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En eldsjäl som brinner för Breven
Alla orter behöver sina eldsjälar och i Brevens
Bruk finns det gott om dem. En del är lite mer
eldsjäl än andra och till den kategorin får man
räkna L-G Jörgensen. I snart sagt varje arrangemang i Breven är han på något vis inblandad.

Korgarna var alltså i hamn, men sedan återstod
många andra kostnader och ett enormt arbete för att
få banan i skick. Allt detta fick L-G Jörgensen fixa på
egen hand. Fast han behövde inte köpa marken där discgolfen spelas. Den tillhandahåller Brevens Bruk AB.

– Ja, ja, men nu ska jag försöka få lite mer tid över åt
mig själv, säger han.
Det är möjligt att han lyckas med sin målsättning,
men riktigt övertygad kan man inte vara. Hans senaste,
och säkert inte hans sista, projekt var discgolfbanan vid
Röda Sand. Den invigdes i somras, består av nio hål,
och ligger vackert belägen vid Botaren.
Discgolf är alltså golf som spelas med discar, eller så
kallade frisbees, det vill säga tallriksliknande plastprylar. Till skillnad från vanligt sällskaps-frisbee är discarna i golfen specialgjorda med särskilda egenskaper.
– Allt började med att min son Jesper och jag köpte
oss varsin disc inne i Örebro. Vi kastade lite på skoj och
sen besökte Jesper Skultorp utanför Skövde där det
finns en bana. Det ledde i sin tur till att vi började åka
runt till olika banor, bland andra Brickeberg i Örebro.
Det var jättekul och då kom idén om att vi borde ha en
egen bana i Breven, berättar L-G.

Fårfarmaren L-G Jörgensen är… 			
			

4 000 kr per hål

Basun och flöjt
Frisbee och discar i alla ära, men mest av allt känner
folket i Breven och runtomkring L-G Jörgensen som
basunist i Brefvensextetten. De flesta kan nog inte
minnas sextetten utan just L-G. Vilket har sin naturliga förklaring.
– Jag började spela 1968. Som åttaåring! Då gick jag
till musikkårens materialförvaltare Folke Lindberg
och frågade om jag kunde få ett instrument. Det blev
ett althorn.
Så småningom blev det andra mässingsinstrument,
men i dag är det framförallt ventilbasunen som är L-G:s
val. Och flöjt. Denna sällsynta kombination uppstod när
han i slutet av 90-talet fick en tvärflöjt i julklapp. Med

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Nu var det förstås inte bara att sätta igång och bygga
en bana. Varje korg, motsvarighet till golfens hål, kostar
4 000 kronor. Och för en niohålsbana fordras alltså nio
korgar.
– Då var jag på ett möte med Leader Gränslandet
och fick veta att unga entreprenörer skulle kunna få
EU-bidrag till olika projekt, säger L-G Jörgensen.
Entreprenör kan han kalla sig, men inte ung. Ung
var däremot sonen Joakim som kom att söka bidrag och
beviljades pengar som räckte till fem korgar. Det här var
för tre år sedan. L-G Jörgensen började i sin tur ragga
sponsorer och det gick som en dans, får man väl säga.
– Calle Gripenstedt sa ja direkt. Det gjorde även SSU
Breven. Och de två sista korgarna bekostade Brevens
Bruk AB:s personalstiftelse, säger L-G Jörgensen.

Katrineholm - 0150-36 65 20 - www.lansfast.se
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hjälp av dåvarande kantorn Sture Sjönnemo lärde han
sig spela även flöjt.
– Mest av allt är jag nog ändå självlärd, säger han.
Att växla från basun till flöjt är rena gymnastiken för
läpparna.
– Ja, det har känts när jag först varit med sextetten
på kyrktaket på Kristi Himmelsfärdsdag för att sedan
springa ned och spela flöjt vid gudstjänsten, säger han.

Det är svårt att förstå hur tiden räcker till, men sedan
någon månad tillbaka har L-G Jörgensen faktiskt tid
över att börja renovera sitt hus också. Det beror dessvärre på att Scandiafelt i Högsjö slog igen och gjorde
honom arbetslös.
– Det tänker jag inte vara så länge till. Jag har en
del på gång, säger han.

…identisk med musikern L-G Jörgensen…

…som är mannen bakom discgolfbanan i Breven.

Tre får blev femtio

Jazz och sopransång

Discgolfare, musiker och fårfarmare?
– Det var Karins fel. En dag ringde hon och sa ”jag
har två lammungar med mig hem”. Sen blev det inte
två, utan tre. Jag hade dem i garaget och de skulle ha
välling varje morgon. I dag har vi nästan femtio får i
vår förening, berättar L-G.
Karin i den här historien är Karin Hellström, som
också är fårfarmare och dessutom delsbo med L-G
Jörgensen. De har varsitt hus i Breven, men bor för det
mesta tillsammans i ett av dem. Lite överdrivet med
två hus kan man tycka?
– Kanske det. Vi får se vad som händer i framtiden,
säger L-G.

L-G Jörgensen är discfantast, fårfarmare och musiker.
Han bara inte spelar utan lyssnar också på musik.
Gärna jazz.
– Jag har alltid på musik. Ja, kanske inte alltid. Karin
sjunger jämt och då lyssnar jag på henne, säger han.
(Karin Hellström är sopran i Brevenskören).
L-G Jörgensen är förresten också aktiv i Folkets husföreningen och faktiskt i det mesta i övrigt som sker i
Brevens Bruk.
– Om man inte engagerar sig händer ju inget, säger
han.
Och för alla som undrar: L-G står för Lars-Gunnar.

Puts & Tegel
i Örebro AB

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

idé till färdig ritning

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
Västra Bangatan 13, 703 54 Örebro
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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Framtidens whisky lagras i tunnor från Högsjö
Clear Edge försvinner och Thorslundkagge kommer. I vår öppnar
nämligen det senaste tillskottet i Högsjö näringsliv sin anläggning
i Clear Edges, eller som de flesta högsjöbor säger, Skandiafelts,
gamla lokaler.
Thorslundkagge är, som det heter i företagets reklam, ”Mästaren på trätunnor”. Marknaden för trätunnor kan kanske betecknas som begränsad,
men då har man inte räknat med den groende svenska whiskyindustrin.
– Mackmyra är vår största kund, men nu är fem svenska destillerier
på gång och ännu vet vi inte var det slutar, säger Johan Thorslund, tunnbindarmästare, som tillsammans med sin hustru Sirje äger och driver
företaget.
Thorslundkagge har i dag fem medarbetare, men Johan Thorslund
räknar med att det kommer att bli betydligt fler. Hur många vågar han
inte säga, men rekrytering pågår för fullt.
– Vi har över 120 omklädningsskåp i de nya lokalerna, konstaterar han.

Fem gånger större yta
Thorslundkagge har under flera år varit på jakt efter nya lokaler. Anläggningen i Ölmbrotorp strax norr om Örebro har man vuxit ur. I och
med flytten till Högsjö får man en yta som är fem gånger större än den
nuvarande.
– Vi tar ett lager i Dyltabruk på tusen kvadratmeter och det flyttar vi
också till Högsjö, säger Johan Thorslund.
Tunnbindare är ett udda yrke. Men unge Johan hade tidigt bestämt sig
för att lära sig att tillverka tunnor.
– Det började i skolslöjden i nian. Alla fick välja något de ville göra. Jag
valde att tillverka en trätunna. Det fick jag inte. Läraren sa att jag inte
kunde, säger han.
Johan och Sirje Thorslund flyttar i vår sitt företag Thorslundkagge till
Högsjö och in i Clear Edges gamla anläggning. Här ska tunnor i ek tillverkas, främst för den svenska whiskyindustrin. I bakgrunden ekvirke
som får ligga och torka i ett par år innan det används.



JULMARKNAD I BREVENS BRUK
10 december kl 10–16
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄

Ett flertal knallar både utomhus och inne i bodarna
Tomten besöker oss med godis till barnen
Åktur med häst och vagn/släde
Gjutgodslotteri
Rostugnen är tänd
Kaffe med dopp i hembygdsgården
”Konst & Hantverk” samt ”Ateljé Breven” är öppna
Brevensgården serverar julbord. Bokning 019-45 40 98
Brevens kyrka kl 13.00-14.30. Brefvensextetten, sång,
dikt, Lucia
Kl 16-18 allsång i Brokyrkan med Spontanorkestern

Välkomna!
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Denna första motgång gjorde honom än mer bestämd.
Så småningom åkte han till England och lärde sig att
tillverka ekfat. För drygt 14 år sedan fick han sitt mästarbrev.
– Tunnbindaryrket är gammalt. Trätunnor har tillverkats i 2 500 år, säger han.
År 1989 bildades företaget. Samma år träffades Johan
och Sirje. Tio år senare flyttade familjen från Åtvidaberg
till Ölmbrotorp eftersom deras äldste son skulle gå i
skola i Örebro. Att det blev just Ölmbrotorp var ren
slump eftersom de hittade de rätta lokalerna här.

Alla tunnor av ek
Och det är också slumpen som fört dem till Högsjö. Här
fanns nämligen de lokaler de letat efter.
Alla Thorslundskaggar tillverkas av ek. En del ekvirke
har faktiskt levererats av Brevens Bruk AB. Det är också
ektunnor som efterfrågas av destillerierna.
Varför är det så?
– Det där får du fråga Sirje om. Det är hon som är
expert, säger Johan.
Det visar sig att det är en hel vetenskap bakom varför
just ek är smakgivare åt whisky och andra ädla drycker.
– Vi forskar tillsammans med en professor i kemi som
vi anställt på deltid. Vi tillverkar tunnor av såväl obe-

i Brevens Bruk

Träffa tomten lördag 10 december.
Handla dina julklappar hos oss,
drick en kopp kaffe med
hembakat vid brasan.
Butiken är fylld med nya läckerheter.
Öppet under november-december
lördagar & söndagar kl 11-16
Janurai, februari & mars stängt.
Öppnas åter till påsk.
Välkommen!
Bruksgatan 15, 715 96 Brevens Bruk
073-350 00 57 • kristina.reuter@hotmail.com
www.brevenskonstochhantverk.se
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handlad ek som av ektunnor som vi importerar från USA
och som innehållit bourbonwhisky, säger Sirje Thorslund.

Till Skottland och Italien
Tunnor från Ölmbrotorp har hittat vägen till såväl
Skottland som till vinproducenter i Italien. Men nu är
svenska whiskydestillerier huvudkund.
Familjen Thorslund, som förutom Sirje och Johan
består av sönerna Alexander, 17, och Rikard, 12 år, planerar att flytta med sitt företag, men inte till Högsjö utan
till Östernärke. Detta med tanke på pojkarnas skolgång.
– Någonstans mellan Ekeby-Almby och Odensbacken,
hade vi tänkt oss. Vi får se var vi hamnar, säger Johan.
Innan flyttplanerna bestämdes hölls familjeråd där
de båda sönerna sade okej.
– Vi blev faktiskt lite överraskade. Båda tyckte det
skulle bli kul och spännande att flytta, säger Sirje.
De nya Högsjölokalerna tar man över den 29 februari.
– Ett bra och udda datum, konstaterar Johan.
Sedan börjar flytten av maskiner och material i mars.
Någon gång under våren kommer tillverkningen igång
och då ska man också ha en högtidlig invigning.
Och när du i framtiden skålar i Mackmyra eller någon
annan svensk whisky vet du att den utsökta brygden
mognat i tunnor från Högsjö.

Nu dukas julbordet
upp i Brevensgården
Det doftar av glögg i
Brevensgården hela
december och där
dukar också Miguel
Martin e z upp e tt
välsmakande julbord
med alla de välkända
ingredienserna.
– Det är som vanligt ett traditionellt svenskt
julbord. Kanske hittar man här lite mer vilt
än vad stadens restauranger kan erbjuda,
men annars tror jag att alla känner igen sig,
säger han.
Fredag, lördag och söndag, med start den 25
november och avslut söndag den 18 december
hälsar han julbordsgästerna välkomna. Det
blir en sittning på fredag och två på vardera
lördag och söndag.
Och för säkerhets skull: ring 019-45 40 98
och försäkra dig om en plats.
5

Kvinnlig trio på Brukskontoret i Breven
Birgitta Larsson, Nora Höpper och Sirpa
Ahonen – kvinnlig trio på brukskontoret i
Breven.
lämnade hon Stockholm för att flytta till Vittbro
mellan Högsjö och Vingåker, där familjen haft
ett fritidshus sedan 2001. Nu var det omvandlat för åretruntboende. Hennes make hade då
också fått jobb som bussförare i Vingåker.
– Det här var som att komma hem. Jag är
uppväxt på landet, i Åkersberga utanför Stockholm, och det kändes underbart att flytta till
Vittbro, säger hon.
Närheten till naturen var en stor fördel för
Birgitta Larsson, som cyklar mycket på sommaren och åker skidor på vintern.
– Arbetet här är omväxlande och man träffar
så många intressanta och trevliga människor,
säger hon.
Birgitta Larsson, Nora Höpper och Sirpa Ahonen,
– tre driftiga kvinnor på brukskontoret i Brevens
Bruk. Två av dem är nyanställda. Den tredje,
Sirpa Ahonen, har en ny funktion och arbetar numera heltid för moderbolaget, Bystad Holding AB.
Sirpa Ahonen har varit anställd på Brevens Bruk
AB sedan 1994 som administratör. Men hon har delat
sin tjänst med att också arbeta för Bystad Holding AB.
– Det var svårt att hinna med allt som skulle göras.
Nu är det lite lugnare, om än inte lugnt, men jag hinner med bättre och kan göra ett mer noggrant jobb,
säger hon.
Mycket av hennes arbetsuppgifter gäller Competition Line som är det företag som uppför och driver
sportanläggningar i England och som Carl Gripenstedt
är chef för.
Sirpa Ahonen bor i Kilsmo, men reser gärna till Finland där hon har en stuga vid en liten sjö. Och bastu
därtill, förstås.
Birgitta Larsson efterträdde Sirpa Ahonen som
administratör på Brevens Bruk AB. För tre år sedan

Nora Höpper kom till Sverige från Tyskland för två år
sedan. Då hade hennes sambo redan flyttat till Sverige,
men hon väntade tills hennes två döttrar var färdiga
med sin utbildning innan hon packade sina resväskor
och drog iväg.
– Min sambo flyttade hit 2006 och han ville inte
tillbaka till Tyskland. Det är så mycket lugnare här i
Sverige, säger hon.
Hon läste svenska på SFI och fick sedan jobb på
Julita gård. Nora Höpper har 20 års erfarenhet som
skogvaktare och därför var det rätt naturligt att hon i
somras fick tillfälligt jobb med att inventera älgskador
för Brevens Bruk AB. Hon arbetade också en del för Boo.
Sedan augusti är hon fast anställd som lokalvårdare
och parkarbetare.
Tre-fyra gånger per år besöker hon sitt gamla hemland. Fritiden ägnar hon åt att cykla och läsa.
– Jag gillar deckare och historiska böcker, säger Nora
Höpper.
Och snart väntar vintern och skidåkning?
– Nej, nej, jag är inte så bra på skidor, säger hon med
ett skratt.

Vatten

Släktforskning för dig
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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Spar annonsen

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

Gäller det brunnsborrning RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Även kvällar och helger
Certifierad brunnsborrare
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Breven – rätt plats även för utländska gäster
Sommaren i Breven är en underbar tid, vilket många svenskar sedan länge har känt till. Nu har denna
kunskap även spridit sig utanför landets gränser
och under den gångna sommaren har många tyskar,
danskar, norrmän och polacker hittat hit.
– Ja, uthyrningen av stugor har varit en succé. Vi har
haft bra beläggning hela sommaren, säger Caroline
Jacobson, värdinna för uthyrningen.
Brevens Bruk AB har tre boenden för uthyrning:
Fiskartorpet, beläget på en ö i Sottern alldeles i närheten av Bystad herrgård, Skrattorp, som ligger vackert
i närheten av Kullasjön och Talludden, som är belägen
strax utanför Brevens Bruk vid Brevensån.
– Alla våra gäster har varit nöjda och glada. De har
badat och fiskat och ingen tycks ha längtat efter något
stadsliv, säger Caroline Jacobson, som talar såväl tyska
som engelska och därför har haft lätt att få kontakt
med gästerna.

Ett trevligt och roligt uppdrag, tycker Caroline Jacobson om att få vara värdinna för dem som hyr stugor av
Brevens Bruk AB.
Talludden och Fiskartorpet kan ta 6-8 personer, även
om man för trivselns skull bör vara färre. På Skrattorp
kan upp till elva personer bo.
Uthyrningen förmedlas via Novasol.

Fiskartorpet

Exotisk båtfärd
Till Fiskartorpet tar man sig med båt och det har varit
en glad överraskning för gästerna där.
– Lite exotiskt för stadsbor att behöva använda båt
för att komma till sitt hus. Ett engelskt par firade sin
smekmånad på Fiskartorpet, säger hon.
Hennes uppgift har varit att visa besökarna runt,
anvisa parkeringsplatser, instruera dem i hur båtarna
fungerar, fixa cyklar och ge praktiska tips. Det har också
hänt att hon har fått kontakta läkare.

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

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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www.mahlqvist-ror.se
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Händelserik sommar i Breven
Brevens Bruk må vara en fridfull plats under
vinterhalvåret, men sommartid är det full fart
där evenemang avlöser varandra. Störst av allt är
förstås midsommarfirandet, ett av de mest innehållsrika och traditionella i Sverige med landets
märkvärdigaste och förmodligen högsta majstång.
Men sommaren i Brevens Bruk innehåller så mycket
mer. Här finns förstås puben som alltid välkomnar
törstiga och hungriga besökare. Och puben bjuder

också på kvällar där entusiastiska fotbollsvänner på
storbildsskärm kan se landslaget triumfera.
Konst & Hantverk är en annan mötesplats för brevensbor och besökare. Förutom att man här kan hitta
fyndiga presenter och annat har sommaren också inneburit att diverse så kallade kändisar uppträtt.
Brevens Bruk är också en musikalisk plats, markerat
av spelmansstämma och sextettfestival. Och de flesta
vet väl att Brefvensextetten är Sveriges äldsta mässingssextett som fortfarande är i full verksamhet.

Allsång i Breven är numera
ett begrepp. Varje sommar, i
augusti, fylls Brokyrkan av
sångarglädje och då spelar
också den imponerande spontanorkestern (bilden) upp. I december blir det också Allsång
i advent.

Midsommar är den tid då Brevens Bruk invaderas av tusentals åskådare för att ta del
av underbart vackra kransar och taktfast hornmusik. Själva höjdpunkten är när den
18 meter höga majstången reses.

Söderslätts
SpannmålsGrupp
grundat 2001

Söderslätts Spannmålsgrupp (SSG) är ett nätverk av samverkande familjejordbruk och större gods i Skåne. Sedan2008 har vi även etablerat
oss i Linköping för att kunna erbjuda lantbruksföretag i Mellansverige ytterligare en affärsmöjlighet. Vi är lyhörda för kundernas krav på
sortmaterial, odlingssäkerhet och spårbarhet. Vi har resurser för torkning och lagring och har en optimal logistik för att minska belastningen på såväl ekonomi som miljö. SSG kortar kedjan mellan åkern och förädlingsindustrin. Kunderna finns i såväl Sverige som utomlands.

LINKÖPING 013-32 85 50. Urban Johansson, urban@ssggrain.com • Madelene Johansson, madde@ssggrain.com
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Hornmusiker samlades
för andra året i Breven
för att tillsammans och
i sextett vårda denna
urgamla svenska musiktradition. På bilden ses
generalen Jan-Inge Hall
inspektera sina styrkor.

Siw Malmkvist kan sjunga. Det vet
alla. Men att hon också är en god
konstnär är mindre känt. I sommar
ställde hon i alla fall ut sina alster
på Konst & Hantverk. Här ses hon
tillsammans med Kristina Reuter och
Staffan Magnusson.

En annan kändis som besökte Breven och Konst &
Hantverk var allas vår Ernst. Han presenterade
ett urval av sina designade artiklar. På bilden har
Kerstin Fors låtit sig fångas av herr Kirchsteigers
charm.

Midnattssolsrallyt passerade för andra gången
Breven och hundratals
bilar invaderade i juli
bruket. Det lockade också
tusentals bilentusiaster.
Den gamle racerstjärnan
Kenny Bräck vann för
övrigt tävlingen.

I juni hölls spelmansstämma
för andra året i rad. Omkring 50 spelmän deltog
och publiken kunde njuta
av både vacker musik och
solsken. Allt avslutades med
dans på hembygdsgården.

Vi installerar och servar
el kyla vvs och värme.

En levande lanthandel i Högsjö
Öppettider:
Mån-fre 8-19 • Lör 8-17 • Sön 9-17
Vårt nya telefonnr: 010-741 45 80
Välkomna!
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Våra tjänster berättigar
till ROT avdrag.
Varför inte ringa oss
redan idag?
019-45 61 24
070-683 19 72
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
www.ekvenergi.se

Mer hälsa – bättre mående
Vanlig yoga • Lättyoga på stol
frigörande andning

Högsjö Andrum
Cert. yogalärare Rosemarie Berg
0705-628 923
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Vad innebär julfrid för dig?

Ella Fagerström,
Breven:

Theodor Broms, 9 år,
Stockholm:

Svante Sjöberg,
Stockholm och Breven:

Siw Andersson, Breven, här
med sin Jack Russell, Solo:

Gunni Sjöö,
Breven:

Jan-Evert Eriksson,
Kilsmo:

Julfrid är för mig att umgås med
barnen och barnbarnen. Det kan
också vara att sitta stilla och vara
omgiven av tända ljus. Det är
mysigt. Julottan ingår också i min
julfrid.

Att vara tillsammans med de nära
och kära är julfrid. Julottan tillhör
också friden. Jag brukar gå till Lännäs kyrka där jag sjungit i kören i
elva år. All julmusik ger mig frid i
själen.

Julmusik tycker jag om, men jag vill
också lyssna på ”I natt jag drömde
något som”. Sen vill jag ha många
ljus. Vi har en stuga i Breven och
mormor bor i Högsjö. Där är också
fridfullt.

Ja, inte är det julklappar i alla fall.
Stillhet och att umgås med de nära
och kära, det ger mig frid. Julottan
vill jag inte heller missa, medan
julmaten däremot inte är så viktig
för mig.

Julen är en tid för reflektion och
kontemplation, att bara ta det
lugnt. Det gäller speciellt på julafton som jag inte firar med mina
fem barn. De är välkomna under
mellandagarna i stället.

Hela stämningen kring jul ger mig
frid, alla ljus, musiken och till viss
del även mat. På julaftons morgon
åker vi till Katrineholm och äter
frukost. Där har jag alla barn och
barnbarn.

JULENS ALLA BLOMMOR
finner du i våra växthus!
Skapa din egen julgrupp.
Vi har tillbehören.
K.B.D Betong Demolering AB, Karlskoga. Tel: 0586-582 20
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Blommografera i god tid.

EKHOLMENS
Vingåker
0151-130 75
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Besök vår
vår butik
butik på
på Köpmangatan
Köpmangatan 13
13 ii Vingåker
Vingåker
Besök
Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker
Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker
butik på Köpmangatan 13 i Vingåker
Besök Entreprenad
vår butik och
på Köpmangatan
13 i Vingåker

Allt inom golv och lite till...

Telefon: 0151-51 18 49
vingakers.golvservice@telia.com
www.vingakersgolvservice.se
vingakers.golvservice@telia.com
vingakers.golvservice@telia.com
vingakers.golvservice@telia.com
Innehar F-skattesedel

vingakers.golvservice@telia.com

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

vingakers.golvservice@telia.com
Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

Maskiner för alla uppdrag

Klent och stamtätt? En välväxt andragallring? Kanhända en liten slutavverkning där
intill? Vår flexibla modeller gör det till hemmamarker för John Deere. Med hjälp av en
omfångsrik tillvalslista bygger vi din skördare så den bäst passar för dina uppdrag, med
komfort för alla väder.
Låt oss också nämna att flerträdshantering förstås finns till samtliga aggregat –
fyrhjulsdrivna som tvåhjulsdrivna.

Nr 2 • 2011

www.deere.se
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Oppunda El
– ett företag med många kontakter
Åke Eriksson är en av sju medarbetare
på Oppunda El i Vingåker och har sedan
början av 1970-talet varit en av dem
som regelbundet tagit bilen till Brevens
Bruk för diverse installationer.
– Ett av mina första jobb som arbetsledare
var det nya gjuteriet i Breven. Det var ett
komplicerat jobb, svårt tekniskt, med all el
till processer och belysning. Men det klarade
vi rätt bra om jag minns rätt, berättar han.
Och det var med stort vemod han kunde
konstatera att satsningen på gjuteriet inte
gick hem utan att allt gick i graven. Men
därmed upphörde förstås inte kontakten
med Brevens Bruk AB.
– Nej, men i dag är det Rolf Larsson som
vi samarbetar med. Han tycks ha koll på det
mesta, säger Åke Eriksson.
Själv har han lämnat verktygen och i stället placerat
sig bakom ett skrivbord, även om han beger sig till
Brevens Bruk ett par gånger i månaden. Nu är han
den som administrerar verksamheten hos Oppunda
El i Vingåker.
– Jag kallas projektledare och det är väl också det
jag är, konstaterar han.

Ingår i en koncern
Han är elingenjör i grunden, gick ut Teknis i Katrineholm 1966. Han tillhör veteranerna inom Oppunda
El, fast ändå inte, eftersom företaget har burit dagens
namn sedan 1998. Tidigare hette det Vingåkers Elektriska och sedan Bondestads Elservice.
Nu ingår företaget in en liten koncern med Oppunda
Invest som moderbolag. Tvärs över gatan har Oppunda

Åke Eriksson, projektledare, sköter numera det
administrativa, medan Mattias Eriksson, är den som
närmast ansvarar för de arbeten som Oppunda El utför
i Brevens Bruk.

Kraftkonsult, ett annat av systerföretagen, sitt kontor.
Ytterligare ett är Oppunda Svets & Mekanik.
Oppunda Invest ägs av Thord och Ingrid Samuelsson. Huvudkontoret finns i Katrineholm. Oppunda är
den gamla beteckningen på det härad som omfattade
delar av Katrineholm.
Åke Eriksson har mycket gott att säga om det vackra
Breven, men föredrar ändå att bo i Österåker som han
menar är den bästa delen av Vingåker, med tanke på
närheten till sjön Öljaren.

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se
12
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Tobbe 070 576 99 17
070 223 27 00
KG
Kontor 0122 158 56

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se

Vill du
annonsera
i denna tidning?
Ring Brevens Bruk,
Birgitta Larsson, 019-58 58 50.
Nästa tidning kommer
ut i juni 2012.
Annonsstopp 30 april.

Egen brunn?
Har du koll på din
vattenkvalitet?
Ta ett vattenprov
– för säkerhets skull.
Vi utför en kemisk/fysikalisk
vattenanalys, för 350:-!
Har Ni en färdig analys?
Ta med den så får Ni ett
kostnadsförslag!

Stöd våra annonsörer
– de stöder oss!

019-45 61 24
070-683 19 72
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
www.ekvenergi.se

Öppettider

cykel gräsklippar-service
jakt Fiske & Fritid
Datatillbehör Gasol
Nr 2 • 2011

Vardagar kl 9-18
Lördagar kl 9-13
Söndagar Stängt
Telefon: 0151-104 31
www.jarnhandel.se
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Skolan där mysterier kan ske
Finns på andra platser

Mysterieskola?
Många som färdats mellan Brevens Bruk och
Högsjö har sett skylten och ställt sig frågan. Vad
i all världen kan en ”mysterieskola” vara?
För att få svar begav vi oss till Chaitanya Saksberg som driver Mysterieskolan i ett underbart
vackert beläget hus vid stranden till Kullasjön.
– Mysterieskolan är en plats där själen skolas, där
människor får kontakt med sig själva och där de kan
utvecklas genom att känna, säger hon.
Hur allt detta går till är svårare att förklara, men
enligt Chaitanya Saksberg har varje människa sina
egna nycklar för att ”öppna sig” med.
– Det sker inte utan smärta. För att växa som människa och för att själen ska utvecklas behöver vi känna
smärta. Vi vuxna har slutat att uttrycka oss då det gör
ont, säger hon.

Mysterieskolan finns även i Helsingborg. Verksamheten startades 1990 i Habo. I mars 1994 flyttade
Chaitanya och maken Joshua till huset vid Kullasjön
som hon förälskat sig vid första mötet. Läget vid sjön
var bedårande och ”komma hem” känslan förstärktes
ytterligare då alla hennes älsklingsblommor dök upp
där.
Själva boningshuset, Hjälpetorp, är byggt 1910, men
de båda annexen är från 1700-talet. Det ena håller på
att varsamt inredas för att bli en samlingsplats för
framtida elever till Mysterieskolan.
Skolan kan ta emot ett tiotal deltagare åt gången.
Eleverna, om man nu får kalla dem så, kommer från
hela landet.
Chaitanya Saksberg är ursprungligen från Karelen,
men har bott i Sverige större delen av sitt liv. Hon var
lärare i Norrköping innan hon bestämde sig för att
satsa på Mysterieskolan.

Envishet gav skylten
Den numera berömda skylten vid Högsjövägen har
suttit där sedan 1998. Det torde vara en bedrift att få
ett sådant tillstånd?
– Ja, lätt var det inte! Vi hade flera kontakter med
vägverket och de föreslog att vi skulle få en vägvisare
med texten KURSGÅRD. Det stämde inte med Mysterieskolan och jag gav mig inte, säger hon.
Chaitanya Saksberg kan vara mycket övertygande.
Och det slutade med att de inte kunde komma på något
bättre och skylten blev som det blev.

Hur länge tänker hon då
driva Mysterieskolan?
– Så länge jag lever. Det är inte så att Mysterieskolan
börjar här eller där. Jag är mysterielärare var än jag är.

Kontakta oss om Guldkund!
Lena Holm

Försäkringar
019-19 46 25
lena.holm@lfbergslagen.se
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Sören Sjölinder

Bank
019-19 46 32
soren.sjolinder@lfbergslagen.se
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Mysterieskolan är öppen för dem som
vill ha förändring.
Joshua Saksberg hjälper också till
med verksamheten vid sidan av sitt
jobb som företagsrådgivare hos Folksam.
– Musiken är en viktig del i Mysterieskolan och för mig, konstaterar
Chaitanya Saksberg, som snart beger
sig till London för att tillsammans med
barnbarnet Rasmus gå på den konsert
som Bob Dylan och Mark Knopfler ger
tillsammans.

Chaitanya Saksberg blev genast förälskad i huset vid Kullasjön och det är lätt
att förstå. Här driver hon Mysterieskolan för människor som vill skola sin själ.

❤ Alternativa behandlingar ❤
Zonterapi • Massage • Reikihealing
Reconnective healing • Reconnection • Deeksha

F:a Gun-Britt Lindberg

Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo
Tel: 019-45 60 87 • Tel-tid: kl 08.00–08.30

Obs! Glöm inte att göra slut
på årets ROT-avdrag!

För dig som vill vara helt
säker på att du sparar
mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.
Nyhet!

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…

Sveriges effektivaste
bergvärmepump.

Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

IVT PremiumLine EQ
Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

019-45 61 24
070-683 19 72
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
www.ekvenergi.se

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 ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.

Ventilationsentreprenör

Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdstjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

www.sundins-skogsplantor.se
Nr 2 • 2011

Ormesta Gård
705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se
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Jordbruket 2011
Efter ytterligare en vinter med snö, men utan
tjäle i marken kom vårbruket igång 2 maj och
var avklarat tre dagar senare. Vi sådde två olika
sorters korn, en tidig och en senare sort.
Efter en torr försommar kom äntligen regnet veckan
innan midsommar. Sen fick vi, för växterna en bra juli
månad vilket gjorde att skörden kunde börja 9 augusti
i mycket bra väder. Men ju längre hösten gick så kom
också regnvädren och ställde till det med höstsådden
som då uteblev. Men när vi räknat in skörden är det
den bästa på flera år.
Gunnar Carlsson, Lantbruksinspektor

BERG

SPRÄNGAR’N
OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11
ODENSBACKEN
Utför allt inom
sprängningsarbeten ovan jord

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

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

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!

www.vaderstad.com
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En symaskinsmästare i Kilsmo
Det sys för lite i vårt land. Symaskinerna blir stående oanvända och kärvar igen. En fördel
är förstås att Bertil Axelsson i
Kilsmo får lite mer att göra i sin
lilla verkstad.
– Nuförtiden kan man köpa färdigsydda kläder som är billigare än själva tyget som man skaffar för att sy egna kläder och då förstår man ju att intresset
för att sy minskar, konstaterar han.
Å andra sidan kan det vara en
trevlig sysselsättning att skapa sin
egen garderob som dessutom blir annorlunda än vad som finns i butikerna.
Och då kärvar inte symaskinen igen
heller.
Bertil Axelsson lagar inte bara
symaskiner utan säljer också nya apparater. Det har han gjort sedan 1975
då han öppnade en butik på Köpmangatan 11 i Vingåker.
Fem år senare gick han i pension, men slutade inte jobba.
– Nej, varför ska man sluta arbeta bara för att man blir
lite äldre? Jag tog med mig en del kunder från butiken
när jag tog hem verksamheten. Och nu tänker jag hålla
på så länge jag orkar, säger han.

Inget fel på orken
Det verkar inte vara något fel på orken och nu är han
också känd som en skicklig symaskinsmästare, om nu
den titeln finns. Kunderna kommer, ibland en i veckan,
ibland fem.
Han är Högsjögrabb som bott i Kilsmo sedan 1956 och
symaskinerna kom in i ett ganska sent skede i hans liv.
Under många år körde han slakteriföreningens butiksbil
i södra Närke med Pålsboda som utgångspunkt. På den
tiden var det vanligt att folk ute på bygden köpte sina
charkuterivaror direkt från butiksbilen. Så småningom
avvecklades verksamheten och chauffören Axelsson
förvandlades till dammsugarförsäljare.
– Jag var väldigt tveksam till jobbet. Det här var 1970
och Electrolux sökte försäljare. Jag blev övertalad och började knacka på och sälja. Hela Örebro län och även en del
av Värmland var mitt distrikt, berättar Bertil Axelsson.

Blev stjärnsäljare
Det gick bra. Väldigt bra. Ganska snart betecknades han
som stjärnsäljare. Några särskilda knep hade han inte.
Vänlighet belönades. Påstridiga försäljningsmetoder var
inte hans stil.
– Så mycket har jag aldrig tjänat i mitt liv, säger han
om tiden med dammsugarna.
Men jobbet var slitigt och när han fick erbjudande
om att öppna en butik för symaskiner slog han till. Att
det blev Vingåker berodde på den relativa närheten till
Kilsmo.
Nr 2 • 2011

Bertil Axelsson i färd med att få liv i en trött symaskin,
medan Maj-Lis som vanligt finns vid hans sida.
Han gifte sig med sin Maj-Lis 1956 och familjen
utökades raskt med fyra barn. 1970 flyttade de in i
villan vid Vallvägen. Maj-Lis var under många år lantbrevbärare, men har sedan varit en viktig kugge i makens
symaskinsfirma.
– Utan henne hade det varit svårt att få allting att
fungera, säger han.
Bertil Axelsson har sin lilla verkstad i källaren och där
finns också vad man skulle kunna kalla ett litet symaskinsmuseum, med modeller från olika epoker. En raritet
är en apparat från 1870 som drevs med handvev. Det var
innan modellerna med pedaler hade kommit.
I dag är symaskinerna avancerade med mängder av
finesser, men kärvar ihop gör de ändå emellanåt. Och då
finns Bertil Axelsson till hands.
– Men lågprismaskiner lönar sig inte att laga, suckar han.
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.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
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Två nya skogsmaskiner
Brevens Bruk AB har köpt nya skogsmaskiner.
Båda är av märket John Deere.
Skotaren som tar ut virket ur skogen är en mindre
maskin med beteckningen JD 810 E. Den lastar ungefär
9 ton och är skonsam mot marken, vilket var ett viktigt
kriterium när maskinbytet beslutades. Maskinen kan
utrustas med band runt om för att bli ännu mera bärig.
Hytten svänger med kranen vilket gör att föraren inte
behöver vrida sig för att se bra, dessutom håller en
automatik hytten horisontellt oavsett hur maskinen
lutar, allt för en god förarmiljö.
Den andra maskinen är en skördare, JD 1270 E, som
ersätter en likadan som vi haft mycket god erfarenhet
av. Maskinen används i första hand i gallring, men
kan ta klenare slutavverkning. Den har också medsvängande hytt.
Brevens Bruk AB kan på den egna marken ge full
sysselsättning åt maskinerna och har god erfarenhet
av egna maskiner både vad gäller kvalitet och kostnad.
Förarna Örjan Eriksson, Mikael Bergqvist och Fredrik
Bäckström har deltagit i valet av maskiner och är idag
nöjda.
Sten Geijer, Skogsförvaltare

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

Mikael Bergqvist och sonen Pontus visar upp den nya
skördaren.

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

Lite enklare att nå
ett bra resultat i skogen.

Tel 01046-380 00 · www.sydved.se
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Träjn Center firar ett år!
Gymmet i Pålsboda, som numera kallas Träjn Center,
kan se tillbaka på ett aktivt år. Lokalerna i den f.d.
tandläkarmottagningen i Pålsboda Folkets Hus har
utökats och nya maskiner har installerats under året.
Och fortfarande återstår en del; bl.a. kommer ytterligare ett rum med diverse styrketräningsmaskiner att
färdigställas under vintern. Maskinerna kommer från
Carl Gripenstedts företag Competition Line i England.
Medlemmarna i gymmet är från åldrarna 16 upp till 80 år,
de flesta bor förstås i Pålsboda men även träningshugade
personer från bl.a Hjortkvarn, Sköllersta och Kumla har
hittat hit. Gymmet är öppet för träning vardagar från 6.00
till 22.00 och helgdagar 6.00 till 16.00, men är inte alltid
bemannat. Nybörjare får givetvis en introduktion innan de
kan börja träna på egen hand. Förutom träningsråd kan
man även få tips om kosthållning.
Emellanåt körs diverse aktiviteter som skall locka nya
medlemmar och samtidigt få de redan ”frälsta” att träna
flitigare, bl.a. ”100-kilos klubben” där medlemmarna tillsammans skall gå ner 100 kg inom en viss tid. Extra morötter finns i form av vattenflaskor och t-shirts.
Förutom gymmet inhyser lokalerna massage, yoga,
gympapass och chigong.
För mer information, öppettider och tidbokning, ring
Monica 0582-402 28 eller 0582-502 28, eller Eva-Lena
0730-29 97 52. Hemsida: www.palsbodafolketshus.se.

Eva-Lena och Monica visar upp Träjn Centers nya
logga.

✁

VINTERERBJUDANDE!
Du som under december 2011, januari 2012
eller februari 2012 köper ett årskort i Träjn
Center får en snygg axelremsväska, värde
350 kr.

Nyförsäljning av datorer, service, påplatsen service,
tillbehör. Fotograferingsuppdrag, försäljning av
kameror, körkortsfoto m.m

Klipp ut och tag med denna kupong för att
få ta del av erbjudandet.

12 år i Östernärke
Ring 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70

Namn

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
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Foto: Claes Hellqvist

Adress
Postnr ort
Telefon
E-post

❄

Välkomna till Träjn Center,
Skolgatan 1, Pålsboda Folkets Hus
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Skidspår i Breven

Skidspåret i hagen mellan Knipphammarsvägen och ån. Januari
2010. Foto: Alf Ekblad.
När snön faller beordrar Eva Rysén, ordföranden i Brevens IF, ut
maken Leif för att preparera skidspår! Här dras spår utefter banvallen mellan Breven och Ringsberg, mars 2010. Foto: Alf Ekblad.
Det är den 9 november 2011 och gröna gräsmattor.
Förhoppningsvis ser det snart ut som på bilderna.
Till lycka för alla skidentusiaster, till vilken en viss
Stigbjörn inte tillhör, görs det inte skidspår bara i
Kilsmo! Även Brevens IF drar upp skidspår.
Först brukar spåret ute i hagen mellan Knipphammarsvägen och ån bli färdigt. Spåret är inte långt, bara någon
kilometer, men det ligger bra till, inte minst för undertecknad, som tar på sig skidorna vid knuten. Vill du ta en
längre tur, kan du ta spåret på den gamla banvallen upp
till Ringsberg för några varv på Kilsmos IKs välpreparerade spår. Vi brukar även preparera 3 km- och ibland även
5 km-spåren som utgår från Röda sand. Dock är det på

sina ställen ganska tät skog och det krävs därför mycket
snö för att kunna göra bra spår där. När isen lagt sig på
Botaren, brukar vi binda ihop spåren vid Röda sand med
spåret i hagen. Vi kontrollerar förstås istjockleken innan
vi ger oss ut med skotern på sjön. Då isen är säker gör vi
ofta ett längre spår ute på Botaren och ibland fortsätter
spåret ut på Sottern.
Visst har vi haft en varm och skön höst. Dock kan det
ha sina baksidor. Läste på nätet nyss om problem med
mängder av ilskna getingar. Härom kvällen, när jag var
ute i trädgården och pysslade som bäst, var myggen till
stort besvär! Inte utan att man längtar efter att få snöra
på sig skidskorna, packa ryggsäcken och ge sig ut på en
riktig långtur!
Alf Ekblad, professor och skidentusiast

GOD HJUL!

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
20

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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Skidspår i Kilsmo och Ringsberg

Ett preparerat skidspår med start vid Idrottshuset
i Kilsmo är 2,5 km långt. Spåret är flackt och utan
backar. Givetvis åkbart för alla men särskilt nybörjare eller ”backrädda” kan njuta av fin åkning
i preparerat elljusspår. Vid kvällsåkning tänder
man lamporna med en väggkontakt på husets
östra gavel – automatisk släckning.
Kilsmo I.K. har ett ”skidstadion” vid Henriksslätt. Hitta
dit? Infart från landsvägen 200 m söder om vägen till
Solbergabadet och förbi Solberga. Åk 1 km till vägänden

BO I BREVENS BRUK
LeDIGA LÄGENHETER
VÄRDSHUSET, Bruksgatan 9

3 rum & kök, 64 m2, 1:a våningen
– inflyttning omgående
3 rum & kök, 64 m2, 2:a våningen
– inflyttning 1 februari 2012.

vid Henriksslätt. Där finns parkering och start för
skidbanorna.
Markeringar för de olika spåren: Röd är 2.5 km lätt
kuperad. Gul är 5 km och kuperad liksom grön 7,5 km.
Dessutom finns kortare ej markerade spår runt startplatsen – lätta att hitta och kombinera på egen hand.
Så snart det är tillräckligt med snö prepareras spåren
med snöskoter och spårkälke. De brukar alltid vara av
hög klass.
Välkomna till den vackra Ringsbergsnaturen.
Foto: Runar Persson & Text: Stig Enetjärn

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.
Ring 019-58 58 50 för mer info.

Smedvägen (se bild)
2 rum & kök, 62m2, egen uteplats/liten trädgård.
Tvättstuga i området. Inflyttning omgående.

Bystad Värdshus
2 rum & kök, 1:a våningen – lämpligt boende
under sommarhalvåret. Tillgång till trädgård.
Nr 2 • 2011 i allrummet.
Braskamin
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Fiskekortspriser i Sottern 2012
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

Stöd våra
annonsörer
– de stöder
oss!
Kom och köp
presentkort!

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck

Erbjudanden gäller t.o.m 1 januari 2012.

Spraytanning!
Prova det nya sättet
att bli brun.

Hud: Ansiktsbehandling express med dagsmake-up (lättre sminkning) med rådgivning.
Rengöring, hudanalys, mask, avslutande kräm. Värde 900:- Nu hela behandlingen för 500:Fotvård: Fotvård med Spa-känsla. Vanlig fotvård med klippning av naglar, borttagning av förhårdnader, liktornar, rensning av nagelband samt lackning och nageldekoration. Det ingår även
fotbad, peeling, fotmask samt en skön
Tel 0151-128 80
fotmassage. Värde 470:- Nu 400:Anneli Lindberg, frisör & nagelterapeut
Jenny Johannesen, aukt. hud- & spaterapeut, fotvård
Gunilla Ringqvist, frisör
Petra Lundqvist, aukt. hud- och spaterapeut, fotvård

Vårt vallöfte:
mer timmer i skogen.

Bondegatan 6,
Vingåker

Handikappanpassat.

Alve Leonsson
entreprenör
Moelven Skog

Att välja rätt skogsbolag kan vara svårt. Det vi är bäst på är
att förvalta, avverka och förnya skog så att en så stor del av
avverkningen som möjligt kan säljas som timmer.
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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

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

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

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

Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 815-4205
Postgiro: 2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
Ullabritt Gripenstedt
Brevens Bruk  Nr 2 • 2011

Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör & Annonser: Birgitta Larsson

Nr 2 • 2011

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

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 BREVENS BRUK

Hästkraftens dag

Tidigare år har 4-5.000 besökare kommit för att njuta
av hästkrafter i alla dess former och vi hoppas att lika
många nu söker sig till Brevens Bruk.
I nuläget kan vi utlova: bilskrotning av Stridsvagn S,
möjlighet för den som törs att åka med upp 82 m i BeMå

❄

❄

❄

Lyft’s 200 tons mobilkran, barnkaruseller, Truck Trophy
2012 (lastbilsutställning av showbilar), amerikanare,
MC, helikopteruppstigning, veterantraktorer, modellbåtskörning, radiostyrda lastbilsmodeller, branchmässa
med biltillbehör etc, nya last-, transport- och personbilar, försäljning av div. matvaror av kvalité mm. mm.
Matservering + försäljning av korv och fika finns.
Datumet var alltså lördagen den 19 maj mellan 10 och
16 och du betalar ingen entré, endast parkeringsavgift.

❄

❄

VÄLKOMNA!

❄

❄

God Jul & ❄ ❄
Gott Nytt År
❄
❄
❄
❄
❄
❄
önskar

❄
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Brevens Bruk AB
alla sina läsare!

Nr 2 • 2011

Prinfo Welins, Örebro 2010    Miljömärkt. Lic nr 341 236

Hästkraftens Dag går av stapeln i Brevens Bruk
den 19 maj 2012. Det är 6:e året i rad som arrangemanget äger rum och tidigare år har platsen varit Viiby Krog strax söder om Kumla. Men
nu flyttar vi till Brevens Bruk och ser fram mot
en familjedag i underbar miljö.

