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Eva Rysén – Folkets husordförande

”Brevensgården en unik tillgång”
Vi träffas vid Brevensgården. Någon annan plats
hade varit främmande. Eva Rysén är nämligen
ordförande i Folkets hus-föreningen i Brevens Bruk,
som äger Brevensgården. Posten tog hon över för
drygt tio år sedan då Calle Gripenstedt valde att
stiga av.
Brevensgården är en ovärderlig tillgång för såväl
invånare i Brevens Bruk som besökare. En mötesplats. Och utan en engagerad förening med en driftig
ordförande i spetsen skulle detta nav inte fungera.
(Att det dessutom finns en entusiastisk krögare i
form av Miguel Martinez gör inte saken sämre).
– Det måste vara unikt att en så pass liten plats
som Breven har ett så livaktigt Folket hus. Luncher
nästan varje dag, en pub och en massa aktiviteter. Vi
har haft biomatinéer, teaterföreställningar, julkalas,
ja, det händer saker hela tiden. För oss i föreningen
är det också viktigt att hålla byggnaden i skick och
där är vi beroende av Brevens Bruks AB:s goda
vilja, säger hon.

Ideella krafter
Vi sitter i ett av de smakfullt inredda hotellrum
som finns på övre planet. I korridoren utanför pågår
ett intensivt renoveringsarbete. Åse Pärlefalk och
Lars-Gunnar Jörgensen är i full färd med att lägga
nytt golv och få fason på väggarna. Ideellt arbete?
Javisst.
Eva Rysén är inte bara FH-ordförande utan
dessutom sedan över tjugo år tillbaka ordförande i
Brevens IF – även det en förening med flera flitiga
medlemmar.
– O ja. Ibland tänker jag att det är ett överflöd av
ideella krafter i Breven. Överallt hittar man människor som ställer upp och fixar. Vad vore Breven
utan dem?
Eva Rysén är en riktig Brevensbo. För detta fordras att man är född och uppvuxen i Breven. Hon
har också varit orten trogen under nästan hela sitt
liv. Några år i Örebro och Karlstad under studietiden är enda undantaget.
– Jag har alltid trivts i Breven. Närheten till naturen och den vackra miljön. När jag blir pensionär
kommer jag att bo kvar här, säger hon.

Folkets hus i Breven, Brevensgården, är en omistlig mötesplats för orten. Eva Rysén är en av eldsjälarna som ser till
att Brevensgården även i framtiden spelar denna viktiga roll.

Eva Rysén arbetar som mellanstadielärare i
Högsjö. Egentligen var det meningen att hon skulle
bli idrottslärare, men krånglande knän satte stopp
för den karriären.
Först skolan i Breven, sedan högstadiet i Pålsboda. Och därefter väntade gymnasiet i Hallsberg.
– Då skulle vi ta skoltåg från Kilsmo. Men det
lades plötsligt ned. Det blev Örebro i stället och
Karolinska skolan. Där gick jag humanistiska linjen och läste bland annat latin. Vi var 16 från hela
Örebro län som pluggade latin, säger hon.
Efter studenten kom hon in på GIH i Örebro.
Men då gjorde alltså en gammal fotbollsskada sig

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

Britas och Torstens dotter

Vi finns bakom Säfstaholms slott.

Hon är dotter till Brita och Torsten Lilja, två andra
”kändisar” i Brevens Bruk. Brita Lilja var för övrigt
ordförande i Folkets husföreningen under många år,
innan Calle Gripenstedt tog över klubban.

Välkommen till vår hemsida:
www.ekholmenstradgard.se
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EKHOLMENS
VINGÅKER

0151-130 75

Omslagsbild: Västra Röda, Brevens Bruk. Foto: Sirpa Ahonen.
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påmind. Hon opererade sitt knä, men gav upp tanken på att bli idrottslärare.
Nästa anhalt blev Karlstad och lärarutbildning.
Vid den här tidpunkten hade hon träffat Leif och
gift sig. Han följde med till Karlstad och fick jobb
inom försvarsindustrin.

Återvände till Breven
Leif Rysén är från Högsjö och satt i styrelsen för
Folkets hus där. Och det var dansen som förde dem
samman.
– Leif övervakade dansaftnar i Högsjö och jag
arbetade i cafeterian, berättar Eva Rysén.
Huruvida det var en smäktande vals som gjorde
susen vill hon inte gå in på.
Familjen Rysén bodde två år i Karlstad. Men
Eva var hela tiden inställd på att återvända till
sina barndomstrakter. Hon ringde områdesrektorn
för Östernärke för att höra om det möjligen fanns
någon ledig lärarplats.
Och det fanns. I Breven.
Så återvände Eva Rysén till den skola där hon
själv gått i som barn. Året var 1979. Skolan skulle
komma att fortleva fram till 1990, då elevunderlaget
var så litet att skolans lades ned.
Leif gick tillbaka till sitt gamla jobb, på det som
i dag heter Voith.
– Första tiden bodde vi i Svarttorp på vägen
mellan Breven och Högsjö. Sedan flyttade vi till
Smedvägen i Breven och där vi har bott sedan dess,
berättar Eva Rysén.
Vid samma gata bor för övrigt hennes föräldrar.

Från Breven till Högsjö
Eva har bytt Brevens skola mot Högsjös. Där undervisar hon i en rad ämnen, från matematik till
historia och engelska. Men några elever som vill
lära sig latin har hon inte.
Innan hon återvände till Breven var hon friskvårdskonsulent i Örebro under nio år och lärare i
Ekesjö skola i Finspångs kommun i 13 år.
– Jag gillar läraryrket, men det har blivit tuffare
under senare år. Dokumentationsarbetet tar mycket
tid och det går ut över planeringen av lektionerna.
Jag har nog aldrig arbetat så mycket som nu, säger
hon.
Det innebär inte att hon har planer på att överge
Folkets hus. Men sina politiska uppdrag i landstinget lämnar hon i samband med höstens val. Liksom
sina föräldrar är hon inbiten socialdemokrat.
Breven av i dag är mycket annorlunda jämfört
med när Eva växte upp.
– Vi kunde vara 15-20 barn som lekte tillsammans. Och även om alla bostäder i Breven är uthyrda i dag bodde det tre eller fyra gånger så många
människor här, säger hon.
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Fler arbetstillfällen behövs
Lite av gamla Brevens Bruk återuppstår på somrarna när alla fritidsboende anländer. Det ser Eva
Rysén fram emot.
– Men vi behöver fler arbetstillfällen. Det kanske
inte skulle ge så många fler invånare, men det skulle
ge mer liv åt orten.
Hon älskar naturen och hennes krånglande knän
hindrar henne inte från att ge sig ut och upptäcka
nya spännande platser.
En favoritplats är Kringsjön på vägen mot Boo.
Där finns förresten en rörlig ö.
– Det var pappa som berättade att ön mitt i sjön
inte var förankrad utan flyttade på sig. Det trodde
jag på. Åtminstone ett tag, berättar hon.
Stigbjörn Bergensten

Eva Rysén
Ålder: 58 år.
Bor:
Brevens Bruk.
Yrke: Mellanstadielärare i Högsjö.
Familj: Leif, som tagit ut förtida pension,
Linus, 30 år, som bor i Uppsala, Erik, 27 år,
som bor i Breven och arbetar på Coop Nära
i Högsjö.
Fritid: Att vara ute i naturen. Hyr torpet
Ugglekulla av bruket.
Lyssnar på: Klassiskt, Evert Taube, hårdrocksballader, dansbandsmusik, Whitney
Houston, operett och musikaler. Har själv
spelat klassisk gitarr och skulle kunna återuppta det med lite träning.
Läser: Alldeles för lite. Jan Guillou gillar
jag. Och Per Anders Fogelström.
Äter: Gärna en rejäl köttbit och råa grönsaker.
Dricker: Minimjölk till maten. Loka citron smakar också bra. Inga starkvaror och
tycker inte om öl.
Gör om tio år: Då är jag pensionär och bor
kvar i Brevens Bruk i samma hus. Där tar
jag emot barnbarnen och gör en massa hyss
med dem.
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Strategen Kalle arbetar för Östernärkes framtid
Det bor 33 000 människor inom Örebro kommun på det som beskrivs som landsbygd. Där
finns också 3 800 arbetstillfällen. Det är ungefär
som en medelstor svensk stad. Det kunde vara
fler och kommer sannolikt också att bli det,
eftersom här finns en annan sorts livskvalitet
än det man finner inne i Örebro tätort.
En av många som tycker att landsbygden har så
mycket att erbjuda är Kalle Selander. Från att ha
varit revymakare, föreläsare och egenföretagare
är han nu kommunens landsbygdsstrateg, med
uppdrag att ta tillvara på de möjligheter som landsbygden erbjuder och se till att de utvecklas.
Vad gör en landsbygdsstrateg?
– Jag ska genomlysa de möjligheter och problem som
finns på landsbygden inom Örebro kommun, skapa
en helhetsbild, leda och samordna övergripande
arbete inom kommunens olika förvaltningar.
Jaha, så du har blivit kommunal tjänsteman.
Då kommer väl arbetet att ske i snigelfart?
– Inte alls. Det kommer att gå undan. Det handlar
inte om någon tjugoårsplan. Förhoppningsvis tar

Kalle Selander, landsbygdsstrateg, blickar mot Kilsmo och
Breven, där det finns mycket att göra för att underlätta livet
för de boende.

kommunfullmäktige beslut i december. Det kunde
ha skett tidigare, men ett val kommer emellan. Då
ska det fattas beslut om hur landsbygden som resurs
ska tas tillvara. Vi går igenom ort för ort. Sen går
alla satsningar in i investeringsbudgeten direkt. Då
blir det verkstad!
Och vad ligger till grund för detta?
– Kunskapsinhämtning från omkring sextio kvällssittningar med engagerade människor, nitton medborgardialoger. Och massor med andra möten.
Ett möte var i Brevens Bruk. Hur var det?
– Ett mycket trevligt och konstruktivt möte.

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37

Något konkret som du tog med dig från mötet?
– Ja. Problemet med kanadagässen som förstör
Röda Sand var ett. Badplatsen är ju kommunal
och det är kommunens ansvar att se till att den
går att använda. Det ska vi åtgärda. Det finns olika

ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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metoder att mota bort gässen. Och lekplatsen ska
rustas upp. Den ligger inte på kommunens mark,
men det ska ändå fixas. Sen har vi det här med
kommunikationerna.
Bussar på helger och bussar till Sörmland?
– Ja. Men här finns förstås problem. Om ingen eller
mycket få nyttjar bussarna är det väldigt svårt att
motivera utökad trafik.
Men både jag och andra i kommunen överraskades av de nära kontakter som finns mellan
Brevens Bruk och västra Sörmland. En busslinje
Odensbacken-Breven-Högsjö-Vingåker borde inte

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Tel: 0582-77 35 00
www.datakonsult.eu
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Etablerat 2002. Vi har goda referenser!

vara helt omöjlig att upprätta. Här måste vi samarbeta med länstrafiken i Södermanland.
Gnäll?
– Inte alls. Det har varit förvånansvärt lite gnäll.
Jag tror inte folk på landsbygden vill uppfattas som
gnälliga. Sen blir jag imponerad över allt arbete som
sker ideellt. Tänk bara på Kilsmo IK som gör den
orten till ett eldorado för friluftsmänniskan.
Mer att göra i Östernärke?
– O ja. Generellt måste vi stötta föreningslivet och
förbättra kommunikationerna. I Asker ska skolan
räddas för framtiden. Stora Mellösa behöver trottoarer och cykelstråk. Dessutom måste farten genom samhället minskas. Farthindren är inte längre
några avskräckande gupp.
Som landsbygdsstrateg bor du väl själv ute
på vischan?
– Ja, i Garphyttan sedan elva år tillbaka. Nu är
inte den orten särskilt representativ eftersom vi
har bra kommunikationer, skola och butiker. Det
finns många andra orter i Örebro kommun som är i
större behov av satsningar. Jag är övertygad om att
en levande landsbygd innebär att många som nu bor
inne i Örebro stad kan överväga att lämna tätorten.
Stigbjörn Bergensten

Trädtävling!
Största trädet på Brevens Bruk AB:s marker, var finns det?
Mätregler: 1,3 meter ovan mark mäter man trädets omkrets.
Klasser:

Tall
Björk
Gran
Ek
En

Anställda på Brevens Bruk AB deltar utom tävlan.
Sista inlämningsdag 30 september, lämnas in på kontoret. Bifoga gärna foto.

Trädklass: ........................................... Omkrets i cm: ............................... Plats där trädet växer: ..........................................................
Namn: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................... Tele nr: .................................................
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Lifestyle Fitness satsar på Sverige:

Fräschaste och bästa gymmet i Örebro
Det hamras och slipas och bultas. Fredrik Fuxholt
står mitt i en jättesal fylld med diverse maskiner
som snart ska vara utbytta mot helt andra redskap.
Här pågår nämligen arbetet med att skapa Örebros
fräschaste gym med största maskinparken. I juni
ska allt vara klart.
Lifestyle Fitness, som är Carl Gripenstedts företag, etablerar sig nu på allvar i Sverige. Allt började
i liten skala i Pålsboda. Men nu tar man ett stort
steg i och med att företaget har tagit över Aspholmen Wellness Clubs lokaler i Örebro, som alltså
blir Lifestyle Fitness och samtidigt dubbelt så stort.
– Ja, vi utökar ytan till 1 380 kvadratmeter. Men
det händer mer än så. Vi kommer att fylla anläggningen med utrustning av allra högsta kvalitet. De
gamla redskapen ska bort och ersättas med likadana apparater som finns i Lifestyles anläggningar
i England och Tyskland, säger Fredrik Fuxholt, som
är ansvarig för Sverigedelen av företagsgruppen.

Tre gym i Sverige
Lifestyle Fitness har faktiskt ett tredje gym i Sverige, förutom Pålsboda och Aspholmen, nämligen
Arvika. Det var tidigare Fredrik Fuxholts eget företag, som gick upp i Lifestyle, när han utsågs till chef.

Fredrik Fuxholt är chef för Lifestyle Fitness i Sverige, som
nu består av tre anläggningar där den i Aspholmen i Örebro
är den senaste och största.

– Aspholmens gym blir fräschare
och det kommer givetvis att vara
mycket mer utrustning med stor
variation. Vi vänder oss till alla
åldrar och alla typer av motionärer,
säger Fredrik Fuxholt.
Aspholmen är en stor arbetsplats
med många företag och anställda.
Den är också främsta målgruppen,
även om andra örebroare säkert
kommer att lockas hit. En stor parkeringsplats som är fri för medlemmar att nyttja finns i anslutning till
anläggningen och bushållplatsen
ligger 200 meter från entrén.

Öppet från kl 05.00
Öppettiderna kommer att vara kl
05-23 måndag till och med torsdag,
kl 05-21 fredagar och kl 06-21
lördagar och söndagar. Här jobbar
åtta instruktörer, två personliga
tränare och fyra personer i recep6
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tionen. Merparten av personalen arbetade tidigare
i Aspholmen Wellness Club.
Avgiften blir 199 kr i månaden, vilket är väsentlig
billigare än vad gymgästerna tidigare fick betala.
Aspholmen Wellness Club gick i konkurs. Hur
kommer det då att gå för Lifestyle Fitness?
– Det kommer att gå bra. Vi har lägre priser,
bättre utrustning, finare lokaler och vi kommer att
locka många fler hit, säger Fredrik Fuxholt, som
varit i gymbranschen i åtta år, varav fem år som
chef för de egna gymmen.
Och vad väntar härnäst?
– Nu ska vi ta det lite lugnt och utvärdera satsningen i Aspholmen. Sedan räknar vi med att öppna
fyra till sex gym per år i Sverige. Några ligger i pipeline och ett är väldigt nära, säger Fredrik Fuxholt.

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!
FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.

Stigbjörn Bergensten

FAKTA:
Lifestyle Fitness har 60 anläggningar i England,
Sverige och Tyskland med över 170 anställda och
100 000 medlemmar. Företagsgruppen är också
på väg att etablera sig i Finland, Norge och Italien.
Ägare är Carl Gripenstedt.

Installation och service
av antennanläggningar

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

www.vaderstad.com
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Myrorna drog mer än ett strå till herrgårdsstacken
Nu har Myrorna gjort sitt i Herrgården i Brevens Bruk och fyllt huset med vackra och herrgårdstypiska möbler. Det är en fröjd att stiga in i det stora huset och skåda en häpnadsväckande
smakfull inredning.

Ett mäktigt älghuvud
välkomnar besökaren.
”Men själv fällde jag en
åttataggare i höstas”,
säger Ulf Axelsson.

Herrummet, med äkta skinnfåtöljer och konjakskupor i skåpet och rökdon på bordet. Här trivs Ulf
Axelsson, fastän han numera inte får tända sin pipa inomhus.

GAS & GASOL |JÄRNVAROR |JAKT FISKE & FRITID | FÄRG&TAPET
VITVAROR | DATATILLBEHÖR | GRÄSKLIPPAR-SERVICE |CYKEL

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se
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Köket är toppmodernt och
har också plats för flera
frukostgäster.
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Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Herrgården övertogs i höstas av
tre driftiga företagare, Ulf Axelsson, Johan Willerman och Stefan
Öberg. De arrenderar byggnaden
och tillhörande jaktmarker under
de kommande tre åren. Men i höstas stod huset tomt. Det gör det
inte idag.
– Nästan allt kommer från Myrorna. De hämtade möbler från
hela Sverige och levererade dem
hit. Ja, de såg också till att allt kom
på plats, precis som det är idag.
Sen har vi kompletterat med lite
andra grejer, säger Ulf Axelsson.
Han går runt och är rätt stolt
över vad han har att visa upp.
Den extremt vackra matsalen, smakfullt inredd, och med utsikt över Brevensån.
Även övervåningen är inredd av
Myrorna, men där har herrgåroch mindre konferenser. Herrgården har naturligtdens arrendatorer fått sätta sin egen prägel på
vis också varit den självklara utgångspunkten för
sovrummen. De är av mer privat karaktär.
höstens jakter.
De tre företag som arrendatorerna driver, Puts &
– Ett fantastiskt hus på en fantastisk plats. Det
Tegel, W-invest och Lillåns Bleck & Plåt, har redan
är klart att vi trivs här, säger Ulf Axelsson.
haft stor användning av herrgården för kundträffar

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59
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Hantverk och
kafé samsas

BYGGD FÖR VÅRT
NORDISKA KLIMAT

Konst & Hantverk är sedan många år tillbaka en
populär mötespunkt för besökare till Brevens Bruk.
Här kan man ta en kopp kaffe med ett gott hembakt
kaffebröd eller en välsmakande smörgås. Eller varför
inte en svalkande glass i sommarvärmen?
– Jag kommer också att ta emot mindre förbokade
grupper för servering och guidning, säger Kristina
Reuter, som driver Konst & Hantverk.
I butiken kan du hitta ett stort utbud av udda och
roliga hantverksprodukter, här finns porslin, smide,
textilier, tavlor, smycken mm, perfekta som t.ex. presenter. Konst & Hantverk har helgöppet under juni
och kommer sedan att ha öppet onsdag till och med
söndag under juli månad och fram till den 10 augusti.

Thermia Aura

Luft/luftvärmepump

Kom in till oss så hjälper vi dig
att hitta den värmepump som
är bäst för just ditt hus.

www.mahlqvist-ror.se

Telefontider Brevens Bruk AB
Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 8-12.
Övriga tider ringer du direkt till den person du
söker, se sidan 23 under “Kontaktpersoner”.

Konst & Hantverk är en populär mötesplats i Brevens Bruk.

Jourtelefon 070-349 15 60,
vardagar kl 6-22, helger kl 8-22.
Detta nummer skall endast användas för
ärenden som ej kan vänta till kontorstid
nästkommande vardag.
Övriga tider kan meddelanden
lämnas på jourtelefonen,
dessa avlyssnas
nästkommande dag.

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2014
Säsongskort
300 kr
båtplats eller
Säsongskort, trolling 600 kr
fiskekort i Sottern? Familjekort
400 kr
Familjekort, trolling
800 kr
RING 019-58 58 50 5-dagarskort
65 kr
Fiskekort kan även köpas hos
OKQ8 i Pålsboda och hos
Konst & Hantverk i Brevens Bruk.
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Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats
750 kr
Alla priser inkl. moms
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Brevensgården – en något skamfilad klenod
Brevensgården är en klenod
för Brevens Bruk, om än något
skamfilad. Hit går man för att äta
gott, för att ta en öl, för att umgås
med vänner och bekanta. Det är
svårt att tänka sig Brevens Bruk
utan just Brevensgården.
Det finns många att tacka för att
denna samlingsplats hålls levande.
Ideella krafter i Folkets husföreningen har under senare tid slitit
för att få övervåningen i skick.
Brevens Bruk AB bidrar med såväl
finansiellt som professionellt stöd
för att hålla byggnaden fräsch. Och
krögaren Miguel Martinez ser till
att locka hungriga och törstiga gäsTre smakfullt inredda rum står klara att ta emot hotellgäster på Brevensgården.
ter till Breven.
Lars-Gunnar Jörgensen tillhör den frivilliga skara som arbetat med att få rummen i ordning.
Tack vare Folkets hus insatser kan
Brevensgården numera stoltsera
med tre vackert inredda hotellrum med totalt sex
även i framtiden, men det finns förstås en övre gräns
bäddar. Man arbetar också intensivt för att rusta den
på vad företaget kan bidra med, säger Sten Geijer,
lilla lägenheten på övervåningen. Den kan i framtivd på Brevens Bruk AB.
den bli permanentbostad eller alternativt erbjudas
Även om aktiviteterna avlöser varandra på Breför korttidsboende.
vensgården finns det mer att göra.
Men mycket mer behöver göras. Taket ska målas
– Vi samarbetar med Miguel Martinez för att
om, värmesystemet ses över, isoleringen förbättras
skapa fler evenemang och det finns gott om idéer
och en hel del andra skavanker måste åtgärdas.
som vi tror att vi ska kunna förverkliga, säger Eva
– Vi ser gärna att fler ställer upp och hjälper till
Rysén, ordförande i Folkets husföreningen.
med jobbet, säger Per Ivarsson i Folkets husföreAlla som vill vara med och hjälpa till för att Breningen.
vensgården ska kunna utvecklas kan kontakta Eva
Brevensgården byggdes av personalstiftelsen på
Rysén, 070-538 62 85, eller Per Ivarsson, 073-802
Brevens Bruk AB 1958. År 1979 ansåg stiftelsen att
71 75. Det kan vara allt från att städa och pyssla
driften blev för kostsam. Huset skänktes till den
utvändigt till rena byggjobbet. Allt är välkommet!
Folkets husförening som bildats.
– Brevens Bruk AB har under åren stöttat Brevensgården ekonomiskt och kommer att göra så

VÄGUNDERHÅLL
ÅRET OM

SLÅTTER/RÖJNING
AV VÄGKANTER

SLADDNING/HYVLING

AV KÖRBANOR

SNÖRÖJNING

VI FINNS NÄRA DIG!
Ombud för:
Atg, Svenska Spel, Apoteket, Systembolaget,
Posten, Schenker-Privpak, Dhl.

Beställ din smörgåstårta hos oss!

D
ÖDERLUN 4
DANIEL S 070 - 24 4A4MEL2LÖ3SA
STOR
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Telefon: 010-7414580
Mail: hogsjo.bc@coop.se

Välkomna

Öppettider
Sommar 2/6-17/8
Mån-lör: 8-20
Söndag: 9-20
Övrig tid
Mån-fre: 8-19
Lördag: 8-15
Söndag: 10-15
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Generalens checklista inför midsommar
Midsommar nalkas och generalen har fullt upp med
att få allt på plats. Men egentligen pågår arbetet
året om med att göra firandet i Brevens Bruk till
en enastående fest.
Jonas Pettersson, skogvaktare i Brevens Bruk
AB, är mannen som håller i alla trådar. Själv vill
han inte kalla sig general, utan det är andra som
bevärdigat honom med titeln. Vi har tagit en titt i
hans checklista inför midsommar.

2 Kransarna

– Varje år måste vi kolla att stommarna är intakta.
De behöver ibland repareras eller bytas ut, säger
Jonas Pettersson.
2 Stången

Även stången måste ses över. Den är gjord av en
naturlig granstam. Den nuvarande stången har
varit i tjänst i omkring tio år.
2 Samordning

med föreningarna

– Vi vill gynna föreningarna i närområdet och
tillsammans med dem ser vi till att allt fungerar,
sophantering, vakter, toaletter, musik och mycket
annat. Det är väldigt många som är engagerade.
Brevens IF är en sammanhållande kraft och står
för administrationen, säger generalen.
2 Stångresare
Just nu är festplatsen öde, men snart kommer tusentals
människor att samlas här för att delta i midsommarfirandet.
Jonas Pettersson är mannen som håller i alla trådar.

För att få upp stången krävs 26 män. Ja, emellanåt
har även kvinnor deltagit. Förutsättningen är att
man har kraftiga muskler och god balans.

2 Kransflickor

– Ja, det här är vanligtvis det största problemet. Förr i tiden skulle flickorna komma
från Brevens Bruk, men numera välkomnar vi andra. Det är tjejer från trakten
eller sommargäster som ställer upp. De
ska vara i åldrarna 10-25 år och det krävs
verkligen entusiasm för uppdraget, säger
Jonas Pettersson.
Fjorton flickor bär de sju kransarna.
Själva paraden genom Breven kan ses som
en bonus för det enorma arbete som det
innebär att binda kransarna. Här måste
hela familjer engageras under några intensiva dagar.
2 Standarpojkar

Fyra grabbar som bär majstångens symboler. Brukar inte vara några problem att
hitta dem.

För att få upp stången krävs 26 personer.
Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Inget får gå fel.
Så här såg det ut förra året.
12
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– Det är ett tungt ansvar. Det får helt enkelt
inte gå fel. Många av dem som deltar har tjugo års
erfarenhet, säger Jonas Pettersson.
Stångresningen fordrar också en person som leder
arbetet och en riktkarl.

det påbörjas ungefär en vecka före midsommar.
Det blir extraarbete för alla vid sidan av ordinarie
arbetsuppgifter. Parkeringsplatser måste också ordnas och vi måste se till att vissa områden stängslas
av, säger Jonas Pettersson.

2 Kanonjär

2 Festen

Det smäller i Breven på midsommaraftonen. Och
någon ska se till att skotten avlossas i rätt tid. Ett
öronbedövande uppdrag.
2 Musikkår

Hornmusiken som tågar på midsommaraftonen
består av omkring 20 personer. Det är Brefvensextetten som samlar ihop folk. Orkestern underhåller
också under och efter stångresningen. Sedan tågar man bort till Lustikulle där andra förnöjelser
bryter ut.
2 Fanbärare

Längst fram i tåget går givetvis en fanbärare. Fordrar också en del muskler och gott taktsinne. De
senaste åren har denna roll gått till Anders Dahlqvist och så även denna sommar.
2 Putsat

och fint

– Festplatsen och hela byn måste vara fräsch och
fin. För detta arbete står Brevens Bruk AB för och

är över

Efter midsommar ska allt tas ner, kransarna frigöras, stången fällas och hela området städas upp.
Alla attiraljer som har använts behöver också ses
över. Sedan återstår också att fördela inkomsterna
till föreningarna.
– Allt brukar inte vara klart förrän till jul. Och
sen börjar ju arbetet med att förbereda nästa års
firande. Man kan säga att jobbet pågår året om,
säger Jonas Pettersson.
Själv har han aldrig firat midsommar någon annanstans än i just Brevens Bruk. Numera brukar
omkring 5 000 människor lockas hit på midsommarafton. Festen pågår förresten långt in på natten på
Lustikulle och fortsätter där på midsommardagen.
– Det är egentligen ofattbart att vi klarar av det
med så få invånare som Brevens Bruk har i dag.
Det är en fantastisk insats som många gör. Jag har
aldrig försökt att räkna ut hur många människor
som är engagerade eller hur många timmar som
läggs ner. Men bra blir det, säger en nöjd general.

Sedvanliga

Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt
med uppmarsch, majstångsresning och dans.
MIDSOMMARAFTON
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.50-01.30 Disco – DeeJayBaze
MIDSOMMARDAGEN
Kl 21.00-01.30 Dans till Titanix
Disco – DeeJayBaze
Även i år:
Restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna
Nr 1 • 2014

- Från första skiss Ɵll slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Komplett bygghandel,
Komplett bygghandel,
bra sortiment!
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB
PerssonsBengt
Byggvaror
AB
Persson

Engelbrektsgatan 18,Bengt
Vingåker
(Mitt emot värmeverket)
Persson
Tel 070-731
16 29, 0151-511
Engelbrektsgatan
18,Vingåker
(Mitt emot435
värmeverket)
Öppet:
Vardagar167-18
• Lördagar
9-13
Tel 070-731
29, 0151-511
435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
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Nu lägger Göran penseln på hyllan
Östernärkes egen målarmästare Göran Andersson
lägger penseln på hyllan och stänger igen locken på
färgburkarna för gott. Den 6 juli fyller han 65 år och
från den dagen ska han ägna sin tid åt annat än
att göra fasader, väggar och en del annat vackrare.
Göran Andersson bor i Kilsmo. Här är han också
född och uppvuxen. Några planer på att flytta från
orten har han aldrig haft.
– Att jag blev målare var mest av en slump. I
skolan fick vi göra praktik och jag hamnade hos en
målare. Det var trevligt, men jag kunde lika gärna
ha blivit snickare, säger han.
Han utbildade sig vid yrkesskolan i Hallsberg.
Dit tog man sig med tåg från den numera nedlagda
järnvägsstationen i Kilsmo. Året var 1966.
Unge Andersson anställdes av Fritz Eriksson i
Pålsboda och arbetade där fram till 1973. Sedan
blev Göte Karlsson, även han i Pålsboda, ny arbetsgivare. År 1989 bestämde sig Göran Andersson för
att bli sin egen.
Det finns säkert folk i trakterna av
Brevens Bruk, Kilsmo och Högsjö som
anlitat andra målare. Men för många har
Göran Andersson varit ett självklart val.

i pension för omkring tio år sedan fick jag mycket
att göra med bruket. Brevens Bruk AB har ju rätt
många fastigheter som behöver underhållas, säger
Göran Andersson.
Men nu är måleriet över. Eller hur?
– Ja, ja. Nu ska jag sköta trädgården, orientera
och sitta i båten ute på Sottern och meta, gå ut i
skogen och plocka bär, säger han.
Göran Andersson är aktiv i Tylöskogs OK. Vintertid drar han gärna på sig skidorna eller långfärdsskridskorna. Och de fyra barnbarnen, två i Kilsmo
och två i Sköllersta, kommer att få mer av hans tid.
Kanske blir det dessutom fler turer till dansaftnarna i Brunnsparken i Örebro.
Sen tänker han förstås ta hand om hustrun Maud?
– Nja, det blir nog hon som får ta hand om mig.
Hon går också i pension, från sin tjänst på försäkringskassan i Örebro, säger han med ett skratt.

Tog över efter Ingemar
Brevens Bruk AB är en av uppdragsgivarna.
– Företaget hade en egen målare,
Ingemar Fagerström, men när han gick

Nu lägger Göran Andersson
penseln på hyllan. Här har han bytt ut
målarrocken mot Livpools röda matchdräkt.

INSTALLATION

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Det ser jag fram emot i sommar
Mikael Dahlqvist,
Vingåker (men uppvuxen
i Brevens Bruk):
– Bra väder förstås. Sen längtar
jag till en veckas fisketur i
Jämtland tillsammans med
min bror Anders och Jonas
Pettersson. Den gör vi varje
sommar sedan åtminstone tio
år tillbaka.

Vuokko Jäsperi,
Brevens Bruk:
– En lång sommar i Finland till
vår stuga i Karstula. Där ska
jag träffa två systrar och en
bror som bor kvar i Finland.
Annars trivs jag bra i Breven.
Jag har bott i Brevensgården i
tio år.

Karin Hellström,
Brevens Bruk:
– Att få mitt nya växthus på
plats. Och jag hoppas kunna
trampa dressin från Ängebäck
utanför Degerfors till Gullspång. Ett annat projekt är att
cykla längs Göta Kanal.

Carina Hedberg, Stockholm
och Brevens Bruk:
– Att få vara i Brevens Bruk hela
sommaren! Det här är vår lilla
oas och vem sjutton behöver
åka någon annanstans?
Hit beger vi oss så snart vi har
någon tid över med vår hund
och våra två katter.

Simon Nyhlén, 7 år,
Brevens Bruk:
– Jag ska spela fotboll
hela sommaren. Mest
med min farfar, Percy
Jörgensen. Bada? Nä,
det ska jag nog inte.
Gå i skogen? Nä, inte
det heller. Men jag ska
laga pannkakor.

Anton Lööv, Örebro:
– Att få åka till Lecce
i Italien där jag ska delta
i klubblags-VM
i ultimate frisbee.
Sen ska jag njuta
i sommarstugan i Tybble,
Asker. Och hoppa från
bryggan i Breven och bada
i Botaren.

ASSISTERAR PÅ VÄG
OCH LANTBRUK – RING
Nr 1 • 2014

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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Broderar i Breven
Brevens Bruk är ju, som många torde veta, en plats där
kreativa krafter frodas. Nu har orten även begåvats med
en textilkonstnär sedan Maria Kamfjord flyttat hit. Sedan
ett år tillbaka bor hon i Börstorp på Knipphammarsvägen.
– Jag ägnar mig främst åt broderi och hämtar inspiration
från det folkloristiska, säger hon.
Maria Kamfjord är född och uppvuxen i Hammarstrand
i Jämtland, men flyttade till Brevens Bruk från Stockholm
efter sin utbildning på HV-skolan. Ett avgörande skäl för att
det blev just Brevens Bruk är att hennes sambo Börje Svensson bor just här. Han jobbar på Thorslundskaggen i Högsjö.
Maria arbetar för tillfället på en restaurang i Örebro.
Men hon siktar på att öppna eget och försörja sig på sin
textilkonst.
– Brevens Bruk är en underbar plats att bo på och arbetar
i. Här är så vackert, lugnt och skönt, säger hon.

Skyddar mot vaenskador
Vattenfelsbrytaren WaterFuse® stänger
av vattnet innan olyckan händer!
Styrenheter
(Enkla - Avancerade)

Motordrivna
kulventiler
(DN15 - DN32)

Vatten
sensorer
(Metall - Tyg)

Vårt breda produktsortiment av
vattenfelsbrytare
skyddar mot vattenskador i:
Villor, Lägenheter, Kontor,
Skolor och Offentliga miljöer.

Maria Kamfjord är textilkonstnär som flyttat till Brevens Bruk. I
bakgrunden ses hennes gesällprov, ”Båtarna”, som det tog henne 308
timmar att färdigställa.

019-450 330

019-167 590

Stöd våra annonsörer – de stöder oss!

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

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome, 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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Madeleine fann sitt drömställe i Kilsmo
Madeleine Marcus letade länge, besökte många platser, kollade massor
av hus – och hittade till slut sitt drömställe i Kilsmo. ”Det här vill jag ha”, sa
hon till sig själv. Och i september förra
året gick flyttlasset från Stockholm.
Nu bor hon i en vacker enplansvilla
i Anstorp utanför Kilsmo, med åkrar,
ängar och hjortar utanför fönstret.
Madeleine Marcus är näringsterapeut. Det innebär i korthet att hon
hjälper människor att komma tillrätta med olika problem som stress,
hormonell obalans, mag- och tarmbeMadeleine Marcus framför
svär och allergier.
sitt vackra hus vid Vadsvägen
– Men jag behandlar inga sjukdoi Anstorp utanför Kilsmo.
mar. Jag är inte läkare. Min uppgift
att är stödja kroppens naturliga och
vitala processer, säger hon.
fortfarande kvar sin mottagning i Stockholm, dit
Hon beskriver det som att hon bedriver ett omhon beger sig varannan helg för att ta emot sina
fattande detektivarbete för att utröna vad som
kunder.
orsakar besvären och att hon sedan lägger upp en
– Jag försöker minska på mina åtaganden i Stockskräddarsydd behandlingsplan.
holm.
I stället siktar jag på att öppna en mottagning
Madeleine Marcus är stockholmstjej och har
i Vingåker. Dit är det lätt att ta sig från Stockholm
alltså bytt det pulserande livet i huvudstaden mot
och andra orter, säger hon.
den betydligt lugnare miljön i Kilsmo. Men hon har

Kanske en gårdshandel

20 och 21 juni
Midsommarafton
13.30

Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus.

14.00

Stångresning och ringdans

14.30

Radio Days

15.10

Mr. Ajfan den feta fakiren

15.40

Radio Days

16.15

Prisutdelning och avslut

14.00

Thomas & Johanna Widén underhåller från scenen.
med barn och ungdomar.
Från Widénmusics verksamhet.

16.15

Prisutdelning och avslut.

Midsommardagen
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Sedan de tre barnen blivit vuxna bestämde hon sig
för att söka sig bort från staden.
– Då fanns det ingenting som höll mig kvar i
Stockholm. Jag har länge velat bo på landet och när
jag hittade huset i Kilsmo bestämde jag mig för att
det skulle jag ha. Här finns stora utrymmen, det är
inte så långt från Stockholm och barnen, och här
har jag möjlighet att odla ekologiskt. Det har jag
alltid drömt om, säger hon.
Madeleine Marcus har också ”lösa tankar” på att
öppna en gårdshandel där hon kan sälja ekologiska
livsmedel.
Nu väntar första sommaren på den nya boplatsen
och det ser hon fram emot. Hon har firat midsommar i Brevens Bruk ett par gånger tidigare och det
blir förstås en tredje i juni. Det är ju, som alla vet,
ytterligare en fördel med Kilsmo, nämligen att orten
inte ligger så långt från Brevens Bruk.
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Bengt Bronner – en riktig östernärking
Det är tioårsjubileum i år. Inte bara för Östernärkebladet utan också för Samverkarna i Östernärke,
den förening som organiserar företag och föreningar
i området.
– Vi vill bidra till ett bättre liv i Östernärke, på
alla sätt, säger Bengt Bronner, som mer än någon
annan ser till att såväl Samverkarna som Östernärkebladet har blivit faktorer att räkna med.
För Samverkarnas del började allt med ett möte i
Odensbacken för tio år sedan. Mötet följdes av flera
och där utkristalliserades en liten organisation med
ambition att göra Östernärke till ett levande och
attraktivt område.
– Vi nätverkar, vi lobbar, vi jobbar ihop och vi tigger pengar. Min roll är att vara den som håller ihop
verksamheten. Det har jag gjort i tre år nu och i dag
är jag anställd på deltid med kommunala pengar. Tidigare jobbade jag helt ideellt, säger Bengt Bronner.

Börjar röra på sig
Samverkarna i Östernärke har bland annat fått
Örebro kommuns näringslivskontor att inse vilken
potential det finns i området. Där bildades för några
år sedan ett landsbygdsnätverk som dock förde en
rätt tynande tillvaro.
– Men nu är det annorlunda, sedan Kalle Selander utsetts till landsbygdsstrateg. Nu har vi fått en

konkret person att tala med. Det har börjat röra på
sig, kan man säga, säger Bengt Bronner.
Samverkarna i Östernärke har 180 medlemmar,
företag och föreningar. Inriktningen är att främja
befintliga företag, skapa förutsättningar för nyföretagande och värna om föreningslivet.
Även Östernärkebladet firar alltså sitt tioårsjubileum och visst, här finns Bengt Bronner vid rodret.
Det är han som producerar inte bara tidningen på
papper utan också nätupplagan.
Men han är inte ensam. Gunnar Löv, Pernilla
Reinholdsson, Loove Pettersson och Anders Olsson
är tillsammans med Bengt Bronner den kvintett som
ser till att ge ut och finansiera Östernärkebladet.

Når 4 000 adressater
Tidningen ges ut tio gånger per år till omkring 4 000
hushåll och företag i Östernärke. Här har man också
inlemmat Sköllersta i det som vanligtvis betecknas
som ”Östernärke”.
– Östernärkebladet är ingen renodlad nyhetstidning. Vi inriktar oss på att hålla koll på vad som hän-

Mer TIMMER i Skogen

Tryckinpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Bra priser!

Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Johan 010-122 65 71

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Leif 010-122 65 72

moelvenskog.se 010-122 65 00
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Driver Reklamassistans

Bengt Bronner, samverkar i Östernärke och publicerar
Östernärkingen på såväl papper som nätet.

der i området, lyfta fram intressanta personer och
aktiviteter och få in annonser, säger Bengt Bronner.
Östernärkebladet finns också på nätet. Där hittar man nyheter av det slag som sällan återfinns i
Nerikes Allehanda.
– Webben uppdateras kontinuerligt. Ibland femsex gånger på en dag. Ibland går det några dagar. I
arkivet finns 6 000 artiklar och vi noterar 166 000
visningar på en månad, säger Bengt Bronner.

Nättidningen bygger mycket på frivilliga krafter
som skickar in nyheter. För att den i framtiden inte
ska förväxlas med papperstidningen med samma
namn funderar Bengt Bronner på att döpa om den.
Till vad, vet han inte när detta skrivs.
Bengt Bronner bor och arbetar i Odensbacken,
där han har sitt företag Reklamassistans. Han ser
väldigt positivt på ortens framtid
– Vi har en stor livsmedelsbutik och ett apotek.
Macken har öppnat igen och vi försöker hitta en
bank som vill etablera sig här. Det finns flera företag som ser sig om efter lokaler i Odensbacken
så det kommer att röra på sig. För något år sedan
fick campingen i Hampetorp nya ägare som gjort
ett jättejobb och lyfta hela Hampetorp, säger han.
Han jobbar hårt. Några 40-timmarsveckor blir
det sällan. Och fritiden?
– Fritiden? Tja, har jag någon sådan? undrar han.
Jodå. Det visar sig att han är en
hängiven fotograf, åker på diverse
motorträffar här och där, besöker
gärna konserter, som när Iron Maiden spelade på Friends Arena och Sator på Vinön.
Och tiden räcker förstås till att besöka de fem
barnbarnen och dotter Jenny i Örebro.

Stigbjörn Bergensten

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

www.sundins-skogsplantor.se

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 skicklig ledare har gått bort
I mitten av november i fjol drabbades
vi av den sorgliga nyheten att Gunnar Carlsson, vår gemensamma lantbruksinspektor med Boo Egendom,
hastigt hade gått bort. Gunnar var
med sina medarbetare på tjänsteresa
i Tyskland för att besöka en stor lantbruksmässa när han fick en hjärtinfarkt. Trots att hjälpen kom snabbt
gick inte hans liv att rädda.
Gunnar Carlsson
Gunnar var en omtyckt och skicklig ledare för lantbruket. Han hade intresse och fallenhet
för affärer. Det tillsammans med hans kunnande och hans
stora engagemang gjorde att lönsamheten förbättrades för
lantbruket.
Denna säsong bedriver vi lantbruket med oförändrad
inriktning och med samma driftsupplägg som tidigare år.
Personalen är väl inkörd på arbetssättet och kan driften väl,
vilket gör att årets växtodling kommer att kunna genomföras
på ett betryggande sätt. Vi utreder tillammans med Boo
Egendom hur vi på bästa sätt ska gå vidare.

Sten Geijer

+
Stöd våra
annonsörer
de stöder oss!

+
Handen på hjärtat – hur bra
koll har du på ert brandskydd?
ETT BRA BRANDSKYDD handlar om så mycket mer än

några brandsläckare. Med rätt rutiner och kunskap
kan du minska riskerna och förhindra bränder.
MED ANTICIMEX BRANDSKYDD FÅR DU en anpassad
lösning som utgår från din verksamhets behov.
Ta det säkra före det osäkra och låt oss hjälpa dig.

Ring oss på 019-251060
eller läs mer på www.anticimex.se.

Nu öppnar jag
herr- och damsalong i Läppe
Stenvred Blåsippevägen 3
– Jag hälsar alla gamla och nya kunder välkomna.
Pensionärsrabatt

Öppnar

1 juli 2014
Välkomna!
Gunilla Ringqvist
0151-140 10, 070-561 38 51
Öppet: Tis - Fre, andra dagar enligt överenskommelse
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Korttidsboende i Brevens Bruk

Talludden, Brevens Bruk
– Ligger vackert på en kulle vid Brevensån.
Huset har ett modernt kök, stort allrum och
tre sovrum med sex bäddar. Här finns även
en stor grillplats, brygga med båt och badplatsen Röda Sand ligger bara några hundra
meter bort.

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

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den
som älskar naturen, lugn och ro. Torpet ligger
på en halvö i Sottern dit man tar sig med båt.
Stugan har tre rum & kök, fyra sängar, plus tre
extrabäddar. En stor brygga finns där man
kan sitta och njuta av fågellivet på Sottern
eller fiska. Båt ingår givetvis.

Värdshuset, Brevens Bruk
Lägenhet 1: Fullt utrustad modern lägenhet med plats för två personer och möjlighet till extrasäng.
Lägenhet 2: Nyrustad lägenhet med liten köksdel, två enkelsängar samt extrasäng.
Båda lägenheterna uthyres året runt.

För att hyra Talludden, Skrattorp, Fiskartorpet och Värdshuset under sommarhalvåret vänder man sig i första hand till semesterhusförmedlaren Novasol, www.novasol.se.
Övrig tid sköts uthyrningen av Brevens Bruk AB, tel 019-58 58 50 eller bbab@brevens.se.

Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna bostäder!
Vi erbjuder stuga och lägenheter
för permanent-, helg- och dygnsuthyrning.

För mer information kontakta
Birgitta Larsson 019-58 58 50
Nr 1 • 2014
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Missa inte…


























Midsommarafton 20 juni, med start kl 16.00.
Midsommarfirande i Brevens Bruk. Kl 18.30 är det avmarsch för midsommartåget till majstångsresningen. Kl 20.30 börjar dansen på Lustikulle,
där restaurangtälten öppnar.
Midsommarafton 20 juni, kl 19.30, Brevens kyrka.
Barbershopgruppen SWAY: Veronika Persson, Jeanette Gellervik ,
Annelie Axberg och Lotte Pettersson
Midsommarsdagen 21 juni, kl 21.00-01.30. Dans på Lustikulle.
Söndag 22 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Från opera till Breven”.
Edith Barlow, sång, och Carl Pontén, piano.
Fredag 27 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Från Boldeman till Byrén”.
Brefvensextetten och Brevenskören
Fredag 4 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Örongodis av Hindemith och
Piazzolla. Annica Gerlecz, flöjt och Roger Glan, orgel.
Fredag 11 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Där bäcken flyter fram”.
Ett personligt framförande av och med Erik Harrström.
Visor, klassiskt och jazz.
Lördag 12 juli, kl 13.00. Stor loppis vid Hembygdsgården,
massor med prylar, kaffeservering.
Fredag 18 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Jazz å dikt å sån´t”.
Eivor & Torsten Birath, Gunnar Breving och Lars-Gunnar Gunnarsson.
Fredag 25 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Jan-Inge Hall med gäster
Fredag 1 augusti, kl 19.00, Brevens kyrka. Per Östlund, piano. Chopin,
Debussy, Rachmaninoff m m.
Lördag 2 augusti med start kl 14.00, vid och i Hembygdsgården.
Spelmansstämma – i år 25-årsjubileum. Allspel, uppspelningar och
buskspel. Picknic, jam och dans. Minikurser för spelmän. (Mer information finns att hämta på www.brevensstamman.weebly.com).
Fredag 8 augusti, kl 19.00, Brokyrkan. Allsångsafton. ”Från Barnatro
till Flottarkärlek”. Kom och sjung sånger ur den svenska visskatten.
Allsångsledare: Gunnar Breving. Presentatör: Stigbjörn Bergensten.
Spontanorkestern.
Lördag 13 september, med start kl 14.00, vid Rostugnen.
Sextettfestivalen, som firar 5-årsjubileum.
Hornmusiker från hela landet med fanfarer och upptåg.

Krogtält på Lustikulle
midsommarhelgen.

Allsångsafton i Brokyrkan, 8 augusti.

Sextettfestival vid Rostugnen 13 september.

Isolering och skivor,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

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

VATTEN

Gäller det brunnsborrning
RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Certifierad brunnsborrare

• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

BESÖK www.brevens.se
Här hittar du information på svenska, engelska och tyska om fiske, jakt, uthyrning m.m.
Du kan även ladda ner och läsa nya och gamla nummer av Brevenstidningen.
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Vill du
annonsera
i denna
tidning?

Information om Brevens Bruk AB
Kontaktpersoner
Sten Geijer
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52,
070-349 15 67
sten.geijer@brevens.se

RING

Brevens Bruk,
Birgitta Larsson,

019-58 58 50

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk
Telefon, växel:
019-58 58 50

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

Fax:
019-58 58 59
E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se
VD, Sten Geijer:
019-58 58 52
Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)

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

Bank:
Svenska Handelsbanken

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • TEL 0586-582 20

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

RING 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70

Borga plåt
Takplåt prima & II-sort.
Komplett avvattningssystem.
BRA PRISER.

Perssons Byggvaror AB

Håkan Brahn
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435 • Öppet: Vard 7-18 • Lör 9-13
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Bankgiro:
815-4205
Postgiro:
2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
UllaBritt Gripenstedt

Brevens Bruk
Tidning Nr 1 • 2014
Upplaga: 10.500 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB,
715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

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

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

Ansvarig utgivare:
Sten Geijer
Redaktör & Annonser:
Birgitta Larsson

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

En hundraåring som inte tänker försvinna
sedan bli kantor i Brevens
Bruk i drygt tjugo år. Flygeln
finns kvar i det vackra huset.
Men numera är det sällan
som Rut Nilsson sätter sig vid
tangenterna.
– Min syn är inte längre så
bra. Jag har svårt att läsa och
jag har svårt att se noterna.
Men på längre håll ser jag
bra. Jag kan se varenda fågel
här i trädgården, säger hon.

Mår jättebra
Vi sitter i solskenet vid husgaveln och mellan björkar och
tallar glittrar Botarens vågor.
Rut Nilsson bjuder på kaffe,
kladdkaka och glass.
– Förutom det här med synen mår jag jättebra. Jag har
inga åkommor. Jo, förresten,
dålig balans. Är det en sjukdom? säger hon.
Rut Nilsson, 100 år i juni: ”Karl XII och jag har samma födelsedag”.
Hon kör ett litet motionsFoto: Ingalill Bergensten
pass varje dag på ”Påltorpsavenyn”.
– Det blir 503 steg, konstaterar hon.
en 17 juni fyller Rut Nilsson 100 år. Då kommer
Rut Nilsson har mycket att berätta från sitt långa
mycket att hända. Men vad vet hon inte.
liv. Hon minns människor, händelser och platser.
– När jag kommer med något förslag om hur daOch hon kommer förstås ihåg vad som hände för
gen ska firas får jag till svar ”lägg dig inte i”, säger
fem år sedan när hennes 95-årsdag firades.
hon med ett skratt.
– Ja, då såg jag en massa bilar utanför kyrkan
Högtidsdagens arrangemang har nämligen döttoch
tänkte ”vad händer här?” Inte visste jag då att
rarna Karin och Inga-Lena tagit hand om. Det enda
så många kommit för att fira just mig, säger hon.
som Rut Nilsson vet är att klockan 13.00 samlas alla
Hon har inga planer på att flytta från sitt hus.
vid Brevens kyrka. Med ”alla” menas många, folk
Tre gånger i veckan får hon matleverans från
från hela landet, släkt och vänner. De fyra barnbarkommunen och hon har också hjälp med att sköta
nen och de åtta barnbarnsbarnen lär finnas där. Och
trädgården. I övrigt klarar hon sig på egen hand.
naturligtvis många från Brevens Bruk.
Hon har förstås läst ”Hundraåringen som klev
Frågan är om kyrkans officiella 103 platser verkut
genom fönstret och försvann”, men liknande
ligen räcker till. Dessbättre har det visat sig att
funderingar
har hon inte.
det går att klämma in fler än vad som egentligen
– Nej, jag tror inte jag klarar av att hoppa ut
borde få plats.
genom fönstret, säger hon.
Rut Nilsson bor på Påltorpsvägen sedan 36 år.
I Brevens Bruk har hon bott i 72 år. Hit kom hon
Stigbjörn Bergensten
tillsammans med sin man Olle, när han fick en
tjänst som lantbruksinspektör. Själv var hon utbildad kantor och undervisade pianoelever, för att

Linderoths Tryckeri, Vingåker 2014
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