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Konsten att resa en midsommarstång
Snart ska den upp – den 18 meter
höga midsommarstången. Själva resningen är det mest spektakulära som
händer under midsommaraftonen
och lockar tusentals besökare från
när och fjärran.
Men hur går det till egentligen?
För att ta reda på fakta kring proceduren kontaktades Anders Dahlqvist, riktkarl vid stångresningen
under de senaste åren.
En riktkarl ser till att själva orienteringen hålls.
Kommer stången ur kurs kan det sluta illa. En
minst lika viktig funktion har kommendören, han
som ger kommandon så att hela styrkan samordnar
sina insatser. Enskilda initiativ välkomnas absolut
inte.
Här är en liten checklista på vad som krävs för en
lyckad stångresning:
•

En arbetsstyrka på minst 24, helst 26 personer
med goda fysiska utförsgåvor. Man behöver inte
vara muskelknutte, men bör vara i god form och
gärna ha lite svällande biceps. En dålig rygg blir
inte bättre av det här jobbet.

•

En kommendör. Ger order åt arbetsstyrkan så
att krafterna samordnas. Det gäller att lyssna
och vara vaksam.

•

En riktkarl, som befinner sig framför stången
och ser till att den är i rätt linje. Riktkarlen och
kommendören samarbetar och först när orienteringen är perfekt fortsätter stångresningen.

Riktkarlen Anders Dahlqvist visar med utförliga
gester åt vilket håll resningen ska korrigeras.
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Ett grannlaga arbete. Starka karlar (och i en del
fall kvinnor) reser midsommarstången vid det
gigantiska midsommarfirandet i Brevens Bruk.

•

Samarbete. Det här är ett lagjobb, där alla är
beroende av varandra.

•

Nykterhet. En klar hjärna är absolut en tillgång för den som ska delta. Då klarar man
samordningen bättre än den som i förväg firat
stångresningen.

Stången väger, med alla kransar och andra attribut
omkring 700 kg. Den är alltså mycket tung, särskilt
i starten. Ju längre upp den reses, desto lättare blir
den. Den kritiska punkten infinner sig ungefär vid
45 graders lutning.
Stången reses med hjälp av så kallade tjugor,
som kan liknas vid klykor. Det går två man på
varje tjuga. Dessutom finns ett antal män som är
utrustade med pikar, som håller stången på plats
medan tjugorna flyttas.
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Även om det huvudsakligen är karlar som ingår
i arbetsstyrkan har det förekommit att kvinnor har
deltagit.
Under modern tid har stångresningen alltid
lyckats, men långt tillbaka har det hänt att hela
proceduren har fått avbrytas. Ett midsommarfirande utan midsommarstång är förstås ett stort
misslyckande.
– Så blir det inte i år. Stången kommer att vara
på plats till allas glädje, försäkrar Anders Dahlqvist.

Vill du annonsera
i denna tidning?

RING Brevens Bruk, Sirpa Ahonen
070-349 25 40

Sedvanliga

Midsommarfirandet
i Brevens Bruk

23 och 24 juni

anordnas på traditionellt sätt med
uppmarsch, majstångsresning och dans.

Midsommarafton 23 juni

MIDSOMMARAFTON
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 Midsommartåget samlas.
Kl 18.30 Avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Obs! Ingen dans på Lustikulle
på midsommarafton

13.30
14.00
14.30
15.10
15.40
16.15

Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
Stångresning och ringdans
Trubadur Z:a
PhMagic, trollkarl
Trubadur Z:a
Prisutdelning och avslut

14.00

FaroZon, Ronny Sjödin med son spelar
covers, berättar historier m.m.
Dans och lek runt stången med Snulle
och Moa
FaroZon
Prisutdelning och avslut.

Midsommardagen 24 juni

MIDSOMMARDAGEN
Kl 21.00-01.30 Dans till Titanix
Disco - DeeJay Baze
Även i år:
Restaurangtält vid Lustikulle

15.00
15.30
16.15

Välkomna!

DAN HJÄLPER DIG ATT VÅRDA
DIN GLÄDJEKÄLLA
Framtidens hållbara förpackningar tillverkas inte av vad som helst.
D ärför älskar vi skogen – en verklig källa till glädje.

D an Ö h m an
073-838 10 76
dan.ohman@billerudkorsnas.com

w w w . b i lleru d k o rsnas. se/ sk o g
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Semestrande Hjalmar återkommer i höst

Peter Flack, Marie Kühler och Peter Kjellström i en tom Bruksteater, som i oktober åter kommer att fyllas med
publik.

Nu har Hjalmar tagit semester. Peter
Flack och hans ensemble avslutade
”Varning för Hjalmar” i april efter
en succéartad säsong. Och i oktober,
med premiär fredagen den 13:e, är
det dags igen.
– Ja, då är vi här igen, med ungefär samma revy,
men med lite nytt förstås. Vi avvaktar och ser vad
som händer under sommaren, säger Peter Flack.
Att flytta från Nya Parkteatern i Örebro till lilla
Bruksteatern i Brevens Bruk var ett vågspel. Hur
skulle man få plats med allt? Hur skulle logistiken
fungera? Och tekniken, med ljus och ljud? Och vilken hjälp stod att få?
– Det har funkat. Visst har det varit problem med
alla snabba byten och visst har vi kolliderat i de
trånga utrymmena. Det är mest Peter (Kjellström)
som varit i vägen, säger Peter Flack.
– Inte alls, inflikar Peter Kjellström.
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Ovärderlig hjälp

Marie Kühler minns tiden på Nya Parkteatern,
särskilt de stora uppsättningarna under 1990-talet.
– Oj, då hade vi otroligt många som jobbade
omkring oss. Påkläderskor, scenarbetare, tekniker,
vaktmästare och många andra. I Breven har vi fått
göra nästan allt själva, säger hon. Fast inte allt.
– Nejdå. Vi har ju många som ställt upp som
frivilliga, både folk från Brevens Bruk och Högsjö.

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
Nr 1 • 2017

Publikvärdarna som Folkets Hus har engagerat har
varit ovärderliga. Liksom Högsjö BK som skötte
garderoben. Brevens Bruk AB har också varit ett
stöd, med både arbetsinsatser och som rådgivare,
säger Peter Flack.
Och hur sammanfattar han då säsongen?
– Otroligt bra. Det har kommit mer publik än vad
vi hoppats på. Vi har haft en beläggning på över
90 procent. Dessutom är det väldigt bra akustik i
Bruksteatern. Folk har berömt ljudet, som har gjort
att de hört texterna, vilket naturligtvis är oerhört
viktigt för en revy, säger han.

Revy, fars eller deckare?

Den närmaste framtiden är utstakad. I oktober är
det alltså nypremiär och planerna är att revyn ska
pågå till julen eller en vecka in i 2018.
– Sen är det slut för den här gången. Vad som
händer hösten 2018 är lite oklart, men vi har sagt
att vårt engagemang i Brevens Bruk är långsiktigt
och då räknar vi med att fortsätta. Det kanske blir
en ny revy, kanske en fars eller en deckare. Vi får
se, säger Peter Flack.
I höst kommer revyn att spelas in för TV.
– Då hoppas jag att tevegänget också passar på
att visa upp inte bara vad som händer på scenen
utan också själva Brevens Bruk, säger Peter Flack.

Vi utför allt från servicearbeten
till totalentreprenader

Certifierade för kakel- och klinkerersättning samt asbestsanering
Skorstens-, tak- och fasadarbeten

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

Vårt löfte:
mer timmer
i skogen.
Camilla Wilhelmsson
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.
Tel 010 - 122 65 00 www.moelven.se

Kontakt Christer Redfors, 0151-130 10, 070-935 91 36
christer@ksbygg.com
www.ksbygg.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
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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Gunnis minnen - Del 1.
Nästa år fyller Brevens Bruk AB’s
kontor 70 år och det vill vi fira med
att berätta litet om hur det varit att
arbeta här. En av dem som har många
minnen från brukskontoret är Gunni
Sjöö, född Andersson. Uppvuxen i
Brevens Bruk, med generationer av
infödda Brevensbor bakom sig på
både sin mors och sin fars sida. Som
14-åring började Gunni sitt arbetsliv,
då med barnpassning. 15 år gammal
kom Gunni till Brukskontoret för att
börja arbeta. Här delar hon med sig
av sina minnen från den tiden:
I januari 1954 drog en storm fram som fällde stora
mängder skog som snabbt måste tas om hand.
Många unga killar från Finland kom då för att arbeta i skogarna. För att klara språket anställdes en
finsktalande man som hette Elis Lampa. Skogshuggarförläggningar ordnades i lediga lägenheter och
hus, kockar anställdes och stora mängder material
inköptes och förvarades i kontorets källare och en
av mina första arbetsuppgifter var att lämna ut
detta till kockarna som kom för att hämta tvål,
handdukar, papper mm.

Familjen Jörgensen anländer

En annan uppgift var att hålla upp dörren till stora
porten och niga när Baron kom. Genom stora porten
gick nästan bara Baron och hans gäster, men en
dag kom två skinnklädda män in genom den, tog
av sina huvudbonader och frågade om jobb. Det var
Karl och Percy Jörgensen som åkt motorcykel från
Blekinge för att söka arbete. De fick anställning
och bodde först i Hökhult och sedan i Hunneberg
innan familjen kom och de bosatte sig i Syssfall. På
så sätt kom en mycket duktig familj till Breven. En
av dem - Ingel Jörgensen - skrevs det om i förra Brevenstidningen, samt tidigare även om Lars-Gunnar
Jörgensen som idag arbetar på Brevens Bruk AB.

Kockarna

Två av de kockar som var anställda minns jag speciellt, en hette Arod Weltz, han sa att mamman hette
Dora och hon vände sitt namn till honom. Arod hade
varit på sjön och hade så ont i sina fötter att han
alltid gick i tofflor, och en regnkappa som ytterplagg.
Den andre kocken hette Henningsson. När han fick
höra att man sökte någon som kunde riva den stora
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Gunni Sjöö vid ingången till sitt hus på Knipphammarsvägen i Brevens Bruk.

masugnsskorstenen tog han en hög livförsäkring och
klättrade upp i skorstenen. Det första han gjorde
vara att tappa en skyddsplåt ned på masugnstaket
så att det blev hål i taket. Därefter plockade han ned
skorstenen sten för sten, fick sedan sina utlovade
pengar och försvann.

Norstedt flyttar in

Med anledning av den ökade arbetsbelastningen
beslutade skogsförvaltare Norstedt att flytta till
brukskontoret, tidigare hade han sitt kontor hemma
vid Solberga. Han flyttade alltså in med ett gammalt
stort rullskrivbord och dito hög pinnstol med små
hjul. Hans rum var mitt emot oss flickor och en dag
hörde vi oljud från hans rum och skogsförvaltaren
var försvunnen. Han hade gungat på stolen som
vält över honom och nu kunde han inte komma loss.
Min kusin, Birgitta Andersson (senare Persson) gick
mycket allvarlig in för att hjälpa honom loss medan
vi två andra sprang ned i källaren och skrattade så
vi grät. Kan tilläggas att Norstedt inte var skadad,
mer än lite stukad stolthet.
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Duktiga skogsarbetare

På brukskontoret skulle alla löner betalas ut varje
månad för industri, lantbruk, skog och Kilsmo såg.
Industrin och sågen skulle dessutom ha förskott en
gång i månaden. Både skogsarbetare och lantarbetare kom ibland och begärde förskott när pengarna
tagit slut. En tid bodde ett par vid Kottebo, mannen skrev små lappar som kvinnan fick överlämna,
en gång stod det "Snälla kamrern, kan jag få lite
förskott, potatisen har frusit och ligger som snor
i källaren". En annan gång skrev han "Stort hål i
mina stövlar, kan jag få lite förskott".

och fick tillsägelse att ingen fick glömmas bort. Den
norra sidan var inga problem, dels bodde jag ju
där själv och hade full kontroll på hur man bodde i
både Börstorp och Kratorp, två stora hyreshus, men
på södra sidan av ån, dit jag aldrig fått gå ensam,
var det bara Värdshuset jag hade besökt eftersom
många av våra släktingar bodde där. Röda byggningarna och stenhusen var helt okända. När jag
kom upp på tredje våningarna och såg att det fanns
många dörrar placerade jag blanketter i varje dörr,
fick senare reda på att det nog bara var ett par dörrar som gick till bostadsrum, resten var vindsutrymmen. Säkert fick många ett gott skratt när de kom
upp på vinden. Andra minnet är när Baron ringde
ut till växeln och bad att få in en räknesnurra. Vi
hade tre olika modeller, två nyare med knappar att
trycka på och sedan en mycket gammal med små
spakar. Jag gick självfallet in med den nyaste, men
Baron sa då att han ville ha den äldre, jag tog då
den näst äldsta, men då sade han "den med pinnar"
alltså den allra äldsta maskinen. Han fick den till
slut men nog undrade jag vad han tänkte om mig
som säkert i hans tycke burit in samma gröna räknesnurra två gånger, förmodligen att jag knappast
var särskilt normalbegåvad.

Inte så lyckade uppgifter

Gunni Sjöö

De flesta av de finska skogsarbetarna som kom till
Brevens Bruk efter stormen för att arbeta återvände
hem till Finland när arbetet avslutats, men en del
blev också kvar här, bl.a. Ahonen, Muhonen och
Oinonen. De var alla mycket duktiga skogsarbetare, men ingen överträffade Veikko Ahonen, hans
lön var tre gånger så stor som den bäste svenske
skogsarbetaren Bengt Petterssons lön, och varje
månad skickades skogvaktare och apterare ut för att
kontrollera om allt verkligen var rätt rapporterat,
vilket det visade sig vara.

Förskott

Minns två små uppgifter från min allra första tid på
kontoret som inte blev helt lyckade. Jag skulle dela
ut mantalsskrivningsblanketter till alla på Bruket

Fortsättning i nästa nummer.

www.vaderstad.com
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Jonas Pettersson:
Torparunge, skogvaktare och midsommargeneral
Ingen midsommar utan Jonas!
Nja, det kanske är en överdrift. Men en midsommar i Brevens Bruk utan Jonas Pettersson bakom
rodret är svårt att tänka sig. Sedan tolv år tillbaka
har han varit mannen som hållit i arrangemanget,
både rent administrativt och fysiskt. Han är den
sammanhållande länken för alla föreningar och
alla frivilliga som år efter år bidragit till att göra
midsommarfesten i Brevens Bruk till en av landets
största.
Nu är det givetvis inte midsommarfirandet som
upptar större delen av hans tid. Han är till vardags
skogvaktare på Brevens Bruk AB och som sådan
arbetsledare för företagets skogsarbetare. Han är
också engagerad på andra kanter, som exempelvis
ordförande i två vägföreningar och fisketillsyningsman.

En äkta brevensbo

Jonas Pettersson kan beskrivas som en äkta brevensbo.
– Nej, nej! Jag är född och uppvuxen i Hunneberg.
Till Breven flyttade jag först 1992, invänder han.
Nu får man ändå räkna Hunneberg till Breven.
Gården, eller gårdarna om man ska vara noga, lig-

ger bara några kilometer från själva byn, i närheten
av Sottern. Där växte han i alla fall upp tillsammans med sina föräldrar och fem syskon. Jonas är
yngst av dem.
– Pappa Arne var arrendator och drev ett jordbruk med kor och hästar. Mamma Eivor arbetade
som piga på Bystad herrgård en gång i tiden. Mina
föräldrar bodde på gården i 57 år, berättar Jonas.
Han var alltså en riktig bondpojke?
– Nej, torparunge, säger han.

Utbildad på Kvinnersta

Efter skolgången i Breven utbildade han sig på
Kvinnersta till skogsarbetare. Och sen var det
självklart att han skulle börja på bruket. Efter sju
år som skogsarbetare började han köra maskiner,
skotare och skördare. Karriären, om man ska kalla
den så, fortsatte med att han blev produktionstekniker och så småningom skogvaktare.
Han har bott på flera olika ställen i Breven, på
Smedvägen och Skolhusvägen. Sedan 2000 bor han
i ett vackert hus på Knipphammarsvägen tillsammans med sina tre hundar och åtta höns.
Jonas Pettersson är en naturmänniska. Han tillbringar både mycket av såväl arbetstiden som friti-

Naturmänniskan Jonas Pettersson trivs bäst ute i det fria, gärna tillsammans med sina tre hundar,
taxarna Egon och Knutte, och blandrasjycken Scott.
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Fakta

Torparungen Jonas Pettersson kan numera kalla
sig general, åtminstone vad gäller midsommarfirandet i Brevens Bruk.

den ute i skogen och på sjön. Han jagar förstås, och
fiskar. En vecka varje år åker han upp till Jämtland
för att jaga älg. (Älg är en bristvara i Brevenstrakterna numera).
– Och går det inte att jaga eller fiska kan man
alltid grilla korv. Allt mitt fritidsintresse handlar om
naturen, säger han.

Blev bonuspappa

Under 12-13 år levde han tillsammans med sin
sambo, men förhållandet tog slut för fem år sedan.
– Jag var bonuspappa och är det fortfarande. Ja,
jag är nog faktiskt mer än så. Jag har särskilt god
kontakt med min bonusdotter med familj och har
funnits i hennes liv sedan hon var åtta år, säger han.
Jonas Pettersson har varit Brevens Bruk trogen
i alla år. Har han då aldrig funderat på att flytta
härifrån?

INSTALLATION

SERVICE

Namn: Jonas Pettersson.
Ålder: 49 år.
Familj: Taxarna Egon och Knutte, samt blandrasjycken
Scott.
Bor: Knipphammarsvägen, Brevens Bruk.
Yrke: Skogvaktare. Har varit anställd på Brevens Bruk
AB i 31 år.
Äter: Husmanskost. Raggmunk och fläsk tillhör favoriterna.
Dricker: Det går bra med allt. Vin? Javisst. Öl? Jodå.
Whisky? Absolut. Vatten är inte så tokigt det heller.
Läser: Inte mycket. Senast var det ”En man som heter
Ove”.
Lyssnar på: Ingenting. Det finns inte en stereo i huset.
Ett piano står där, men det är inte mitt. Senast tvingades
jag lyssna på melodifestivalens final. Det var inte kul.
Semestermål: Havsfiske utanför Vega i Norge. Sol och
stränder är ingenting som lockar.
Om huset tar eld räddar jag: Hundarna förstås. Och sen
vapnen. Resten får brinna upp.
Om jag träffar mig själv på fest: Det skulle jag nog
försöka undvika, men är det en trevlig fest skulle jag
säga att den där kan tydligen inte hålla tyst och verkar
ta rätt stor plats.

– Jo, det har väl hänt. Och det är inte för sent än.
Träffar jag till exempel en kvinna som inte vill bo
här kanske jag flyttar, säger han.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Ett fönster mot Breven (och världen)
– Titta så underbart det är. Och vi kan se allt som
händer i Breven!
Marianne Eriksdotter ser ut från sitt köksfönster
i Värdshuset. Rakt fram ligger brukskontoret, till
vänster herrgården och till höger den gamla mekaniska verkstaden, numera Brevens Hjärta.
I ett och ett halvt år har hon bott i Brevens Bruk,
tillsammans med Ivan Lundberg. Ja, de är faktiskt
gifta sedan två år tillbaka, men har valt att behålla
sina gamla efternamn. Och Marianne har för övrigt
burit två andra efternamn under sitt liv, varav
Brevner kom från hennes pappa Erik, som var född
i Breven. Farfar Erik Eriksson var dessutom skollärare i Breven fram till 1915.

En paus på 42 år

Marianne och Ivan träffades för 48 år sedan. Sen
blev det en paus, rätt lång sådan, nämligen 42 år.
Då tog Ivan kontakt med Marianne och sen gick
det som det gick.
– Jag blev tokkär, förklarar Marianne.
Båda bodde i Stockholm och när pensionärslivet
väntade ville de komma bort från storstaden till
ett lugnare liv. För Marianne var Brevens Bruk
inte obekant. Hon hade tillbringat somrarna hos
sin faster och farbror i Högsjö och därmed också i
Brevens Bruk.
– Men jag har aldrig bott här tidigare, säger hon.
Nåväl, pensionärerna Ivan, före detta datakonsult, och Marianne, före detta sjuksköterska, ville
alltså lämna Stockholm och söka sig ut på landsbygden och då låg förstås Brevens Bruk nära till hands.
– Nja, jag vet inte det, säger Marianne.
Men Ivan var desto mer angelägen. De tog kontakt med dåvarande fastighetschefen Rolf Larsson
som meddelade att lägenheten i Värdshuset blivit
ledig.
– Vi kan väl åka dit och titta, föreslog Ivan.

Marianne Eriksdotter och Ivan Lundberg tittar
ut från sitt köksfönster och kan hålla koll på vad
som händer i Brevens Bruk.
Den inbitne vandraren Ivan fyller i med sin lilla
livsfilosofi:
– Jag vill luta mig tillbaka och må gott.
Och då är förstås Brevens Bruk rätt plats.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Knuff från högre makt

Så gjorde de och sen var det inte längre några tveksamheter. Det här hände vid midsommar 2015. I
augusti flyttade de in.
– Det var som en högre makt hade knuffat in oss.
Huset, människorna, naturen, säger Marianne.
Numera är de riktiga brevensbor. Ivan promenerar varje morgon går några kilometer hur vädret
än är. Och sommartid blir det långa cykelturer.
Marianne å sin sida älskar att simma och beger
sig gärna ut i skogen för att plocka bär och svamp.
– Och vi läser mycket, tittar på film och går på
Metropolitans operor på Folkets bio i Kumla, säger
Marianne, som engagerat sig i Hembygdsföreningen, där hon är kassör.
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ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Från storstaden Leipzig till lilla Kilsmo
De ville påbörja något helt nytt. Därför bröt Ilona och Karl-Heinz Gessner
upp från storstaden Leipzig i forna
Östtyskland och bosatte sig på landet
utanför Kilsmo. Med sig tog de endast
sina kläder.
Vägen till lugnet i Kilsbacken utanför Kilsmo gick
via Brevens Bruk. Det var där som Ilona landade
förra våren i en tillfällig lägenhet. Men det är ingen
tillfällighet att paret Gessner bosatt sig i just dessa
trakter.
– Det är nu fem år sedan vi första gången var
och hälsade på vår vän sedan 20 år tillbaka, Nora
Höpper, och blev helt betagna av Brevens Bruk,
berättar Ilona.
Att paret nu hyr en lägenhet i Kilsmo och inte
i Breven beror på att det inte fanns några lediga
lägenheter att hyra på bruket.
– Men vi hyr i alla fall av Brevens Bruk AB, säger
Ilona glatt.
– Vi tycker om att vistas i skogen, säger KarlHeinz som en förklaring till valet av bostadsort.

Fakta
Namn: Ilona och Karl-Heinz Gessner
Ålder: 59 respektive 64 år
Gör: Numera pensionärer men hon har tidigare arbetat
som receptionist på läkarmottagning och han med
tillverkning av datortillbehör.
Familj: Son, 37 år, som bor kvar i Tyskland. Till Kilsmo
följde Bostonterrierna Eby och Baily med.
Bor: I en tvåa på 70 kvadrat i parhuset Kilsbacken strax
norr om Kilsmo. Lägenheten har de inrett med second
handmöbler från loppisar och Blocket.

Fågelsång och tystnad

En annan sak som han gillar stort är fågellivet
utanför köksfönstret. Till fågelstugan har det kommit minst tolv olika sorters fåglar i vinter.
– Jag har suttit många timmar här vid köksbordet
och tittat på fåglarna sedan vi flyttade in strax före
jul, erkänner Karl-Heinz.
Ilona framhåller den fantastiskt rena luft som
alla som bor i Breven-Kilsmo-området får inandas
varje dag. Och så lugnet och ron.
– I Leipzig var allt så stressigt. Trafiken, affärerna, ja, allt. I de små byarna här i Sverige är
folk också mer vänliga och hälsar på alla de möter,
säger Ilona som alltså bodde ensam i en lägenhet för
korttidsuthyrning i Värdshuset i sex veckor innan
Karl-Heinz kunde ansluta efter att han seglat upp
familjens segelbåt till svenska vatten.
– Mina grannar var jättegulliga. De hjälpte mig
med språket och med allt möjligt annat. Jag har
fortfarande mycket kontakt med dem.

Saknar korv och öl

Ilona har under sitt första år i Breven-Kilsmo deltagit i många olika slags aktiviteter. Hon berättar
med stor entusiasm om kransbindningen som hon
var delaktig i vid midsommar. Och alla fina musikevenemang hon varit på i Brevens kyrka.
– Det händer mycket för en så liten by, konstaterar hon och fortsätter att räkna upp allt paret
Nr 1 • 2017

– Alla tyskar drömmer om ett rött hus med vita
knutar, säger Ilona och Karl-Heinz Gessner som
förverkligat sin dröm utanför Kilsmo.

vunnit genom flytten från ett flerfamiljshus som de
ägde i Leipzig till hyreslägenheten i Kilsmo – frihet
att resa, vackra naturupplevelser, tystnaden.
Men är det inte någonting ni saknar från Tyskland?
– Det skulle vara korven i så fall, säger KarlHeinz. Och ölen. Men vi brukar köpa med oss rätt
mycket av den varan då vi är i Tyskland på besök.
Text och foto: Ingalill Bergensten
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Breven – rätt plats för hjul och kängor
Det spelar ingen större roll vilken cykeltyp du äger.
Alla passar förträffligt för den som vill göra en tur
med Brevens Bruk eller Kilsmo som utgångspunkt.
– Nu har vi sex olika leder för mountainbike och
fem olika slingor för den som väljer lands- eller
grusväg, säger Per Arne Gerdevåg, som kan betecknas som cykelgeneral, även om han själv inte har
valt titeln.
De sex lederna för mountainbike utgår från
Henrikslätt vid Solberga och är av olika längd och
svårighetsgrad. Alla går på mark som upplåtits av
Brevens Bruk AB.
– Vi har en utvecklande dialog med företaget och
allt har gått väldigt smidigt. Det är ett väl utvecklat
mountainbikeområde, ett av nio i Örebro län, säger
Per Arne Gerdevåg.
Samarbete är det också mellan Brevens IF och
Kilsmo IK. Klubbarna kommer att tillsammans stå
som värd för olika tävlingar i sommar.

Även för vandrare

Föredrar man vandring är Ringsbergsleden ett bra
och välkänt alternativ. Tack vare EU-pengar och
frivilliga arbetsinsatser genomförs renovering av
vindskydden vid Äsbäcken och Hunnebergsfallet.
Även vindskyddet och grillplatsen vid Solbergabadet ska renoveras. Dialog förs med Örebro kommun
om upprustning av omklädningsrum och toaletter
vid det populära Solbergabadet.
– Vi vill att man ska kunna kombinera olika aktiviteter när man besöker vårt område. En ambition
är att man ska kunna motionera, titta på konst,
konferera och äta gott. Så ser i alla fall framtidsplanerna ut, säger Per Arne Gerdevåg.
– Vi måste alla samarbeta och hjälpa varandra,
säger Anna Asplund, en av dem som driver Brevens
Hjärta, i den gamla mekaniska verkstaden. Där har
man numera yoga, konstkurser, dansevenemang,
massage och mycket annat.

Vid ett möte i våras i Brevens Hjärta framkom
många förslag om hur Brevens Bruk ska bli mer
attraktivt för besökare. Anna Asplund och Per Arne
Gerdevåg ledde mötet.

Per Arne Gerdevåg har för övrigt flyttat in i Brevens Hjärta med sitt kontor.

Fler övernattningsrum

Ett problem för besöksnäringen har varit den bristfälliga tillgången på övernattningsrum. Nu har båda
flyglarna till herrgården renoverats, vilket gör att
ett tjugotal bäddar kan erbjudas besökare och som
bokas hos Brevens Bruk AB. Sedan tidigare finns
också rum att tillgå i Brevensgården.
– Vi ser jättepositivt på en satsning på turismen
och vi försöker hjälpa till så mycket vi kan. Fast vi
måste investera i sådant som håller affärsmässigt,
säger Tomas Thuresson, vd i Brevens Bruk AB.

Etablerat 2002

Support & service • Datorer & tillbehör
Nätverk • Webbutveckling
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!

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

Zakrisson Data AB • Köpmangatan 9 • 697 30 Pålsboda
Tel 0582-77 35 00 • www.datakonsult.eu
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Kolhuset i nygammal kostym
Rött och grannt står det där mitt i byn – Kolhuset.
Men vad ska hända med denna ståtliga byggnad?
– Tja, säg det. Den är lite svår att utnyttja till
mycket annat än förråd. Men vi får väl se, säger
Urban Larsson, fastighetsansvarig på Brevens
Bruk AB.
– Av innerdelen kan man säkert göra en verkstad,
tillägger Rolf Larsson, som tidigare var fastighetsansvarig och som nu har lämnat över till sin namne
Urban.
Kolhuset, eller Kolladan som länsstyrelsen vill
kalla den, är liksom många andra byggnader i
Brevens Bruk byggnadsminne. Det innebär att
några genomgripande förändringar inte får göras
exteriört.

byggnaden under lång tid att stå oanvänd. Inne i
själva kolhuset finns sedan mitten av 1900-talet en
verkstad, uppförd i betong. Där kapades balkar och
annat som användes i gjuteriet.

Ett hus i huset

Kolhuset målades även om, i samma varma falu
rödfärg som tidigare.
Huset har varit en attraktiv affischplats och kommer säkert att vara det i fortsättningen också. Men
hugade marknadsförare är anvisade att använda de
affischtavlor som satts upp. Tusentals häftklammer
fick dras ut ur de gamla fasadbrädorna och där är
det inte meningen att några affischer i framtiden
ska misspryda byggnaden.

Kolhuset uppfördes på 1860-talet för att lagra kol
för masugnens behov. När detta upphörde kom

Kolhuset har försetts med nytt tak. När det gamla
plåttaket togs bort visade det sig att stora delar
av underlagstakets brädor var rötskadade. De fick
därmed också bytas ut. Nu har byggnaden försetts
med pannplåt, ungefär av samma typ som finns på
masugnen.
Taket har också försetts med snörasskydd. Tidigare har det hänt att ”laviner” av snö rasat ut på
Bruksgatan.

Använd affischtavlorna!

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

Så här roligt är det att se det granna Kolhuset.
Det tycker i alla fall Rolf Larsson och Urban Larsson, männen som hållit i renoveringen.

Vi löser dina behov av

Skogsvård

Beställ din smörgåstårta hos oss!
Telefon: 010-7414580
Mail: hogsjo.bc@coop.se

Öppettider:
Mån-lör: 8-20
Söndag: 9-20

Välkomna

Plantor
Plantering
Röjning

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

Telefon 070 684 80 97
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www.sundins-skogsplantor.se
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Hjortkvarn Timber AB:
Från konkurs till en ljus framtid
För några år sedan var det dystert. Riktigt dystert.
Sågverket hade gått i konkurs. Folk hade förlorat
sina jobb och maskinerna var på väg till Ryssland.
I dag är tonläget annorlunda. Hjortkvarn Timber
AB som företaget numera heter sedan 2012 är ett
sågverk med goda framtidsutsikter.
– Vi räknar med att omsätta 165 miljoner kronor
i år, säger Patrik Jonsson, tämligen färsk som verkställande direktör.
Hjortkvarn Timber ingår i Svedulf Holding AB,
en koncern med huvudkontor i skånska Åstorp.
Företaget producerar omkring 85 000 kubikmeter
virke årligen.

Tre enheter

– Hjortkvarn Timber AB består av tre industriella
delar, själva sågen, hyvleriet och en impregneringsanläggning, säger Patrik Jonsson.
Han anställdes som vd i början av 2017 och har
en gedigen erfarenhet av branschen. Han började
en gång som sågverksarbetare i Lugnvik utanför
Kramfors. Efter många år i Ångermanland flyttade
han till Torsby i Värmland, där han fortfarande bor
med sin familj.
– Jag veckopendlar. Det är inte så farligt. Tre timmars resväg, säger han. Några omedelbara planer
på att flytta till Hjortkvarn har han inte.
Hjortkvarn Timber köper virke från främst lokala
leverantörer. Brevens Bruk AB är en av dem. Tre
fjärdedelar är furu och resten gran.

Nordafrika stor marknad

De färdiga produkterna levereras bland annat till
den svenska byggindustrin och till företag som
Byggmax. Men den absolut största delen, 70-80
procent, går på export.
– Skandinavien och Nordeuropa, men även Nordafrika. Det är sju-åtta länder i Nordafrika som vi
levererar till, säger Patrik Jonsson.
Han talar engagerat om skogsindustrins betydelse för Sverige och svensk utrikeshandel. Och
framförallt om den roll som de mindre företagen
spelar.
– Det är makalöst att inte politikerna uppmärksammar sågverksindustrins vikt på ett bättre sätt,
med tanke på de pengar som strömmar in i landet.
Man borde satsa mer på infrastrukturen som skulle
underlätta mycket för oss. Och de exportsatsningar
som görs inriktas huvudsakligen på de stora skogsbolagen, medan vi kommer i skymundan, säger han.
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Patrik Jonsson, nybliven vd på Hjortkvarn Timber
AB.
Patrik Jonsson understryker också vilken effekt
som ett bolag som Hjortkvarn Timber har för sysselsättningen.
– Varje anställd hos oss genererar ytterligare
åtta jobb inom bland annat transportsektorn och
via underleverantörer, säger han.

Vet du att du har upp till 50% (rabatt)

på arbetskostnaden genom RUT-avdrag.
Gäller data, TV, telefon och utbildning i hemmet.

RING 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70
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Inte bara tunnor hos Thorslundkagge
För fem år sedan flyttade Thorslundkagge in i de
lokaler i Högsjö som Clear Edge lämnat. Och ägaren,
Johan Thorslund, kan inte vara annat än nöjd över
beslutet att lämna Ölmbrotorp norr om Örebro för
Högsjö.
– I fjol slog vi omsättningsrekord och nu inriktar
vi oss på mer och mer komplicerade produkter. Det
innebär också en ökning av produktionen, säger
han.
Thorslundkagge har åtta anställda. Det ska bli
fler. En nionde är på väg att rekryteras.
Företaget är inte bara en tillverkningsenhet.
Det är också en besöksattraktion. Här finns norra
Europas största ekliggare – gigantiska ekfat som
en gång i tiden innehållit tusentals liter punsch.

Whisky- och vinprovningar

– Vi satsar på besöksverksamheten. Det finns en
stor potential som vi vill utveckla. Från slutet av
april till början av september kommer vi att ha öppet varje lördag. Det är också fler och fler grupper
som bokar in sig, berättar Johan Thorslund, som är
Sveriges ende tunnbindarmästare.
I samarbete med värdshuset i Högsjö kommer
han att anordna whisky- och vinprovningar. Thorslundkagge har egna viner och faktiskt numera även
egen whisky.
– Ja, vi köpte in rådestillat som nu är lagrat i fem
år, säger han.
Fast någon konkurrent till andra svenska whiskytillverkare ser han sig inte som. Och apropå
whisky, så är Box Destilleri utanför Kramfors
Thorslundkagges största kund. Box är en whisky i
premiumklass, som numera finns på Systembolaget.
– De flesta av våra tunnor levereras till dryckesindustrin. De används vanligtvis till att lagra whisky,
men även vin. Ett italienskt amaronevin lagras på
tunnor från oss och vi får fler och fler utländska
kunder, säger Johan Thorslund.

Svensk ek ska det vara

Från ax till limpa är ett välkänt begrepp. För Thorslundkagge motsvaras det av från stock till tunna.

Hitta värdet
i din skog
TILLSAMMANS MED
VÅRA EXPERTER
www.holmen.com
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Johan Thorslund, tunnbindare,
med vad han kallar tunnornas
Rolls Royce – en liten extremt välgjord tunna, som
betingar ett pris på 2 500 kronor och som lär kunna pryda en hylla i de finast salonger.
Man köper ekstockar som klyvs och sågas ut och så
småningom utgör råvaran för tunnorna.
– Det är nästan uteslutande ek. Svensk ek. Vi
köper den främst från Småland och Blekinge, men
även från lokala leverantörer. Vi har faktiskt också
köpt från Brevens Bruk AB, säger han.
Vad är det då för speciellt med svensk ek?
– Jadu, det är inte så lätt att beskriva, men om du
smakar på något som lagrats i svensk ek och jämför det med annan lagring kan du nog konstatera
skillnaden, säger Johan Thorslund med ett leende.
Nu är det förstås inte så många vanliga kunder
som kommer till Thorslundkagge med sikte på att
lagra whisky. Trädgårdstunnor och regnvattenstunnor är mer vanligt att folk efterfrågar. Och små tunnor, som förutom att de kan innehålla alla tänkbara
drycker, är en prydnad i hemmet.

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.
Bra priser!

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

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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Efterlängtat nytt elljusspår i Kilsmo
1977 togs ett beslut att anlägga ett elljusspår i anslutning till Kilsmo IK´s idrottsplats, men det tog
ända fram till 27/2 1981 innan spåret invigdes. Då
hade den första tävlingen redan avverkas, en skidtävling den 25/1. Sedan dess är det många steg och
stavtag som avverkats runt spåret. Skulle nog tro
att de flesta kilsmobor antingen promenerat, joggat eller åkt skidor där. Eftersom spåret i stort sett
saknar backar har det dessutom blivit ett populärt
spår för träning inför Vasaloppet även för folk långt
utanför Kilsmos gränser.
Så småningom började belysningen runt spåret
bli gammal, träd som rasade ner över elkablarna
orsakade elavbrott och lyktstolparna (64 gamla
telefonstolpar av trä) var murkna och en del föll
omkull eller var på gång att göra det. Kilsmo IK´s
dåvarande ordförande Roger Persson berättar att
redan 2009 togs kontakt med Erkki Waineby på
Örebro Kommun, som ställde sig positiv till det hela,
men den fanns inga pengar att få. Örebro Kommun
föreslog istället att man skulle reparera och byta ut
delar av belysningen, vilket man i Kilsmo IK insåg
på sikt skulle bli väldigt dyrt, så ärendet rann ut
i sanden.
2015 slocknade belysningen för gott och vid det laget låg en del av lamporna på marken, flera stolpar
hade rasat omkull och elkabeln var av på ett antal
ställen. När Torbjörn Jonsson samma år tog över
ordförandeskapet var ett nytt elljusspår det ärende
som de flesta medlemmarna i klubben ville ha hanterat. Efter diskussioner fram och tillbaka gällande

HF Schakt gjorde ett utmärkt grävarbete, kilsmobon Christian Flink sitter vid spakarna. Övriga
gänget är på väg för att ta en fikarast.
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Ett gäng KIK:are som en mörk novemberdag sätter
stolpar utefter elljusspåret i Kilsmo. Från vänster:
Roger Persson, Karl-Johan Turesson, Jan-Evert
Eriksson, Gunnar Jansson, Runar Persson, Göran
Andersson och Torbjörn Jonsson.
finansiering mm beslutades att genom NEPAB
ta fram offerter. Dessa skickades till Idrottslyftet
(Riksidrottsförbundet) som godkände anslag på 50%
av kostnaden, ytterligare 40% skulle man få från
Örebro Kommun och resterande 10% stod Kilsmo
IK själva för. I februari 2016 var finansieringsfrågan
klar och planeringen av arbetet kunde börja.
Aluminiumstolpar, elkabel och ledbelysning köptes
in via NEPAB, HF Schakt anlitades för grävarbetet.
Bland idrottsklubbens medlemmar fanns många
som kunde tänka sig att ställa upp, totalt har 14
personer utfört 405 timmar ideellt grovarbete och
till detta tillkommer styrelsens administrativa arbete, timmar som ingen ens har räknat. Grävarbetet
påbörjades den 26/9 2016 och den 28/11 sattes sista
stolpen av totalt 55. Elkablarna har grävts ned så
det är ingen risk att de går av p.g.a. fallande träd.
Man testar att säkra ned huvudsäkringen från 50
ampere till 30, vilket skulle innebära en besparing
för klubben i form av lägre elkostnad.
Sammanfattningsvis kan man säga att Kilsmo IK
åstadkommit ett mycket billigt och bra elljusspår
som dessutom beräknas ha en livslängd på 60-70
år. Och som extra bonus kunde man även bättra
på belysningen vid isbanan och parkeringen. Stort
tack riktas till alla dem som på något vis bidragit
till detta.
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Nya bjässar rullar in i skogen
Lite större, lite modernare och mer miljövänliga. Så kan man sammanfatta resultatet av den investering på åtta miljoner kronor
som Brevens Bruk AB gör i två nya skogsmaskiner – en skördare
och en skotare.
En skördare är den maskin som kapar stammen, kvistar av och
kapar den i avsedda längder. En skotare tar hand om timret och
transporterar det ut ur skogen. Båda maskinerna är åttahjuliga.
Den nya skördaren väger omkring 20 ton och är försedd med
speciella band som ska minimera markskador genom att själva
bärytan blir större.
– De gamla maskinerna började ta slut, så det var hög tid att
byta ut dem, säger Tomas Thuresson, vd på Brevens Bruk AB.
De nya maskinerna ska vara på plats strax före midsommar.
Båda är av fabrikatet John Deere.

Sedvanliga auktionen
i Sion
Lördagen 8 juli
Loppis 11.00 Auktion 12.00

EQUMENIA (Tidigare SMU)

KILSMO IK

Hjärtligt välkomna!

Schakt, markarbeten
och skogsentreprenad.
Tel: Christian Flink
070-460 65 67

Det är en skördare av denna typ som ska ingå i Brevens Bruk
AB:s maskinpark.
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

El & VVS
Installationer & Service
Torgvägen2,4 715
A • 715
Odensbacken
Talbyv.
94 31
Odensbacken

El & VVS
Installationer & Service

G lad sommar ö nskar w w w .nepab .nu
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✹ Värmepumpar ✹ Solenergi
Solenergi
✹ Vattenfilter
Vattenfilter ✹ Laddstationer
Laddstationer
✹ Vattenpumpar
Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
Överspänningsskydd/
åskskydd
åskskydd
Vi säljer och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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Rekordlåg vattennivå i Sottern
Det är brist på vatten. Inte bara i Örebro, utan i
stora delar av landet. Så även i våra trakter där vattenståndet i Sottern är rekordlågt. Så kommer det
också att vara under sommaren, såvida inte något
exceptionellt inträffar i form av ständiga skyfall.
– Rent historiskt har det inte regnat så här lite
och vårfloden har uteblivit, säger Tomas Thuresson,
vd på Brevens Bruk AB.
Sottern tappas på vatten vid Bystad Kvarn, vilket
upprört en del människor som bland annat skrivit
insändare och klagat på att Brevens Bruk AB tömmer sjön.
– Jag kan förstå synpunkterna, men vi har faktiskt en vattendom som kräver att vi tappar ut vatten från Sottern. Detta för att förse vattendragen
nedströms, vilket är nödvändigt för fiskliv och annat. Vi tappar ut en minimimängd, vilket innebär
250-300 liter i sekunden. Mindre än så är inte tilllåtet, säger Tomas Thuresson.
Han är medveten om att vattennivån i Sottern
ställer till problem, både för båtägare och för badlivet.
– Nu är ju det här inget speciellt för Sottern. Vattennivån i Vättern är till exempel rekordlåg. Och
i hela Örebro kommun råder bevattningsförbud,
säger Tomas Thuresson.
Jenny Axén Mårtensson, hydrolog på SMHI i
Norrköping, konstaterar att nederbörden i mellersta och södra Sverige under lång tid varit under
den normala.
– Ja, sommaren och hösten var väldigt torra. Och
i vinter har det inte kommit mycket snö, vilket gjort
att vi inte har fått någon vårflod. Det är alltså ett
torrt utgångsläge och utsikterna att det ska bli
bättre är små. Inte ens en blöt sommar kommer att
väga upp det, säger hon.
Ihållande regn under sommaren är kanske inte
något som de flesta ser fram emot. Och skulle det

Sotternvattnet tappas vid Bystad Kvarn. Mängden
bestäms av en vattendom och mindre än så här är
inte tillåtet.
ändå bli så betyder det inte så mycket för att förbättra läget i våra sjöar, enligt Jenny Axén Mårtensson.
– Sommarregn slukas till största delen av vegetationen. Det är regn på höst och vår som ger effekt,
säger hon.
För att höja grundvattennivåerna, som också är
rekordlåga, fordras regn under längre perioder. Enstaka skyfall är till mindre eller ingen nytta.
– I de mindre sjöarna kommer vattennivåerna att
vara lägre under överskådlig framtid. Lite bättre
verkar det vara i de stora sjöarna, som Vättern och
Hjälmaren, där nivåerna faktiskt stigit lite grann
under våren, säger Jenny Axén Mårtensson.

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2017
Säsongskort
300 kr
båtplats eller
Säsongskort, trolling 600 kr
fiskekort i Sottern? Familjekort
400 kr
Familjekort, trolling
800 kr
RING 019-58 58 50 Veckokort
100 kr
Veckokort, trolling

200 kr

Båtplats
750 kr
Alla priser inkl. moms
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Tre trappor för mört
och abborre
I sommar påbörjas arbetet med de berömda, för att
inte säga beryktade, fisktrapporna i Brevens Bruk.
En kommer att finnas vid Bystad kvarn, en annan
mitt i byn och en tredje vid Nedre bruket.
– Alla kommer preliminärt att byggas i trä för att
de ska smälta in i naturen. De blir av olika längd.
Trapporna får inte ha för stor lutning vilket avgör
vilken längd de får, säger Tomas Thuresson, vd på
Brevens Bruk.
Egentligen skulle trapporna ha varit på plats redan i juni, men byggnadsminnesförklaringen gjorde
att arbetet fick skjutas upp.
Själva frågan om fisktrappor har sitt ursprung i
när Brevens Bruk AB ansökte om att få bygga en
ny kraftstation. Nu är det projektet begravt.
– Vi har gjort en ny kalkyl på en ny kraftstation.
Men tyvärr tycks det bli svårt att få lönsamhet på
driften.

Rostfria
pumpautomater

Vid bron mitt inne i Brevens Bruk skall en av fisktrapporna byggas.

V�x��r
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F��
����ra
�i����
.

Plantwebben – Enkelt och smidigt!

2.695:0150-66 95 50

0151-51 81 50

0157-244 60

www.mahlqvist-ror.se

Besök
och lägg din beställning direkt!

NYHET!

iTec – vår mest energieffektiva
luft/vattenvärmepump någonsin
Nu lanserar vi luft/vattevärmepumpen iTec – byggd för
nordiskt klimat och med den senaste invertertekniken.
Effektiv energibesparing ända ned till 25 minusgrader.
Hur mycket kan du spara?
Kontakta oss direkt, så gör vi en kalkyl!

Beställa skogsplantor – steg för steg
1 Beställa

Med styrning:

A+++

2 Avropa

Utan styrning:

A++

3 Leverera

thermia.se/iTec
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Logi 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. Uthyres året runt.

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. Uthyres sommarhalvåret.
Värdshuset, Brevens Bruk
Lägenhet 1: Modern lägenhet med plats för
två personer och möjlighet till extrasäng.
Lägenhet 2: Mysig lägenhet med liten köksdel, två enkelsängar samt extrasäng.
Båda lägenheterna uthyres året runt.

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 med fyra bäddar. En
stor brygga finns där man kan sitta och njuta
av fågellivet på Sottern eller fiska. Båt ingår
givetvis. Uthyres vår till höst.

För att hyra Talludden, Skrattorp,
Fiskartorpet, Herrgårdens flyglar eller
Värdshuset kontakta Brevens Bruk AB,
tel 019-58 58 50 eller bbab@brevens.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.

Planerad bergtäkt miljöprövas
I Malma, ungefär en mil söder om Brevens Bruk, på andra sidan
gränsen till Östergötland, är det tänkt att Brevens Bruk AB:s
bergtäkt ska tas i drift.
– När det kan ske vet vi ännu inte. Vi hoppas att få ett beslut
i år och då kan vi vara igång nästa år, säger Tomas Thuresson,
vd på Brevens Bruk AB.
Beslutet han väntar på ska komma från länsstyrelsen i Östergötland. Det handlar om en miljötillståndsprövning och ärendet
har varit ute på en remissrunda, bland annat till folk i bygden
som kan beröras av verksamheten vid bergtäkten.
För tillståndet gör man en miljöprövning, som innefattar bland
annat miljöpåverkan på mark och vatten samt vilken ljudpåverkan täkten kan ha.
– Det har pratats mycket om befarat oljud, men de närmast
boende finns 1,5 kilometer från täkten och ljudet som hörs där
kommer enligt de simuleringar som gjorts vara i nivå med en
viskning. Jag kan inte se det som en stötesten i sammanhanget,
säger Tomas Thuresson.
Bergtäkten är tänkt att producera en miljon ton stenkross
totalt och som mest 100 000 ton per år i fem år.
Nr 1 • 2017

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

Perssons
Byggvaror AB
Stor sortering av

marksten,
plattor och
Isolering och skivor,
• Takplåt murar. Bra
Fullständigt sortiment,
priser.bra sortiment!
även andrasortering.
Allt för ditt bygge till bra priser!

• Isolering och skivor,
bra sortiment!

Nu även:

• Tryckimpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Marksten, Plattor & Murar
till bra priser!

Perssons Byggvaror AB

Bengt Persson
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan
18,
Vingåker
emot värmeverket)
Engelbrektsgatan 18,
VINGÅKER
(Mitt emot(Mitt
värmeverket)
Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
hakan@perssonsbyggvaror.se bengt@perssonsbyggvaror.se
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
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Missa inte…

Ventilationsentreprenör

• Fredag 23 juni, Midsommarafton, kl 19.30 (Obs! tiden), Brevens
Kyrka. Blockflöjtstrion Flauto Dolce; Kristina Larsson, Anna-Lena
Sköldin och Bosse Lundgren, blockflöjter samt Carl Pontén, piano.
• Söndag 25 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Romanser och sånger i
Midsommartid”. Carl Pontén, piano & Edith Barlow, mezzosopran.
• Fredag 30 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ” Sommartoner” Hans
Byrén & Brefvenssextetten, samt Joshua Saksberg, piano och Roger
Fredman, flöjt.
• Fredag 7 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Jan-Inge Hall och (nästan)
hela släkten spelar och sjunger.
• Lördag 8 juli, kl 12.00. Auktion i Sion, Labbetorp. Loppisen startar
kl 11.00.
• Fredag 14 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Mest Leonard Cohen, lite
Dylan och kanske något franskt”. Lars M Andersson & Jakob Nordin.
• Lördag 15 juli, med start kl 12.00. Loppis i Brevens Bruk vid Hembygdsgården.
• Fredag 21 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Jazz å dikt å sånt”. Gunnar
Breving, Eivor Birath, Torsten Birath, Fredrik Birath & Lars-Gunnar
Gunnarsson
• Fredag 28 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. Per Östlund, piano.
• Söndag 30 juli, kl 16.00. Gudstjänst i Bystad kyrka.
• Fredag 4 augusti, kl 19.00, Brokyrkan, Brevens Bruk. Sommarens
allsång! ”Från Barnatro till Flottarkärlek”. Gunnar Breving, Jan-Inge
Hall, Stigbjörn Bergensten & Spontanorkestern. Kaffe och blåbärstårtor.
• Lördag 5 augusti, med start kl 11.00, hembygdsgården, Brevens
Bruk. Spelmansstämma med glada spelmän från hela landet.

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

Komplett bygghandel,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB

Bengt
Persson
Perssons
Byggvaror
AB
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)

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

STEFAN FURHOFFS
PLÅTSLAGERI

Utför Plåtslageri
Hantverksgatan 9, Vingåker
070-689 97 31

• Fredag 13 oktober, kl 19.30, Bruksteatern, Brevens Bruk. Nypremiär för ”Varning för Hjalmar!”
Hela sommaren:
• Brevensgårdens pub och restaurang. Miguel Martinez fixar
delikata måltider och här kommer evenemang som spanska aftnar
och mycket mer att ordnas. Håll koll på affischtavlorna!
• Saker & Ting. Handla presenter, inredningsföremål, gammalt &
nytt, eller ta en god fika med hembakat.

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

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.
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Information om Brevens Bruk AB
Kontaktpersoner
Tomas Thuresson
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • TEL 0586-582 20
Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Marie-Louise Lindberg
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
070-349 15 61
marielouise.lindberg@brevens.se

Telefon, växel:
019-58 58 50

Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.
Jag säljer:
Egentillverkade
får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

Fönsterlyftet
Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning
Utnyttja
ROT-avdraget

Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30
Nr 1 • 2017

E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se
VD, Tomas Thuresson:
070-320 16 91

Urban Larsson
Anställd: 2002
Befattning: Fastighetsansvarig
070-349 15 64
urban.larsson@brevens.se

Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)
Bank:
Svenska Handelsbanken
Bankgiro:
815-4205
Postgiro:
2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Brevens Bruk
Tidning Nr 1 • 2017
Upplaga: 9.500 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Omslagsfoto:
Sirpa Ahonen

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

Nu väntar sommaren och alla smider sina egna planer.

Vad ser du fram emot denna sommar?
Eva Almskoug, Brevens Bruk:

Anna-Lena Ebenstål, Stockholm och Brevens Bruk:

– Att få upp den nyköpta
badbryggan i dammen vid
Nedre Bruket. Då kan vi bada
varje dag. Morgondopp? Nej,
det tror jag inte. Men efter
lunchen och gärna tillsam-mans med barnbarnen. Vi
ska också göra en tur ner till
Spanien.

– Att bada vid Röda
Sand och att sitta i trädgården på kvällarna och
umgås med goda vänner.
Gärna grillpartyn. Sen ser
jag fram emot fina cykelturer runtom Breven och
framemot sensommaren
massor av svamp i skogen.

Tony Johansson, Brevens Bruk:

Christer Oddsberg, Huddinge och Brevens Bruk:

– Fiske! I Sottern eller alla
sjöar som jag kommer åt.
Jag drar upp gäddor, som jag
sedan slänger tillbaka i sjön.
Vad jag i övrigt ska göra i
Breven vet jag inte, eftersom
jag bara har bott här i ett par
veckor. Men jag tänker få tag
på ett garage.

– Koppla av. Det är väl
vad man gör på sommaren?
Fast det blir också promenader runt Botaren varje dag.
Nästan. I juni åker vi till
Azorerna. Kopplar av där
också. Och sommarkvällar
kan jag tänka mig spela
majong på datorn.

Kirsten Boserup, Stockholm och Brevens Bruk:

Sofie Isaksson, Brevens Bruk:

– Då ska jag sitta på trappan och bara njuta. Fast vi är
ett gäng kvinnor som går Botaren runt varje morgon. Sen
tänker jag leta upp alla tänkbara auktioner och loppisar.
Och mot slutet av sommaren
hoppas jag på en svamptur i
skogen.

– Jag hoppas på en badoch svampsommar, annars
har jag egentligen inga
planer. Jo, jag har köpt en
betongblandare och jag hoppas kunna fixa till vackra
betongplattor. Dessutom
ska jag odla tomater, bondbönor och svartkål i mitt
växthus.

Glad sommar önskar
Brevens Bruk AB

