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Varning för
Hjalmar gör succé

Brevens Bruk är
byggnadsminne

Tack till Sten,
välkommen Tomas!

Sidan 2

Sidan 6-7

Sidan 10-11

Hållplats med musik och skratt – Breven Södra

Tre biljettmottagardamer som också har
till uppgift att vara
allmänt trevliga:
Martina Dahlqvist,
Caroline Jacobson
och Brita Hellström.
Inte bara Hjalmar Berglund, utan hela revygänget
steg av vid Breven Södra. Foto: Magnus Wahman

I fantasins värld är allt möjligt och
därför har Hjalmar tagit tåget till
Brevens Bruk och stigit av i Breven
Södra – en station som visar sig ligga
i Bruksteatern i Brevensgården.
I slutet av oktober var det premiär och sen har det
rullat på. Fullsatt, folkligt och festlig, som man
brukar säga.
Revyn pågår under större delen av december, tar
julledigt och återkommer i januari. Sedan tuffar det
på under våren och ingen, förutom möjligen Peter
Flack, vet när allt tar slut.

Kändisar från Örebro på besök
i Breven: byggmagnaten Per
Johan Behrn och fastighetsdirektören Björn Åqvist. Den
sistnämnde är dessutom ordförande i ÖSK Fotboll.
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Högsjö BK sköter garderoben. Mattias Spångberg
och Mimman Holmqvist tar hand om kläderna.

Helena Nilsson och Bertil
Andersson, Segersjö, kom
till premiären.

Per Ivarsson, mannen som
jobbat dag och natt för att få
teatern färdig, i samspråk med
Mikael Schmidt och Anneli
Andersson, Lännäs. Mikael
Schmidt är också ett slags aktör, eftersom han är kyrkoherde.
Nr 2 • 2016

Karin har vandrat i historien
Vid svarta grindarna möttes de
på lördagskvällarna, grabbarna
från Högsjö och Breven. Där kom
knytnävarna fram och först efter
mängder av blåtiror och blödande
näsor skildes de åt. Rivaliteten
mellan de två orterna var svår.
Nu är det bättre, kan man väl
påstå.
– Ja, förr skulle det vara otänkbart att man satte upp affischer
för evenemang i den ena byn i den
andra, säger Karin Andersson,
själv Högsjöbo, men alltid lika
välkommen i Breven.
Hon är, vad man skulle kunna
beteckna, amatörforskare, och vet
mycket om livet förr i Högsjö och
angränsande trakter. Kunnandet
har hon dessutom dokumenterat
i två små böcker, ”Glimtar” och
”Folk och boningar”. Den första
med underrubriken ”Om livet förr
i och runt Högsjö” och den andra
med ”Från Högsjö och grannskapet”.

Vandringar gav idén

Livet förr och mycket mer

Fakta hittade hon bland annat i
Kulturmiljöföreningen, där hon
är medlem. Och i bibliotek och
på nätet och på många andra
ställen.
Hennes böcker innehåller inte
bara intressanta beskrivningar
om livet förr utan här finns också många underhållande berättelser om originella människor,
konflikter, företagshistoria och
märkvärdiga byggnader.
Inte bara Högsjö får plats i
böckerna. Grannskapet Högsjö
omfattar såväl Breven som
Vingåker.

Musikern Karin

För många i Högsjö och Breven
är nog Karin Andersson mest
bekant som musiker. Hon spelar
tenorhorn i Högsjö brukssextett
och hoppar även ofta in i Brefvensextetten. Självklart finns
hon även med när musikkåren
tågar genom Breven under midsommarafton.
– Högsjö hade en vilande blåsorkester och när
prästen Håkan Latz 1993 bestämde sig för att dra
igång den igen sa han åt mig att jag skulle spela
bastuba. Det ville jag inte, men så blev det ändå
några månader innan jag övergick till tenorhorn,
berättar hon.

Karin Andersson har bott i Högsjö
i 50 år. Hon är egentligen skåning
från början, men kärleken förde
henne till Södermanland.

Författarskapet började egentligen med vandringar
och de började i sin tur för sexton år sedan. Då träffades ett tjugotal Högsjöbor en gång i månaden för
att ge sig ut på skogspromenader.
Vandringarna var också kulturupplevelser. Här
hittade man torp och ruiner som påminde om den
tid som varit.
– Varje vandring hade sitt eget tema. Vi kallade
det dagens epistel, säger Karin Andersson, som tillsammans med Sylvia Andersson (inget släktskap)
var initiativtagare.
Med tiden har det blivit 153 vandringar. Siffran
förmedlas av Karins make, Evald, som assisterar
från ett angränsande rum i villan på Ekvägen i
Högsjö.
– Vi saknade ibland underlag för våra vandringar
och då tänkte jag att jag skulle kunna bistå med
dem. Jag har alltid skrivit en massa och nu tittade
jag i byrålådan och hittade en del som var användbart. Men det fordrades naturligtvis mycket arbete
och forskning innan böckerna blev till, berättar
Karin Andersson.

Två böcker blir tre

Två böcker utgivna med korta mellanrum. Den första kom förra året, den andra i år. Blir det måhända
någon mer?
– Ja, jag har redan börjat på den. Titeln är inte
riktigt klar, men jag tror den ska heta ”Gränslös
musik”. Jag ska rota fram allt jag hittar om spelmän,
körer, orkestrar, pianister och andra musikanter.
Det är mycket att rota i, säger hon.
Och hur var det då med de svarta grindarna och
slagsmålen där?
– Stolparna vid de svarta grindarna finns fortfarande kvar. De utgjorde gräns mellan bruken på den
gamla vägen mellan Högsjö och Breven, säger hon.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten
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Foto: Runar Persson

RINGSBERGSLOPPET 2017

Årets Ringsbergslopp fick ställas in på grund av
snöbrist, men nu är planeringen igång inför 2017
års lopp. Lördagen den 18/2 är det som gäller. Det
finns två sträckor att välja på, 6 km eller 12 km,
bägge i klassisk stil. Banorna är lättåkta, men
12:an har något fler backar. Gemensam start
sker vid Solbergabadet med målgång i Brevens
Bruk. Det blir även en tävling för tremannalag.
Tävlingen arrangeras av Kilsmo IK tillsammans
med Brevens IF.

För mer information, kontakta
Runar Persson, Kilsmo IK, 070-216 66 98
Thomas Pärlefalk, Brevens IF, 070-229 56 20

Rullprofil på plats i Brevens Bruk
Full rulle!

Ett passande uttryck för verksamheten i det gamla
gjuteriet i Brevens Bruk. Där har Rullprofil i Örebro
AB sedan början av augusti full verksamhet.
– Trettiosex långtradare krävdes för att få hit alla
maskiner och verktyg. Men nu är allt på plats och
hela proceduren har gått smärtfritt. Inte en enda
order försenades på grund av flytten, säger Patrik
Setterman, platschef.
Rullprofil har huvuddelen av sin produktion i den
senast uppförda byggnaden. I den ”gamla” tillverkas
prefabricerade väggar och tak. I övrigt är huvuddelen av produktionen plåtprofiler som levereras
till stora företag.
– Allt bygger på plåtförädling, säger Patrik Setterman.
Rullprofil har 25 anställda och ska bli fler.
– Först ska vi färdigställa flytten. Sedan kommer vi att anställa säljare för att öka volymen. Och
därefter behövs förstås folk till själva produktionen.
Jag räknar med att vi kommer att växa, säger han.
Ingen av företagets anställda bor i Brevens Bruk.
De flesta pendlar från Örebro och gör det i Rullprofils två minibussar.
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Johnny Nordström, plåtverksoperatör, och Patrik
Setterman, platschef, i det som en gång varit ett
modernt gjuteri.
– Pendlingen går bra. Den vi anställde senast bor
förresten i Odensbacken och pendlar på egen hand,
säger Patrik Setterman.
Och när tänker han flytta till Brevens Bruk?
– Nja, det ingår inte i mina planer. Än så länge,
säger han.
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Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Effektivt och miljövänligt!

Foto: Claes Hellqvist

Mer TIMMER i Skogen

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

Johan 010-122 65 71

Leif 010-122 65 72

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

moelvenskog.se 010-122 65 00

Vi utför allt från servicearbeten
till totalentreprenader

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

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

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

Kontakt Christer Redfors, 0151-130 10, 070-935 91 36
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken
christer@ksbygg.com
www.ksbygg.com

Välkomna

El & VVS
Installationer & Service
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

El & VVS
Installationer & Service
God Jul önskar www.nepab.nu
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✹ Värmepumpar ✹ Solenergi
✹ Vattenfilter ✹ Laddstationer
✹ Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
åskskydd
Vi säljer och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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Nu är Brevens Bruk byggnadsminne
Äntligen kunde styrelsen för Bystad Holding AB,
ägaren av Brevens Bruk AB, ställa sig positiva till
att låta Länsstyrelsen bilda byggnadsminnet Brevens Bruk. Det är flera generationer Gripenstedt
som genom sin omtanke och generösa omvårdnad
av bruket både skapat och bibehållit dess unika
miljö. Det avgörande blev den gemensamma andan
av att fortsätta vårda och värna bruket, som genom
förhandlingar och bilagor till Länsstyrelsen kommit
till tydligt uttryck.
”Synnerligen högt kulturhistoriskt värde!”
Så lyder länsstyrelsens motivering till att Brevens
Bruk klassas som byggnadsminne. Landshövding
Maria Larsson markerade högtidligheten genom
att skruva fast plaketten på herrgården och med
en fanfar förklarades byggnadsminnet som invigt.

En kvartett BBAB-medarbetare på plats:
Örjan Eriksson, Jonas Pettersson, Marie-Louise
Lindberg och Rolf Larsson.

Inte bara hus

Totalt rör det sig om 61 fastigheter och byggnader.
Det omfattar alltså inte bara många hus, utan också
muren vid trädgården, broarna, järnvägsbanken
vid kyrkan och kraftverkskanalen. Byggnadsminne
innebär att husen till sin exteriör inte får byggas
om, men byggnaderna kan förändras till det yttre
i samråd med länsstyrelsen om det är positivt för
användandet. Byggnadsminnet ska inte innebära
en död hand över bruket.
Innan Maria Larsson satte skruvmejseln i händerna talade hon om Brevens Bruks och Bystads
långa gemensamma historia.
– Bruksmiljön berättar om vårt lands historia,
underströk hon.
Brevens Bruk är det största byggnadsminnet i
Örebro län och ett av de största i Sverige. Lands-

Svalkande cider serverades av
Nora Höpper, Sirpa Ahonen och
Lars-Gunnar Jörgensen
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P A Gerdevåg, mannen bakom cykellederna runt
Breven, och Björn Fransson, turismstrateg på
Örebrokompaniet, fanns bland publiken.
hövdingen beskrev Breven som en komplett och
välbevarad bruksmiljö.
Nämnas bör också att Bystad herrgård redan
2001 blev förklarad som byggnadsminne.

Landshövding Maria Larsson
och Thomas Gripenstedt.

Här skruvar landshövding Maria
Larsson fast plaketten som förkunnar att herrgården numera är
byggnadsminne.
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UllaBritt Gripenstedt tillsammans med länsantikvarie
Raoul Hjärtström.
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Tina och Torbjörn Hassberg
med plaketten som numera
finns på Grindstugan i Breven.
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Modellboden invigd

Det var nu andra gången på kort tid som landshövding Maria Larsson besökte Brevens Bruk. Bara
någon vecka tidigare hade hon tillsammans med
länsantikvarie Raoul Hjärtström invigt modellboden, som i sin form är ett unikt museum. Något
liknande finns inte i Sverige.
Här kan besökaren se hur skickliga hantverkare
skapade modeller som sedan kom att formas till
kugghjul, urtavlor, prydnadsföremål och mycket,
mycket annat.
Bakom modellboden står Rostugnens vänner
med Claes Ander, Lennart Molin, Evald Andersson,
Jan-Inge Hall och Lars-Gunnar Jörgensen som har
gjort huset tillgängligt för besökare. Och hur många
föremål rör det sig om?
– Vi trodde på 10 000, men det är många, många
fler, säger Claes Ander.
Nu återstår arbetet med att katalogisera allt.
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Landshövding Maria Larsson i samspråk med
Rut Nilsson. Landshövdingens 1800-talsklänning är formgiven och sydd av Karin Andersson
i Högsjö.
KATRINEHOLM
Foto: Sofie Isaksson.

www.bygginterior.se



Finns nedladdad i
vårt system
och kommer att
ligga i höger hörn
i kommande
annonser.
 2-sp

 2-sp

OCH MYCKET MER.....
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

 2-sp

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

 2-sp

www.bygginterior.se

www.bygginterior.se

 6-sp

Breven – ett nav för cyklister
Alla vägar bär till Rom, men cykellederna i Örebro
kommun har Brevens Bruk som slutmål.
Så kan man möjligen sammanfatta det projekt
som Per Arne Gerdevåg arbetar med och som nästa
sommar blir verklighet.
Från Örebro tar man lämpligen sin cykel och beger sig på en tur som sträcker sig via Katrinelund
ner till Breven. Den kallas förstås för Brevensleden.
Det finns också en avstickare till Vinön. Eller så kan
man välja Kvismareleden som går genom naturreservatet.
– Allt syftar till att knyta ihop Örebro med de
sydligare delarna av kommunen. Huvuddelen av
lederna undviker biltrafik och slipper den hårt
trafikerade 207:an, säger Per Arne Gerdevåg.
Det här är i grunden ett EU-projekt, finansierat
via jordbruksverket och kanaliserat via länsstyrelsen i Örebro län.
– Även om man kanske inte tar hela sträckan från
Örebro till Breven visar det här att man kan cykla
även på landsbygden, säger Per Arne Gerdevåg.

Nya verksamheter

Han menar att cykellederna öppnar för nya verksamheter längs vägen. Kaféer, gårdsbutiker, loppisar, gallerier och annat.
Och målet är Brevens Bruk. Eller närmare
bestämt Saker & Ting, som han räknar med ska bli
en samlingspunkt för cyklister.
– Med Saker & Ting som meeting point kan man
sedan välja flera rundor från fyra kilometer till 3-4
mil, säger han.
Alla vill kanske inte cykla. Kanske en vandring
längs Ringsbergsleden, från Solberga till Röda Sand
skulle passa?
– Ringsbergsleden håller på att rustas upp. Det
sker i samarbete med Brevens IF och Kilsmo IK.
Nya stolpar med orange markeringar sätts upp.

Här vid Saker & Ting samlas entusiastiska cyklister för en runda kring Brevens Bruk.
Broar och räcken ses över. Vindskydden vid Äsbäcken och Hunnebergsfallet renoveras, säger Per
Arne Gerdevåg.

Mountainbikelopp

Han är känd som en mountainbikefantast och sedan
ett par år tillbaka finns flera spår för mountainbike
utsatta med start i Ringsberg. Han skulle gärna se
att det kunde arrangeras ett stort mountainbikelopp
där. Och varför inte med OS-guldmedaljören Jenny
Rissveds på startlinjen?
– Ja, det vore en dröm, säger han.
Per Arne Gerdevåg tänker sig också ett slags
manifestation någon gång i slutet av sommaren,
Vandringens dag eller Cyklingens dag.
– Fast det här är bara på idéstadiet än så länge.
Men jag ser stora utvecklingsmöjligheter och vad
som nu har hänt är bara början. Det stoppar inte
med det här, säger han.

ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Konst & Hantverk blev Saker & Ting
Konst & Hantverk har blivit Saker
& Ting och sedan några månader
tillbaka är det Caroline Jacobson
som numera står för verksamheten
i det lilla vackra huset vid kanalen
i Brevens Bruk.
– Det var inte tänkt att jag skulle
ta över, men Marie Pettersson, som
tidigare haft Konst & Hantverk
valde att kliva av. Lite tråkigt, men
nu är det som det är, och jag hoppas
att jag och mina medarbetare ska få
fart på ruljansen, säger hon.
Konst & Hantverk, det vill säga
Saker & Ting, är något av en institution i Brevens Bruk. Här har
besökare och Brevensbor sedan
många år tillbaka tagit en fika och
inhandlat hantverk, kuriosa och Caroline Jacobson driver numera Saker & Ting, det som tidigare
andra presentartiklar.
hette Konst & Hantverk.
– Under vintern är det stiltje, men
sommaren har varit mycket bra.
Massor med kunder. Vi kommer ändå
– Jag försöker få tag i grejer som kommer från
under den här lugna perioden att ha öppet torsdaBreven. Det är sånt som folk frågar efter. Det finns
gar, fredagar och på helger. Eftersom det händer så
ju också många skickliga hantverkare här, som till
mycket just nu i Brevens Bruk hoppas vi förstås på
exempel Lennart Molin som gör smidesartiklar.
en tillströmning, säger Caroline Jacobson.
Mariola Sliwinska förser mig med handarbeten.
Förutom kaféverksamheten har Saker & Ting
Jag räknar med att det här sprids som ringar på
försäljning av både gammalt och nytt.
vattnet och att fler hör av sig, säger hon.

Vill du annonsera i denna tidning?

www.brapellets.nu

Vi löser dina behov av

Skogsvård

Ring Brevens Bruk, Sirpa Ahonen
019-58 58 50

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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Efter drygt tio år som vd:
Nu går Sten Geijer vidare
Efter tio år och tio månader lämnade
Sten Geijer sitt uppdrag som verkställande direktör i Brevens Bruk AB den
31 oktober. Som final på hans tid som
vd kan byggnadsminnesförklaringen
av Brevens Bruk ses, men mycket mer
har hänt under hans decennium.
– Det känns förstås lite vemodigt att lämna Breven
efter alla dessa år. Jag har jobbat nära alla mina
kompetenta medarbetare, men också nära bygden
och alla människor som finns här. Jag har också
mött stor uppskattning, vilket jag satt värde på,
säger han.
Flyttlasset gick redan tidigt i höstas från Solberga
till Gävle och den nyinköpta villan.
– Där ska jag njuta av den underbara pensionärstillvaron och ägna mig åt huset, säger han.
Men vid närmare granskning visar det sig att han
nog kan tänka sig ett eller annat uppdrag som konsult när tiden med den ”underbara pensionärstillvaron” lagt sig. Särskilt som hustrun Lilian inte
tänker gå i pension utan ska fortsätta att arbeta
som sjuksköterska.
Åren i Brevens Bruk har varit händelserika.
Företaget har utvecklats och Sten Geijer har en lång
lista att redovisa. Han nämner särskilt all upprustning av fastigheter och byggnader, tillkomsten av
fjärrvärmepannan och skapandet av Brevenskommittén.
– Och allt fajtande med myndigheter, suckar han.

Dammarna räddades

Kanske, kanske när historien skrivs kommer Sten
Geijer ändå att särskilt minnas som mannen som
räddade dammarna, även om han inte var ensam
förkämpe. Han nämner gärna Svante Sjöberg, som
med sin envishet och sina kunskaper bidrog till den
lyckosamma utgången.
Han tar med sig många lyckliga minnen, men
även ett sorgligt.
– Calle Gripenstedts död var en stor förlust för
såväl företaget som bygden, säger han.
Och nu Gävle. Varför just den staden?
– Vi har bott på landet så länge och nu tänkte
vi oss att flytta till en större stad med ett rejält
utbud av nöjen och kultur. Vi har vår äldste son i
10

Sten Geijer har lämnat det vackra brukskontoret
för en ny framtid i Gävle.
Hudiksvall och en dotter och vår yngste son i
Stockholm. Lilian har sina föräldrar i Dalarna, så
Gävle låg bra till, säger Sten Geijer, som annars inte
har någon anknytning till Gästrikland. Han är född
och uppvuxen i Uddeholm i Värmland.
Vad har han då för råd att ge sin efterträdare?
– Att ta vara på den fina Brevenskulturen och
det samarbete som finns här. Och även se det större
perspektivet med Kilsmo och Högsjö och angränsande område.

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
Nr 2 • 2016

Tomas Thuresson –
ny vd på Brevens Bruk AB
Den 25 oktober tog Tomas Thuresson över vd-posten för Brevens Bruk
AB efter Sten Geijer. Men redan en
månad tidigare flyttade han in i den
vackra direktörsvillan vid Solberga.
– Jag kommer till ett välskött företag, med bred
verksamhet. Här vårdas traditionen och här finns
ambition inför framtiden. Det känns jättebra, säger
han.
Tomas Thuresson har en lång erfarenhet inom
skogsnäringen. Nu senast har han under fyra år
varit konsult inom Pöyry, som är ett internationellt
konsult- och ingenjörsföretag. Dessförinnan var han
bl.a. på HäradSkog AB, som erbjuder fastighets- och
skogsförvaltning, med huvudkontor i Örebro. Han
har också varit lärare och forskare på Skoghögsskolan i Umeå samt skogsskötselchef på Skogsstyrelsen
i Jönköping.
Tomas Thuresson är jägmästare, utbildad på SLU,
Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå. Där avlade
han också doktorsexamen 1995.
Han är född i Kville i norra Bohuslän och uppvuxen i Uddevalla.
– Både mina far- och morföräldrar ägde gårdar
och under gymnasietiden fick jag hjälpa till i skogen.
Att bli jägmästare var ett naturligt val, säger han.
Hur hamnade han då i Brevens Bruk?

Tomas Thuresson, ny verkställande direktör på
Brevens Bruk AB.

– Jag blev kontaktad av representanter för styrelsen, säger han.
Någon ståtlig vision om framtiden för Brevens
Bruk AB vill han inte deklarera.
– Det får jag, med styrelsens välsignelse, återkomma till, säger han med ett leende.
Även sin fritid tillbringar han gärna i skog och
mark. Jakt och fiske är två av hans intressen.
– Jag hoppas kunna jaga lite mer nu, säger Tomas
Thuresson, som också håller sig i form med besök
på gym ett par gånger i veckan. (Och gymmet är
förstås Lifestyle Fitness på Aspholmen i Örebro,
som ingår i företagsgruppen).
Han bor ensam i huset vid Solberga, men här
finns gott om plats när de tre barnen – Lisa, 24 år,
lärare, Linköping, Björn, 22 år, som läser till affärsjurist, Linköping, och 15-årige Ulf som går på
högstadiet i Kumla – kommer på besök.

Styrelsemöten med avtackning
Styrelserna för Bystad Holding AB, Brevens Bruk AB, Competition Line UK Ltd
och Lifestyle Fitness Sweden AB samlades
i slutet av oktober för sammanträden och
för att avtacka avgående verkställande
direktören Sten Geijer.

Från vänster ses på bilden Tomas
Thuresson, Gunnar Palme, Gordon Hall,
Simon Griffiths, Magnus Kindstrand,
UllaBritt Gripenstedt, Hans Rydstad.
Örjan Eriksson, Marie-Louise Lindberg,
Sten Geijer, Owe Svensson och Lars-Åke
Köpper.
Nr 2 • 2016
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Bonde söker kor
Så har ännu ett år avverkats.
Vårbruket inleddes med sådd av åkerbönor vid
Annebo den 3:e veckan i april under mycket bra
förhållanden, innan den förutspådda nederbörden
kom i form av snö den 27-28 april. Därefter såddes
maltkorn, och sedan avslutades vårbruket med sådd
av lin vid Nybergs gärde, beläget mellan Brevens
Bruk och Kilsmo.
Nytt under året var restaureringen av de två blivande betena vid Bystad. Under hösten och vintern
2015-16 påbörjades förberedningen av de gamla
hagmarkerna på Bystad Näs och Värdshushagen
genom röjning och avverkning. Efter avslutad vårsådd började vi hägna betena för nötkreatur och
i slutat av maj kunde vi släppa ut 15 kvigor till
deras sommarbete. Väl på plats tyckte dock sju av
ungdjuren på det ena betet att gräset var grönare
på andra sidan och rymningen var ett faktum, därav
rubriken. Det blev en hel del letande efter flocken i
skogarna och buskagen kring Bystad, och ett antal
“cowboys” fick kallas in för att söka. Till slut var alla
infångade och återbördade till sin ägare. Stort tack
till alla inblandade! Därefter fick en annan effektiv
konstellation av idisslare i form av får ta över jobbet
som naturvårdare på Bystadbetena, vilket gav ett
bra resultat. Fortsättning följer.
Årets stora nyhet och utmaning i växtodlingen
har varit timotejfröodlingen. Det var mycket att
förbereda kring timotejskörden, många små detaljer
som måste fungera. Jag fick nytta av nätverket av
fröodlare i alla möjliga delar av vårt avlånga land,
det blev en hel del konsultationer över telefon. Jag
var även nere i Östergötland före vår egen skörd för
att se hur de skördade sitt timotejfrö.

Efter röjning, avverkning samt betning av både
kor och får kan delar av Bystad Näs visa upp ett
vackert öppet landskap.

Eftersom timotejfrön är mycket små och lättflyktiga fick tröskan modifieras för att undvika spill, och
med hjälp av silvertejp och pappskivor minskades
luftintaget till rensfläkten. Även en hemmatillverkad fjärilshåv kom till nytta vid skörden, detta för
att kontrollera eventuellt spill bakom tröskan.
När det väl var dags för skörd så gick allt bra, de
55 hektaren tröskades av vid tre tillfällen under de
första dagarna i augusti. Vi fick sedan ägna några
veckor till att torka fröna i den nya torkanläggningen i Kilsmo för att komma ned till önskvärd
vattenhalt. Timotejfrövallen har därefter vårdats
ömt i form av två putsningar och en kvävegödsling.
Årets skörd har i övrigt varit normal, med undantag för åkerbönorna som tog stryk av den torra
perioden i juli månad. Skörden avslutades den 22
september då linet tröskades.
I skrivande stund är det höstplöjning och eventuellt höstharvning som är kvar att göra innan
vintern får ta över.
Stefan Svensson
Lantbruksansvarig

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”.

De första korna på Bystad Näs sedan början
av 80-talet.
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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, som avlyssnas nästkommande dag.
Nr 2 • 2016

Kungsörnshäckning 2016 på Brevens marker.
Det har varit ett lyckat år för kungsörnen i vår del av länet. Efter ett intensivt
spaningsarbete av några riktiga fågelentusiaster som verkligen brinner för sitt
intresse, lyckades de lokalisera ett nytt
bo. De äldre bon som finns i området
dög tydligen inte, utan örnparet valde
att bygga nytt. Eftersom det nya boet
ligger på Brevens Bruk AB:s mark så
blev det naturligtvis intressant för oss
som markägare att följa utvecklingen av
örnhäckningen.
Tillsammans med ringmärkningsutförare, personal från länsstyrelsen samt ett
antal personer som följer detta par, deltog
jag i slutet av maj i ringmärkningen av
ungen.
Det fanns bara en unge i boet och
han verkade vara frisk och vid gott hull.
Oftast lägger örnhonan två ägg som
bägge kläcks, men i regel överlever inte
den unge som föds sist. I naturen gäller
det att ha turen på sin sida, alltså vara
den som är född först eller vara störst
och frisk, annars är det stor risk att man
inte överlever. Örnföräldrarna har matat sin unge
mestadels med vattensork och hare och den här
sommaren verkar allt ha gått bra, då ungen som nu
är flygg (flyger bra) har lämnat sitt bo.
De senaste lyckade häckningarna inträffade åren
2012 och 2014, då paret födde upp en unge tills
den kunde klara sig själv. Vi ser nu med spänning
fram emot våren 2017 då örnparet förhoppningsvis
kommer att starta en ny häckning med ett positivt
resultat som följd.

Bild: Kjell Johansson

Jonas Pettersson
Skogvaktare

Passa på!

Mot uppvisande av
denna annons får du:

30%
på hela sortimentet*

*Erbjudandet gäller
31/12-16
pris.
*Erbjudandet
gällert ot omm
30/6-15på
påordinarie
ordinarie
pris.
Elektronikprodukter, möbler,
kampanjvaror,
frimärken
Elektronikprodukter,
möbler,
kampanjvaror,
frimärken
och förframkerat
Gäller
en gång/kund.
och
förfrankeratärärundantagna.
undantagna.
Gäller
en gång/kund.

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16
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Julsta Äsplunda 532 • 692 93 KUMLA
www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se
Johan 070-54 56 275 • Tobias 070-610 25 38
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Ingel – mannen som fixar allt
Snart faller snön och många flingor behöver inte
landa förrän en gul jättemaskin rullar ut och befriar
vägarna i Brevens Bruk från det vita täcket. Bakom
spakarna sitter Ingel Jörgensen och det är bara en
av de många roller som han ikläder sig i byn.
Man kan väl säga att Ingel Jörgensen är något av
en institution i Breven. Förutom att han håller ordning på vägarna, sommar som vinter, är han också
den person man vänder sig till när något mekaniskt
krånglar. Det har egentligen ingen större betydelse
vilken slags maskin det handlar om. Kan inte Ingel
Jörgensen laga den är det kört, så att säga.
– Tja, jag fixar nog det mesta, måste jag erkänna,
säger han utan falsk blygsamhet.
I sin verkstad, en gammal ladugårdsbyggnad,
har han en enorm uppsättning av olika verktyg och
maskiner. Själv har han inget bra grepp om hur
många det är, men det rör sig i alla fall om tusentals.
Han har också en rejäl domkraft för att kunna lyfta
upp krånglande fordon.

Kom hit från Blekinge

Ingel Jörgensen är bleking, vilket fortfarande hörs
på hans dialekt, trots att han kom till Breven 1954
som tolvåring. Då flyttade hela familjen hit från
Abborrhult. Hans far fick nämligen jobb som skogsarbetare på bruket.
Syssfall bortom Skira blev familjens första bostad. Sedan blev det stenhusen inne i Breven. För
Ingel Jörgensen var naturligtvis Brevens Bruk
AB den självklara arbetsgivaren. Han började på
mekaniska verkstaden 1960 och arbetade där fram
till 1980.
Därefter har han arbetat på flera olika ställen. I
Örebro, Odensbacken och Högsjö. Sista arbetsgivaren var Voith i Högsjö. År 2007 gick han i pension,

Ingel Jörgensen vid en av sina många maskiner.

Tryggare boende och bättre
inomhusmiljö!
VI ERBJUDER DIG SOM HUSÄGARE flera tjänster som gör boendet tryggare

och minskar risken för dyra åtgärder. Vi kan bland annat hjälpa dig med:
b
b
b
b
b

Överlåtelsebesiktning och energideklaration
Radonkontroll och byggrådgivning
Krypgrundsbesiktning och -avfuktning
Avfuktning och sanering vid vattenskador
Utredning av problem med inomhusmiljön

Låt oss
hjälpa
dig!

Kontakta oss på 019-25 10 60 eller läs mer på www.anticimex.se
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vilket i normala fall innebär att man slutar jobba.
Men icke Ingel.

Byggde en mekanisk verkstad

Gunilla, som kom att bli hans hustru, träffade han
1967. Familjen fick två barn och flyttade 1987 till
den nuvarande villan vid Knipphammarsvägen. Där
fanns också den lagård, som raskt förvandlades till
en mekanisk verkstad.
Jörgensen låter ju lite danskt och Ingels farfar
kom också från Danmark. Och Ingel är inte ett
vanligt namn.
– Det är inte så ovanligt i Blekinge, säger han.
Och inte heller i Dalarna, skulle han ha kunnat
tillägga. Men i Sverige finns det bara 37 personer
som har Ingel som tilltalsnamn, enligt statistiska
centralbyrån.
Gunilla Jörgensen har arbetat på Konsum i
Breven, men också på Brevensgården och inom
hemtjänsten.

Halvtid om fem år

Blekinge har fortfarande en stor plats i hans hjärta.
Fyra-fem gånger per år åker han ner till den gamla
släktgården i Abborrhult, som han delar med sina
fem kvarvarande syskon. Det var ursprungligen
åtta barn i familjen Jörgensen.
Abborrhult får dock inte besök denna jul. I stället
samlas hela familjen, barn och barnbarn, hos dottern Lotta i Marsjö.
Ingel Jörgensen är en energisk person som minst
av allt kan betecknas som en trött pensionär. Och
hur länge till tänker han egentligen arbeta?
Han funderar en stund innan han svarar:
– Jag har bestämt mig för att fortsätta så här
tills jag blir 79 år. Då tänker jag gå ner på halvtid.
Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Namn: Ingel Jörgensen
Ålder: 74 år.
Bor: Villa vid Knipphammarsvägen i Brevens Bruk.
Familj: Gunilla, och de utflugna barnen Per-Anders,
som bor i Vingåker, och Lotta, som bor i Marsjö. Fyra
barnbarn.
Yrke: Mekaniker, vägarbetare, men främst fixare av
allt tänkbart mekaniskt och mycket annat också. Fast
egentligen kallar jag mig luffare.
Fritid: Dygnet har inte mer än 24 timmar, så någon fritid
har jag inte. Annars är det jakt och fiske. Och bastubad,
året om, onsdag och lördag. Men är inte vinterbadare.
Äter: Viltkött. Fixar till grytor eller stekar. Är ingen
hejare i köket men de som äter av vad jag tillagar tycks
uppskatta det.
Dricker: Hellre öl än vin. En snaps kan jag också ta.
Lyssnar på: Inte mycket. Men dragspelsmusik gillar jag.

Etablerat 2002

Support & service • Datorer & tillbehör
Nätverk • Webbutveckling
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Zakrisson Data AB • Köpmangatan 9 • 697 30 Pålsboda
Tel 0582-77 35 00 • www.datakonsult.eu

INSTALLATION

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Byter Kilsmo mot Odensbacken efter 40 år
Efter nära 40 år i Kilsbacken strax utanför Kilsmo
går flyttlasset till Odensbacken för Kaija och Kalevi
Muhonen.
– Den första november, klockan tolv, tar vi emot
nycklarna, säger Kaija, som vi träffar innan detta
magiska datum inträffat.
Nu byter de den stora lägenheten i Kilsmo mot en
tvåa i Odensbacken, och man undrar förstås varför.
– Det är svårt, för att inte säga omöjligt att bo i
Kilsmo utan bil. Jag har inget körkort och Kalevi
kan på grund av sin dåliga syn inte längre köra.
Bussarna fungerar inte heller så bra på somrarna
när tidtabellen inskränks. Och sen går ju inga bussar alls på helgerna, säger Kaija.
Men visst är det lite vemodigt att lämna Kilsbacken efter så många år. Lugnt och skönt, med en
stor trädgård och nära till naturen.
Kalevi Muhonen kom till Sverige första gången
1954. Några planer på att flytta hit hade han
inte, utan det blev ett slags långpendlande mellan
Sverige och Finland.
– Det var min bror Varma som lockade mig till
Sverige. Det var dåligt med jobb i Finland och
lönerna var högre i Sverige, berättar han.
År 1969 anställdes han som skogsarbetare på
Brevens Bruk AB. Året därefter flyttade även Kaija
och deras två söner till Sverige. Hon fick också jobb
på bruket, först i skogen med plantering och röjning,
sedan på sågen i Kilsmo.
– Först ville jag inte flytta till Sverige. Men efter
ett tag ville jag inte återvända till Finland, säger
Kaija.
Sonen Kari, som är snickare, bor i Kilsmo. Deras
andre son avled för många år sedan. Barnbarnen
finns i Örebro, Västerås, Stockholm och Kanada.
Känns det då bra att flytta från Kilsmo till
Odensbacken?

Kaija och Kalevi Muhonen framför sin lägenhet
i Kilsbacken. Nu blir Odensbacken deras nya
hemort.

Kaija och Kalevi svarar samtidigt. ”Nej”, säger
han. ”Ja”, säger hon.
Sen ler de kärleksfullt mot varandra, precis som
det ska vara efter ett 57 års långt äktenskap.

Vill du annonsera i denna tidning?

Ring Brevens Bruk, Sirpa Ahonen
019-58 58 50

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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Sottern 2016
nivån att återställa sig till det normala så fort vi
får en regnperiod med rejäla mängder nederbörd
eller en snörik vinter så att vattenmagasinen fylls
på. Det är trots allt naturen själv som styr de olika
väderförhållanden som uppstår och vi människor
har bara att följa med och anpassa oss.
Den vattenmängd som runnit ut via dammluckorna har varit ca 100 liter per sekund vilket är en
förhållandevis obetydlig mängd för vattenståndet
i Sottern. Detta har skett för att kunna hålla ett
minimiflöde ner genom Brevensån, så de arter
som lever där och är beroende av att det hela tiden
finns ett visst flöde av vatten inte riskerar att få
överlevnadsproblem.
Jonas Pettersson
Skogvaktare

Sotterns stränder har fått ett helt nytt utseende.
Att den gångna sommaren har varit en av de torraste sedan mitten av 70-talet har väl knappast
kunna undgå någon. Under hösten har det låga vattenståndet i olika sjöar uppmärksammats en hel del
i flera medier. Man har försökt att hitta anledningar
eller syndabockar till att läget i sjöarna är en följd
av vad någon har gjort eller inte gjort, åsikter som
att man haft ett för lågt ingångsvärde på våren eller
att man har fortsatt att tappa vatten trots att det
inte kommit någon nederbörd. Hur man än ser på
situationen så går det inte att bortse från att den
till stor del beror på den uteblivna nederbörden
under året.
Även Sottern har uppvisat ett mycket lågt vattenstånd detta år. Många sommarhusägare runt
Sottern har fått en onormalt lång strand, och de
som rört sig på sjön med båt har fått uppleva många
nya stenar och grund. Förhoppningsvis kommer

BYGGD FÖR VÅRT
NORDISKA KLIMAT

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

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

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS
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070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
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Karin och Anna i hjärtat av Breven

Karin Gissberg och Anna Asplund i ateljén på övre våningen i den gamla mekaniska verkstaden.
I somras fick den gamla mekaniska verkstaden, mitt
i Brevens Bruk, nytt liv. Yoga, dans, måleri och en
del annat flyttade in. Och nu laddar man upp för
nästa sommar.
– Ja, inte bara för sommaren. Vi har tänkt oss
att det ska vara verksamhet även under vinterhalvåret, säger Karin Gissberg, som tillsammans
med Anna Asplund håller i tåtarna för det som är
Brevens hjärta.
Brevens hjärta?
– Så vill vi att det ska heta. Vi finns ju mitt i
Breven och då är det ett passande namn. Hoppas
att ingen misstycker, säger Anna Asplund.
Sommaren 2016 har gått lite grann på sparlåga.
Det hade man räknat med. Nu hoppas Karin och
Anna att det ska bli bättre fart kommande sommar.
Fler aktörer ska in i byggnaden och en hemsida ska
göra det lättare för folk att hitta hit.
– Vem som helst ska också kunna hyra in sig

hos oss. Konserter, konferenser och olika fester
är välkomna. Vi vill ju inte att lokalerna ska stå
tomma, säger Anna Asplund, som är projektledare
för att allt ska komma på plats.
Den gamla mekaniska verkstaden, eller Brevens
hjärta, består av två stora våningsplan. Det undre
är inrett för dans och yoga, det övre, som kallas
ateljén, för övrig konstnärlig verksamhet.
– Det är bra akustik här i ateljén, säger Karin
Gissberg, som blir glatt överraskad när hon får höra
vilken ansamling av duktiga musiker som finns i
Brevens Bruk.
Ateljén är inredd med prylar införskaffade på loppisar och auktioner. Ekologiskt och återvinningsbart
är tanken.
På julmarknaden den 10 december håller Brevens
hjärta öppet hus. Då är alla välkomna. Och för den
som vill boka plats går det bra att kontakta Karin
(070-3462332) eller Anna (070-3462878).

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

Dan Öhman
073-838 10 76
dan.ohman@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog
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Välkomnar hjortar,
men inte i samhället

Perssons
Byggvaror AB
Stor sortering av
Allt för ditt bygge till bra priser!

marksten,
• Isoleringplattor
och skivor,
och
bra sortiment!
Isolering
och skivor,
• Takplåt murar. Bra
Fullständigt sortiment,
priser.bra sortiment!
även andrasortering.
Nu även:

Det är inte bara människor
som trivs i Brevens Bruk.
Även hjortarna tycker om
att vistas i byn, vilket ställer till stora problem, inte
minst för dem som vill ha
sina trädgårdar ifred.
– Det här kan ses som
ett misslyckande i viltförvaltningen och något som
vi måste komma tillrätta
med. Men det kommer att
ta sin tid, säger viltmästare
InHwan Svensson.
Genom att kontinuerligt
störa djuren i samhället
och gynna dem på andra
ställen kan man ändra
deras beteende, enligt
InHwan Svensson.
Hans huvuduppdrag är
annars att förvalta viltstammarna inom Brevens
Bruk AB:s marker.
– Jag upprättar en viltbruksplan, vilket innebär
InHwan Svensson, 32-årig
en inventering av viltet,
viltmästare och företagare
och ser över hur mycket
från Trosa, anlitas numera
vilt marken kan bära. Det
av Brevens Bruk AB.
ser mycket bra ut. Djuren
tycks trivas och vi har
en blandning av ung och
gammal skog. Och skogen mår bra, säger han.
Det är främst dovhjort som jagas runt Breven, men även älg,
kronvilt och vildsvin. Jaktsäsongen sträcker sig från september
till och med februari.
InHwan Svensson arrangerar också de jakter som bedrivs av
Brevens Bruk AB och ägarfamiljen.
– Det krävs mycket planering. Jag ordnar hundförare och eftersökningspersonal och fixar logistiken. Det innebär bland annat
att jag kollar området och åker de sträckor som jakten ska ske
på, säger han.
Varje säsong arrangeras fyra-fem jakter i Brevens Bruks AB:s
regi.
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• 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

Ventilationsentreprenör

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

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

19

Enligt vissa meteorologer kommer den stundande vintern
att bli den kallaste på många, många år. Och då undrar vi:

Vad gör du under en vargavinter?
Magnus Ljungstedt, Örebro och f d Brevensbo:

Anita Dahlgren, Örebro:

– Då hoppas jag på bra isar
och ingen snö. Det passar bra
för vinterfiske, som jag ser
fram emot. Blir det alldeles för
kallt stannar jag inne, värmer
mig och myser vid brasan
hemma.

– Då blir det till att köra
ved, massor med ved. Vi
värmer upp hela huset
med ved, så det behövs. Sen
gäller det att klä sig varmt
förstås. Jag skulle gärna
sitta framför brasan och
läsa böcker, men det hinner
jag inte.

Åse Pärlefalk, Brevens Bruk:

Nicolas Heyum, Brevens Bruk:

– Jag ser fram emot att åka
skidor. Om det blir rysligt
kallt? Jamen, då får man ta
på sig ordentligt. Sen kommer
jag förstås att längta till sommaren. Och när det är kallt
är det rätt skönt att jobba och
inte vara ledig.

– I go with the plow, som
engelsmännen säger. En
skridskofärd på blankis
i månskenet längtar jag
efter. Men jag behöver också
tanka sol och åka söderut,
annars överlever jag inte.
Alla vill nog inte erkänna
att de längtar efter värmen.

Dan Wahlgren, Brevens Bruk:

Birgitta Jönsson, Stockholm och Brevens Bruk:

– En riktigt kall vinter
innebär förhoppningsvis tidig is på sjön. Där ska jag
sitta och pimpla och åka långfärdsskridskor. Jag tycker
om när det är kallt. Längtar
till Mallorca? Nej, jag gillar
vintern.

– Skidor och skridskor!
Det är bara att klä på sig
ordentligt. Och sen ska jag
skotta snö. Det tycker jag
är roligt. Jag sätter mig
också gärna framför brasan
och broderar eller läser en
massa böcker.

Vet du att du har upp till 50% (rabatt)
på arbetskostnaden genom RUT-avdrag.
Gäller data, TV, telefon och utbildning.

Ring 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70
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Korttidshyra

Boende 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 vår till höst.

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.

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 sängar. 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 och Värdshuset kontakta
Brevens Bruk AB, tel 019-58 58 50 eller
bbab@brevens.se.

Båda lägenheterna uthyres året runt.

Lägenhet att hyra

Karolineberg, Bystad
Stor lägenhet i tvåfamiljshus. 4 rum och kök. 112 m2, ett plan. Tillgång
till garage och uteförråd. Öppen spis. Stor trädgård. Ledig från 1/1 2017.

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

För mer information,
ring Urban Larsson 019-585858

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
Nr 2 • 2016
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Missa inte…
• Varning för Hjalmar!
Revy med Peter Flack, Marie Kühler, Stephan Berg, Peter Kjellström,
Amanda Flack m fl. Bruksteatern, Brevens Bruk. Föreställningar
fram till och med 17 december. Nypremiär fredag 20 januari. Föreställningar kl 19.30 (fredagar) och 15.30 samt 19.30 (lördagar).
• Allsång i advent.
Lördag 3 december, kl 16.00 i Brokyrkan, Brevens Bruk. Kom och
sjung in julens sånger! Edith Barlow, Gunnar Breving, Jan-Inge
Hall, Stigbjörn Bergensten och Spontanorkestern. Skinkmacka, öl,
lussebullar, kaffe och överraskningar.
• Julmarknad i Breven
Lördag 10 december, med start kl 10.00. Knallar, julgransförsäljning,
hästfärder och mycket annat. Julmusik i Brevens kyrka där B-laget
och andra spelar från kl 14.00. Hembygdsgården håller öppet med
fika och julloppis. Även Saker & Ting serverar kaffe och hembakat.
I rostugnen finns varm glögg. Modellboden tar emot besökare.
• Ljusets återkomst
Onsdag 21 december kl 18.00. Samling vid trevägskorset i Brevens
Bruk för marsch till Rostugnen för att fira vintersolståndet. Ta med
facklor!
• Julotta
Juldagen 26 december, kl 07.30, Brevens kyrka med Edith Barlow
(mezzosopran), Carl Pontén (piano) och Peter Dahlgren.
• Nyårsbön Nyårsafton 31 december kl 16.00 i Brevens kyrka.
Mikael Schmidt och Glory Lundgren (piano/orgel).

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

Vallfrö, halm, spannmål, gödning,
utsäde, diesel mm.
Både konv och Krav.
www.lovanggruppen.se
013-23 44 65/66

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1,
643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

www.vaderstad.com
22

S915

Carrier XL
Nr 2 • 2016

Stefan Furhoffs
Plåtslageri

information om Brevens Bruk ab
Kontaktpersoner

Utför
Plåtslageriarbeten

Tomas Thuresson
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52,
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

Hantverksgatan 9, Vingåker
070-689 97 31

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

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

Telefon, växel:
019-58 58 50
Fax:
019-58 58 59
E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se
VD, Tomas Thuresson:
019-58 58 52
Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)

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

Bank:
Svenska Handelsbanken
Bankgiro:
815-4205

Urban Larsson
Anställd: 2002
Befattning: Fastighetsansvarig
Direkttel: 019-58 58 58,
070-349 15 43
urban.larsson@brevens.se

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

Postgiro:
2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

Brevens Bruk
Tidning Nr 2 • 2016

Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
Direkttel: 019-58 58 51
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Upplaga: 10.500 ex.

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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Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen
Omslagsfoto:
Sirpa Ahonen

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
Direkttel: 019-58 58 55
070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

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

God Jul & Gott Nytt År
önskas av oss alla
på Brevens Bruk AB

Julmarknad i Brevens Bruk
Lördagen den 10/12
kl 10-16
d
d
d
d
d
d
d
d

Ett flertal knallar / hantverk
Tomten besöker oss med godis till barnen
Kaffe och saffransbröd i hembygdsgården
Rostugnen är tänd
Café Saker & Ting är öppet
Gjutgodslotteri
Nyhuggna julgranar
Carols och julpsalmer med Bb-laget i Brevens kyrka kl 14.

VÄLKOMNA!

