfarande i Kilsmo. Den
andre avled för några år sedan.
Några gånger per år besöker de sitt gamla hemland,
men några planer på att flytta tillbaka har de inte.
– Först ville jag inte flytta till Sverige, men nu vill
jag inte återvända, säger Kaija.

KORSNÄS
DIN SKOGLIGA PARTNER

Fortfarande finländare
Men i själ och hjärta är de fortfarande finländare. När
finnkampen i friidrott eller ishockey visas på tv är det
de blåvita som får familjens stöd. Finnkampen? Ja, så
säger man förstås inte, utan Ruotsi Suomi maaottelo.
Hur är det då att bo i Kilsmo?
– Tja, det vet vi inte så mycket om. Vi bor ju utanför
själva samhället och vet inte så mycket om vad som
händer i Kilsmo, säger Kalevi.
– Jo, men här är det lugnt och skönt och vi trivs bra,
säger Kaija, som funderar på att skaffa en finsk flagga
till flaggstången utanför.
Nu är de båda pensionärer sedan många år. Båda
gillar närheten till skogen, där det finns både svamp
och bär. Trädgården tar också mycket av deras tid.
– Det bästa med livet numera är att ta det lugnt,
konstaterar Kalevi Muhonen.

Korsnäs finns i din bygd.
Vi har lokal erfarenhet.
Det är vi som köper ditt virke.
Närke

Södermanland

Johan Karlhager

Dan Öhman

073-838 10 75

073-838 10 76

johan.karlhager@korsnas.com

dan.ohman@korsnas.com

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Korsnäs är inte bara köpare av ditt virke, vi är
också din skogliga partner i varje del av ditt
skogsbruk. Korsnäs virkesköpare finns i Dalarna,
Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Västmanland,
Södermanland och Örebro län.

www.korsnas.com/skog
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Så får landsbygden liv med hjälp
Karina Veinhede befinner sig i ett gränsland. Det
är hon inte ensam om. Gränslandet är namn på
det område som omfattas av åtta kommuner i tre
län där landsbygden ska utvecklas med hjälp av
EU-pengar.
Gränslandet är ett så kallat Leader, som är EU:s beteckning på samarbetsmetoden för landsbygdens utveckling. Delar av Örebro, Kumla och Hallsbergs kommuner
ingår i Gränslandet och dit hör också bland andra
Vingåker i Sörmland och Finspång i Östergötland.
– Gränslandet är ett homogent område på så sätt att
det består av brukssamhällen och skogsbygder, säger
Karina Veinhede, som har sitt kontor i Katrineholm.
Därifrån administrerar hon alla ansökningar som
strömmar in från organisationer, grupper och nätverk
som vill ha stöd för att förverkliga sina projekt.

Förbättra livskvaliteten
Om man är verksam inom ett Leaderområde kan man
få stöd för att:
• öka konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk
• förbättra miljön på landsbygden
• förbättra livskvaliteten och främja utvecklingen av
landsbygdens ekonomi.
Leaderkontoret styrs av lokala representanter från
ideell, offentlig och privat sektor, i en så kallad LAGgrupp, en lokalutvecklingsgrupp. I Gränslandets LAGgrupp ingår bland andra Magnus Lagergren, Stora
Mellösa, Leif Göthberg, Björnhovda, Bengt Bronner,
Odensbacken och Eva Widlund, Odensbacken. Gränslandet har också en stämma och där sitter bland andra
Gunnel Marchesini, Brevens Bruk, och Lotta Olsson,
Lännäs.
Satsningen på Leaderområden sker inte bara i Sverige utan i hela EU-området. Som en följd av den kraftiga

BO I BREVENS BRUK

Ena benet i Sörmland, andra i Östergötland och vandringspinnen i Närke. Karina Veinhede befinner sig
verkligen i ett gränsland.
urbaniseringen har det skett en utarmning av landsbygden över hela Europa och det vill EU motverka genom
att uppmuntra entreprenörskap och innovationer som
kan leda till en utveckling i stället för avveckling.
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 kvalitet och är smakfullt
inredda. Välkommen för en visning av
våra lediga objekt.

Nedre Bruket

Vacker villa belägen vid Brevensån. 140
m 2, 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.
14
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av EU-pengar

• Frisbeegolfbana vid Tallbacken, Röda Sands badplats,
Brevens Bruk.
• Landskapsutveckling i Brevens Bruk. En förstudie
för att utveckla turismen i området.
• Utestall vid Segersjö för att kunna erbjuda träningsmöjligheter och tävlingstillfällen för unga ryttare.
• Hållbar utveckling Östernärke. Ett projekt för att
uppmuntra och främja möten mellan entreprenörer och
via internet och därmed utveckla lokala affärsidéer och
främja nyföretagandet i Östernärke.
• Miljövänlig drivmedelsanläggning i Högsjö. Visionen
är att återupprätta en för bygden nödvändig samhällsservice sedan bensinmacken i Högsjö lades ned.
• Aktivitetshus i Östernärke – ett samverkansprojekt
mellan Kulturkanalen och Studiefrämjandet med sikte
att skapa ett aktivitetshus av en befintlig men outnyttjad butikslokal i Odensbacken.

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Outnyttjade resurser
– Gränslandet har många outnyttjade resurser som
kan skapa många möjligheter. Inte minst turismen kan
utvecklas och trots att det är en landsbygd har vi nära
till storstäder, säger Karina Veinhede.
Andra positiva faktorer är att Gränslandet har ett
rikt föreningsliv och en gemensam historia, samt höga
natur- och kulturvärden.
– Man kan också se glesheten som en resurs. Många
människor från tätbefolkade länder söker sig gärna till
områden där man kan få den enskildhet som är omöjlig
i hemlandet, säger Karina Veinhede.
Pengar till projekten kommer inte bara från EU, utan
också från kommuner, landsting och staten. För att ett
projekt ska kunna finansieras måste exempelvis en
kommun gå in med medel. Men för varje kommunal
krona kommer ungefär motsvarande summa från EU.
Här nedan finns några exempel på projekt som har
eller kommer att kunna förverkligas med stöd från
Leader Gränslandet.

Lite enklare att nå
ett bra resultat i skogen.

www.sydved.se

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

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
Ps! Vi hjälper dig även med
kakelsättning, golvläggning, snickeriarbeten och det mesta som du kan
ha behov av. ROT - avdraget gäller
även dessa arbeten!

Vatten

Gäller det brunnsborrning RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62 • 070-570 87 80
Även kvällar och helger
Nr 2 • 2010

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!
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
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Labbetorp för 100 år sedan
i ett barns ögon
För hundra år sedan bodde lilla Rosa Lindeberg i Labbetorp, norr om Kilsmo. Det var en
flicka med huvudet på skaft och pennan i hand.
Med sina små teckningar beskrev hon under
tre år livet på gården och skildrade detaljerat
olika verktyg, husgeråd och redskap.
Alla dessa teckningar har i ett sekel legat nedstoppade i en låda i Norrköping. Men nu har de blivit en
berättelse, ”Rosas bok”, om livet på landet som det
gestaltade sig i början på 1900-talet.
Bakom boken står konstnären och författaren
Majken Sörman-Olsson.
– Det är ett unikt dokument. När jag såg teckningarna tänkte jag att det här är något som absolut
måste ges ut, säger Majken Sörman-Olsson.
Rosa bodde på gården Labbetorp tillsammans med
sina föräldrar Abraham och Anna Lindeberg. Majken
Sörman-Olsson är en avlägsen släkting till familjen
Lindeberg. Sedan 1965 bor Birgit och Hans-Olof
Thuresson här.

Majken Sörman-Olsson (i mitten) har skrivit boken
med lilla Rosas teckningar. Rosa Lindberg bodde i
Labbetorp, i samma hus som Birgit och Hans-Olof
Thuresson numera äger.

Internatskola
Labbetorp har för övrigt också en spännande historia. I huvudbyggnaden, där Birgit och Hans-Olof
Thuresson bor fanns i mitten av 1800-talet en internatskola som drevs av Carl Johan Lindeberg.
Eleverna kom från hela landet och fick förutom
teoretiska kunskaper även delta i arbetet i lantbruket. Carl Johan Lindberg avled 1899, 90 år gammal.
Då hade skolan upphört.
Rosa Lindebergs öden är lite osäkra. Enligt Jan
Lindeberg gav hon sig som vuxen iväg till Algeriet
och gifte sig med en främlingslegionär. Senare lär
hon ha flyttat tillbaka till Östernärke och Lintorp.
Labbetorp som Rosa avbildade huset.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Tråkig dag
För fyra år sedan kom Majken Sörman-Olsson på
besök till Labbetorp. Då visade Birgit Thuresson
en uppsats, ”En tråkig dag på Labbetorp”, som hon
hittat i en skrivlåda. Det ledde till att hon kontaktade en släkting i Norrköping, Jan Lindeberg, som
kunde berätta att det vara Rosa som hade skrivit
uppsatsen och att det även fanns teckningar som
flickan hade gjort.
Majken Sörman-Olsson fick på så vis en massa
teckningar i sin hand, alla gjorda av Rosa Lindeberg.
– Det är en fantastisk skatt och det kommer att
bli en spännande och intressant bok, säger Majken
Sörman-Olsson.
16
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FASTIGHETSÄGARE!
Vill ni ha arbeten utförda?
Brevens Bruk AB’s fastighetsförvaltning
kan utföra större och mindre
byggnadsarbeten.
För mer information, ring
Rolf Larsson, 019-58 58 58.

Järnhandeln med de många möjligheterna

Efter en snörik vinter kom till slut våren. Vi
sådde korn och litet oljeväxter i början av maj,
men sen kom stora mängder regn så det dröjde
ända till början av juni innan vi kunde så färdigt
oljeväxterna.

Här finner du: Databutik – service och reparation
Färg-tapet/Beckers färg • Hushåll, knivar, saxar/Fiskars
Kontorsmaterial/Kontorab sortiment
Yrkeskläder, skor/Robustor

De stora regnmängderna orsakade att delar av sådden
drunknade. Efter detta kom sommaren med mycket sol
och torka, vilket inte är det bästa växterna vet. Istället
var det idealväder för en fjäril som lade ägg i oljeväxterna, äggen blev till larver i tusental som snabbt åt upp
bladen på växterna, innan vi till slut fick hejd på dem.
Skörden blev lägre än normalt, men beroende på
att andra delar av världen haft det mycket besvärligt
med torka, bränder och översvämningar har priserna
på spannmål stigit med ca 60%.
I höst har vi inte satt någon höstsäd, utan inriktat
oss på att göra markförbättrande åtgärder, såsom borttagning av stora stenar och täckdikning.
Med förhoppning om ett bra 2011 samt en God Jul
och ett Gott Nytt År!
Gunnar Carlsson
Lantbruksinspektor

Köpmangatan 14 • Tel 0151-104 31

NYHETER: Pelletspannor o luftvärmepumpar
Inför jakten: Ammunition, jaktradio m.m.

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
Nr 2 • 2010

019-45 03 45
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En byggnad för värme
och gemenskap
Snart är det julmarknad och då tänds åter elden
i Rostugnen. Byggnaden, som i över hundra år
varit ett landmärke i Brevens Bruk är åter i funktion sedan tre år tillbaka. Låt vara att här rostas
inte längre malm, men här träffas människor för
att känna värme av både gemenskap och från den
flammande brasan.
Allt detta kan man tacka ett gäng entusiaster med
Claes Ander i spetsen. För tre år sedan bildades nämligen Rostugnens Vänner, som nu sett till att byggnaden
är i ett sådant skick att den är ett utmärkt ställe för
allehanda tillställningar.
– Jag tyckte att det kändes skamligt att bara åka
förbi Rostugnen varje dag och veta att den bara stod
där till ingen nytta, säger Claes Ander.

160 medlemmar
I dag har Rostugnens Vänner omkring 160 medlemmar.
De odlar inte bara vänskap med den gamla byggnaden
utan ser också till att den återställs i ursprungligt skick.
Rostugnen har anor från 1860-talet och fick sitt nuvarande utseende efter en renovering 1905.
– Man kan väl säga att julmarknaden för tre år
sedan var startskottet. Men då hade vi redan rensat
byggnaden från all smutsig sand och flera ton skräp.
I stället hade golvet försetts med 30 ton grus, säger
Claes Ander.
Sedan dess har mycket hänt. En scen har uppförts.
Rader av kyrkbänkar, bland annat från Ugglekulla, har
satts in. Nu senast har ugnen försetts med nya luckor
och ramar. Och det har varit ett grannlaga arbete.

Ett dyrt kalas
– Vi ville återskapa det precis som det var en gång i
tiden. Lennart Molin åtog sig att göra modellerna. Hans
far Tore var modellsnickare under många år och Lennart hade lärt sig hantverket. Sedan göts luckorna hos
Bergmans Gjuteri i Karlskoga, berättar Claes Ander.

Här finns det plats för både många aktiviteter och glada
människor, säger Claes Ander, ordförande i Rostugnens
vänner.
Hela kalaset kommer att gå på ungefär 100 000 kronor när allt är klart. Även om Rostugnens Vänner kan
vara generösa behövdes externa finansiärer.
Riksantikvarieämbetet, Allan Wetterholms stiftelse
och Adolf Lindgrens stiftelse bidrog sedan Claes Ander
skickat vädjan till ett otal instanser.
– Vi har också haft ett gott samarbete och stöd av
Hembygdsföreningen och Brevens Bruk AB, säger han.

BERG

SPRÄNGAR’N
OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11
ODENSBACKEN
Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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Utför allt inom
sprängningsarbeten ovan jord
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Nu är 64 luckor och sju ramar på plats. Då handlar det
om över ett ton gjutjärn som formats enligt konstens
alla regler.

Ljusets återkomst
Nästa stora projekt är att byta ut och låta nytillverka
spännband runt skorstenen. Det kommer också att
kosta ungefär 100 000 kronor.
– Jag har goda förhoppningar om att få in pengar
även till det projektet, säger Claes Ander.
Rostugnen har under kort tid blivit en samlingsplats
för olika aktiviteter. Förutom julmarknaden kommer
Ljusets Återkomst att firas här med fackeltåg den 22 december. Rostugnen har också varit plats för Spelmansstämman och Blåsarfestivalen i sommar. Den samlar
också mycket folk under midsommar. Musik, teater,
litteratur och föreläsningar fyller den runda salen.
– Rostugnen är en unik byggnad, inte bara i Närke
utan även nationellt. Det finns ingen liknande, konstaterar Claes Ander.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

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.

ÄR DU INTRESSERAD AV EN
LÅNGSIKTIG RELATION?
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

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

www.mahlqvist-ror.se

Denna informationstidning har varit möjlig att göra tack vare våra annonsörer.

Stöd dem – de stöder oss.

Din kompletta salong mitt i Vingåker city

Spraytanning!

Prova det nya sättet
att bli brun.

Annelie Lindberg: frisör & nagelterapeut
Jenny Johannesen: aukt. hud- & spaterapeut, fotvård
Gunilla Ringqvist: frisör
Petra Lundqusit: aukt. hud- & spaterapeut, fotvård
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Kom
och köp
presentkort!

Telefon:
0151-128 80
Varmt
välkomna!
Bondegatan 6,
Bibliotekshuset,
Vingåker

Mellsavägen 25

019-45 03 45
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En rekordfanfar för Breven
Världsrekordet har hamnat i Breven!

När sommaren övergick till höst samlades hornmusikanter från när och fjärran, mest från när,
för att sätta ett rekord i blåsning. Från Breven
till Hampetorp gick stafetten där en bleckblåsare
stod på varje fyrahundrade meter och lät Rostugnsfanfaren ljuda över nejden.
Fanfaren, skriven av Jan Inge Hall, färdades således
över två mil, först längs allén och sedan in på småvägar fram till Hampetorp. Allt startade förstås från
Rostugnen.
Stafetten var en del i den sextettfestival som anordnades i Brevens Bruk och där fyra mässingssextetter
– Brefvensextetten, Högsjösextetten, Nerikesmessingsextett och Lindeblecket – hade samlats för att visa upp
sina färdigheter.

Konsertlokalerna utgjordes av Rostugnen och Hembygdsgården. Där hade många musikälskare samlats.

Större festival nästa år
– Och fler lär det bli till nästa år. Jag tycker att festivalen blev en succé och självklart återkommer den.
Då ska vi ta hit ännu fler sextetter. Intresset finns,
det vet jag, säger Jan Inge Hall, som tillsammans med
Lars-Gunnar Jörgensen och Claes Ander var männen
bakom arrangemanget.
Lars-Gunnar Jörgensen spelar ventilbasun i Brefvensextetten och Claes Ander är ordförande i Rostugnens
vänner.

Men hur var det då med rekordet?
Något rekord i trumpetstafett fanns inte tidigare, men
nu är det fastlagt. Guinness Rekordbok hade en särskild

Här står hela gänget samlat inför stafetten som gick från Rostugnen till Jan-Inge Hall tillsammans med Guinness kontrollant Alf Ekblad. I bakhamnen i Hampetorp.
grunden ses Lars-Gunnar Jörgensen.

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 kvalitet och är smakfullt inredda. Välkommen för en
visning av våra lediga objekt. Ring för info 019-58 58 50.

BO I KILSMO
Västra Röda
Byggningen

På tredje våningen med utsikt
mot Brevensån finns ett rum
med trinett. 24 m2, ljus och
fräsch, renoverad 2006.
Toalett/duschrum i trapphuset.
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Kilsbacken

Lägenhet i tvåfamiljshus, 2 rum
och kök, 72 m2,
två våningar samt
källare. Lugnt lantligt
läge, strax utanför
Kilsmo. Stor trädgård
med skogen bakom
knuten.
Nr 2 • 2010

kontrollant på plats, nämligen Brevens egen professor,
Alf Ekblad. Visserligen bor han i Breven, men hans
oförvitlighet kan däremot inte ifrågasättas. Således
blev det världsrekord och med all säkerhet kommer
Breven att utmanas i Rekordboken.

Tre mil eller mer
– Ja, det är nog fler som vill ställa upp. Men jag räknar
med att nästa år ska vi utöka stafetten till omkring
tre mil eller mer. Från Breven via Högsjö och Regna
och åter till Breven och sedan med en väldig final i
Brevensgården, säger Jan Inge Hall.
I årets stafett deltog förutom alla deltagare i sextetterna även frivilliga från Kulturskolan i Örebro samt
en del andra bleckblåsare.
Sextettfestivalen i Breven kan växa till något riktigt
stort. Här finns ju redan Sveriges äldsta mässingssextett och varför inte tänka sig att Breven blir den punkt
där alla Sveriges mässingssextetter samlas?
Dessutom är Jan-Inge Halls mål en trumpetstafett
som går från Rostugnen i Breven till Järntorget i Örebro – en sträcka på cirka, 4,5 mil.

Högsjösextetten har faktiskt två kvinnliga blåsare, vilket
är rätt ovanligt i bleckblåsarsammanhang.
Nerikesmessingsextett underhåller i
Rostugnen.

Brefvensextetten ger konsert i Hembygdsgården.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Vill du annonsera
i denna tidning?
Ring Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen, 019-58 58 57.
Nästa tidning kommer
ut i juni 2011.
Annonsstopp 30 april.
Nr 2 • 2010
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En solskenshistoria
En dag fick Brevens Bruk AB en inbetalning
som vi inte kunde placera. Det fanns en avsändare men det var ingen person vi skickat något
krav till och på ekonomiavdelningen är vi inte
vana vid att det betalas in pengar utan krav.
Avsändaren hade angivit sitt namn men ingen
adress, vilket gjorde att det sattes igång ett febrilt
letande efter i första hand ett telefonnummer till
personen som gjort inbetalningen, för att försäkra
oss om det var Brevens Bruk AB som skulle vara
mottagare av pengarna.
Ekonomiavdelningen hittade inte något telefonnummer men efter lite detektivarbete fann vi en
adress. Brev skickades till inbetalaren med undran
om pengarna verkligen skulle till Brevens Bruk AB
eller om det var en felaktig inbetalning. Inbetalaren
ringde när han fått brevet och talade om att inbetalningen hade kommit till rätt mottagare.
Brevens Bruk AB skulle vara mottagare av penningarna som tack för både vår eminenta tidning,

och för att vi har godheten att översända ett exemplar varje gång tidningen kommer ut. En sådan
gest blir så klart väldigt uppskattad och ger oss
skäl att fortsätta skicka tidningen till Brevens bor
i förskingringen.
Marie-Louise Lindberg
Ekonomichef

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.

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.

Karolineberg

Den södra lägenheten i tvåfamiljsfastigheten Karolineberg
är på 112 m2 fördelat på kök,
vardagsrum, 3 sovrum, badrum,
grovkök samt pannrum/förråd.
Två ingångar. Stor tomt med
ett flertal uteförråd plus garage.
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Intresserad
av båtplats
eller fiskekort
i Sottern?
Ring
019-58 58 50

Bystad Värdshus

Vill du ha en liten lägenhet på landet under sommarhalvåret?
Två 2:or främst lämpliga för sommarboende, en på första
och en på andra våningen, bägge på 50 m2. Lägenheterna
är nyligen renoverade,
men den gamla stilen
har behållits. I bägge lägenheterna finns vedeldning i köket samt kamin
i allrummet. Tillgång till
trädgård och uteförråd.
Ring 019-58 58 50
för mer information.
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BREVENS
BRUK AB

Kontaktpersoner
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

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO
Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

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

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

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

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
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Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör & Annonser: Sirpa Ahonen
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Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare		
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Brevens Bruk AB

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.

– allt från elmateriel till belysning

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

Telefon: 0150-73400.
info@booforssjoenergi.se

ÖVRIG
KORTTIDSUTHYRNING
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Företagsförsäljning: Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla
Tel: 019-58 77 00 order@malmbergs.com www.malmbergs.com

Prinfo Welins, Örebro 2010    Miljömärkt. Lic nr 341 236

Klimatneutral energi
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Brevens Bruk Brevens-10.indd
AB hyr även
ut bil- och husvagnsplatser samt förråd.

För mer information kontakta Brevens Bruk AB, tel. 019-58 58 50
Se även www.brevens.se
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