Nr 1 • 2015

Saknade
Carl Gripenstedt

Ingegerd minns
Regnabotten och Brevens

Naturupplevelser
runt knuten

Sidan 2

Sidan 6

Sidan10

Carl Gripenstedt
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Välkommen till Brevens Bruk, hälsar
mannen vars hjärta klappade för bygden.

Carl Gripenstedt avled hastigt i januari under en tjänsteresa i Finland.
Det var ett hårt slag för hans familj
och hans många vänner, men också
för invånarna i Brevens Bruk.
Carl, eller Calle som han oftast valde att kallas, var
mer än någon annan en pådrivare för Brevens Bruks
utveckling och för att göra orten attraktiv för såväl
dess invånare som besökare.
Carl Gripenstedt var en människa med stor
personlighet. Han var humoristisk, omtänksam,
generös och engagerad. Därtill var han en driven
företagsledare och entreprenör.
– Här kommer baronen, kunde han utropa till
vännerna inne på puben i Brevensgården. Och visst
var han baron, men en friherre som kunde skoja om
sin adliga titel och som aldrig gjorde sig märkvärdig.
Samtidigt var han traditionsbunden på så vis
att han var fast besluten att följa sin släkts åtaganden. I tvåhundra år har familjen Gripenstedt
varit förknippad med Bystad och Brevens Bruk.
De har värnat om bygden och strävat efter att ut2

veckla den, skapat arbetstillfällen, aktiviteter och
välstånd. I det avseendet följde Carl Gripenstedt
släkttraditionerna.

Skrattrevyerna

Detta engagemang tog sig ibland annorlunda uttryck. Calle blev nämligen ordförande i Folket Hus,
Brevensgården, som behövde allt stöd de kunde få.
Efter ett krismöte fick Calle idén med Skrattrevyn, en stödrevy med såväl internationella som
lokala artister, med tonvikt på humor och där Peter
Flacks Hjalmar var ett stående inslag. Under åren
1994-2001 gavs 31 föreställningar som tillsammans drog in ett överskott på 1,5 miljoner kronor
till upprustningen av Brevensgården. Dessutom
återkom några av de coverband som uppträtt under
Skrattrevyerna för att ge egna konserter.

Framsidan
Calle på trappan till kontoret tillsammans med
hunden Blair.
Foto: Jonas Pettersson
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Satsning på Brevens Bruk

Företaget liksom orten Brevens Bruk hade levt
en mer eller mindre oförändrad tillvaro under en
längre tid, något som snabbt ändrades i och med att
Calle tog över VD-posten. Calle ville göra Brevens
Bruk känt och mer öppet för att dels få de boende
att trivas och dels för att locka hit fler besökare. Och
han såg många möjligheter till detta.
Brevens Bruks fastigheter var i stort behov av
renovering och i mitten av 90-talet startades en
kontinuerlig renovering av lägenheter och egnahem.
Även de yttre fasaderna på alla gamla byggnader i
Brevens Bruk och Bystad renoverades, både industri- och bostadshus, en rejäl putsning som initierades av Johan Gripenstedt och fullföljdes av Calle.
Arbetet pågick under sex år.
Museet i det gamla sädesmagasinet bakom brukskontoret renoverades och fylldes med cirka 400 olika
föremål, som alla berättar om brukets historia.
En satsning på fritids-/korttidsboende påbörjades
och den före detta tvättstugan byggdes om för att
inhysa butiken Konst & Hantverk.

Landshövding Gerd Engman inviger Skrattrevyn 1999 med en yxa. Calle är iklädd The Bävers
scenkostym. Till höger, Jaqui Scott, musikalstjärna från London. (The Bävers var det osannolika
bandet som spelade hellre än bra och med Magic
Johnson, alias Torbjörn Jonsson, som frontfigur).

Fembarnspappan Carl

Carl Gripenstedt föddes i Stockholm 1955 och
flyttade som sexåring tillsammans med familjen –
pappa Johan, mamma Catharina, storasyster Eva
och lillebror Mikael – till Brevens Bruks herrgård.
Skolgången startades i Brevens skola och avslutades på Sigtunaskolan.
År 1994 gifte han sig med Anna Campbell som
han träffat i England. Paret fick två barn, Thomas,
som fyller 21 år i sommar, och Eva, 19 år. Äktenskapet upplöstes 1998.
År 1999 blev Ullabritt Ericson, neurologläkare
på Karolinska sjukhuset i Stockholm, hans hustru
och familjen utökades inom några år med döttrarna
Ebba, 15, och Elsa 12 år. I familjen ingick också
Ullabritts dotter Lovisa, 23 år.
Familjen kom att bo i en vacker villa på Bystads
herrgårdsområde, granne med själva herrgården.

Calle, entreprenören

Redan som mycket ung visade han sig vara en
äkta entreprenör. Fast det började egentligen på
fotbollsplanen.
I sena tonåren kom han nämligen till Kilsmo
IK som målvakt. Det blev, precis som med allt annat han kom att företa sig, en satsning till hundra
procent.

En ung Calle Gripenstedt framför Brevensgården,
som fick en upprustning tack vare hans skrattrevyer.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN – BYTE AV BRO ÖSTER OM
BREVENS BRUK
Trafikverket planerar att byta ut bron direkt öster om Brevens Bruks
samhälle på vägen Brevens Bruk – Högsjö för att bron även i
framtiden ska kunna trafikeras med tung trafik. Under den tid som
arbetena med rivning av den nuvarande bron och uppförandet av den
nya bron pågår kommer trafiken att ledas annan väg. Åtgärderna
kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen och en ansökan
kommer om möjligt att lämnas in under sommaren. Trafikverket
inbjuder nu till samråd enligt 6 kap miljöbalken. Som underlag för
detta samråd har en handling tagits fram där de planerade arbetena
och miljökonsekvenserna beskrivs översiktligt. Handlingen kan
beställas från Mia Jameson, WSP Örebro, Box 8094, 700 08 Örebro,
mia.jameson@wspgroup.se, tel 010-722 55 28, och går att få antingen
digitalt eller skriftligt. Synpunkter önskas senast 30 juni 2015.
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– Calle hade inte den längd eller räckvidd som
krävdes av en målvakt, men det kompenserade han
med spänst och vighet, berättar Torbjörn Jonsson,
som fick bli något av Calles personlige tränare.
I slutet på 1970-talet startade Calle Gripenstedt
företaget Gjutex tillsammans med sin barndomsvän
Lasse Ferm.
Affärsidén var att sälja gjutna produkter, företrädesvis från Brevens Bruk AB. Vid starten blev
många inblandade, bland annat Kilsmo IK:s spelare.
I samband med att laget åkte på bortamatcher blev
det ibland en avstickare in i något bostadsområde
för att lappa i lådorna för den nyöppnade butiken.
Snart utökades sortimentet med kaminer. Calles
kreativitet ledde till att produkterna utvecklades.
För att öka verkningsgraden förbättrade han cirkulationen av varmluft genom en enkel fläkt i kaminens sockel. Den idén köptes sedan av kaminens
tillverkare.
Ett par år in på 1980-talet sålde han företaget
för att ta nästa steg i karriären. Klivet gick till
England. Där mötte han Harald Kennedy, som en
gång startade Keddys Kaminer i Sverige.

gjordes om till moderna anläggningar, säger Harald
Kennedy.
När Calle 1991 flyttade tillbaka till Brevens Bruk
hade hans bolag Competition Line 39 anläggningar.
Han fortsatte att driva företaget vid sidan av sin roll
som verkställande direktör för Brevens Bruk AB.
Competition Line fortsatte att växa till 200
anställda och cirka 103 000 medlemmar i 57 anläggningar.

Prisbelönta gym

Runt 2006 började Calle fundera på att bygga vad
han kallade Low Cost Fitness Centers i England.
Han ville ge folk möjligheten att för en billig penning
träna i fina, bra utrustade lokaler. År 2012 öppnades
den första anläggningen och i dag finns 25.
2014 öppnades Sveriges första Lifestyle Fitness
gym i Örebro, och blev en stor succé. Även Träjn

Till England

– Calle kom till mitt kontor på våren 1981. Vi hade
aldrig träffats tidigare. Han ville gärna praktisera
på vår öppna-spis-anläggning för att framför allt
bättra på sin engelska, berättar Harald Kennedy.
Calle var intresserad av idrott och började gå
till olika gym i trakten. Tillsammans med Harald
Kennedy kläckte han sedan idén om att starta egna
gym- och solarieanläggningar.
– Calle charmade alla. Han lärde sig snabbt.
Calle började sedan förhandla med kommunerna
i städerna runt omkring. De hade gamla gym som

Familjefadern Calle tillsammans med dottern Ebba.
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Möte på Brevensgården. Sten Geijer, VD i Brevens
Bruk AB, Carl och Ullabritt Gripenstedt, samt
Lilian Geijer.

Positiva klubben var tidigare ett återkommande inslag i tidningen. Här är
medlemmarna ute på älgjakt, utan
att få syn på skogens konung.

Calle Gripenstedt inviger ett av
sina gym i England. I bakgrunden ses Tony Blair, Storbritanniens tidigare premiärminister,
som blev god vän med Calle.
Blairs organisation The Tony
Blair SportsFoundation samarbetade med Calles företag
Competition Line.
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Center i Pålsboda Folkets Hus samarbetar med
Lifestyle Fitness och ytterligare en anläggning i
Arvika.

Calle – välgöraren

Ända sen Calle i början av 2000-talet såg TV-dokumentären ”Pojken som tappade huden” har han både
privat liksom genom sina företag arbetat hårt för
att samla in pengar till olika välgörenhetsorganisationer, mest i England men även i Sverige. Till sin
hjälp lyckades Calle engagera celebriteter som Tony
Blair och Sven-Göran ”Svennis” Eriksson. Totalt har
sedan 2005 cirka 7,7 miljoner kr samlats in.
Ett annat exempel på hans omtänksamhet och
medmänsklighet är mötet med Joey.
I tunneln mellan Hyde Park och Hyde Park Corner i London bodde för över tjugo år sedan hemlöse
Joey med sina två hundar. Där mötte han Carl och
Ullabritt Gripenstedt och fick vänner för livet.
Calle kom att hjälpa Joey till en dräglig tillvaro
och tog också hand om hans hundar, Blair och
Maggie, som fick ett nytt hem ute vid Bystad herrgård.

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

Öppettider i
sommar 1/6 - 16/8

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

Mån-lör: 8-20
Söndag: 9-20

Välkomna

Mer TIMMER i Skogen

Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

S
Symaskiner & dammsugare

Johan 010-122 65 71

Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome, Toyota
samt bra begagnat
---------------------------------------Torgvägen
4 A • 715till
31 bra
Odensbacken
Dammsugare
priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.

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

✹ Solenergi
✹ Vattenfilter
✹ Värmepumpar
✹ Vedpannor
✹ Energioptimeringar
Kontakta oss för information
EL
Thomas Kållin
076-888 20 30
VVS
Anders Söderling
072-502 88 10

VVS/Värmepumpservice
Torgvägen
4 A • 715 31 Odensbacken
Lars-Erik Stageklint
072-550 88 09
EL/Värmepumpar
Jonny Lindgren
072-502 88 08

El & VVS
www.nepab.nu
Installationer
& Service
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✹ Solenergi

✹ Vattenfilter

Leif 010-122 65 72

Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

moelvenskog.se 010-122 65 00

El & VVS
Installationer & Service
✹ Solenergi
✹ Vattenfilter
✹ Värmepumpar
✹ Vedpannor
✹ Energioptimeringar
Kontakta oss för information
EL
Thomas Kållin
076-888 20 30

VVS/Värmepumpservice
Lars-Erik Stageklint
072-550 88 09

VVS
Anders Söderling
072-502 88 10

EL/Värmepumpar
Jonny Lindgren
072-502 88 08

www.nepab.nu
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Ingegerd minns tiden
i Regnabotten och Breven

När det ringde tre signaler visste skogvaktare Johan
Ohlsson i Regnabotten att samtalet var till honom.
Fler eller färre signaler hade andra mottagare.
Det här var på 1920-talet och samtalet kom
från brukskontoret i Breven. Nymodigheten med
en intern telefon hade funnits några år. Först på
1930-talet anlände det allmänna telefonnätet till
Östergötlands landsbygd och så även till Regnabotten.
– Samtalen från brukskontoret
handlade oftast om ärenden som hade
med skogshanteringen att göra, men
pappa fick också vara en förmedlande
länk till våra grannar, berättar Ingegerd Folkestad, som växte upp i skogvaktarbostaden i Regnabotten, eller
bara Botten som man sa på den tiden.
Nyheter om födslar och dödsfall gick
via den unika telefonlinjen. Och ibland
blev det fel på vägen.
– Jag minns att en familj fick besked
om att syskonskaran utökats med en
flicka. Men det var en pojke. Eller om
det nu var tvärsom, säger Ingegerd
Folkestad.

Ingegerd Folkestad med kartan över det område
där hennes far var skogvaktare.
med livvakt, berättar Ingegerd Folkestad.

Häxor och troll

Ett par kilometer från Botten ligger Mörtsjö, i dag
ett ödelandskap, men på
den tiden en livaktig by.
Där hade Ingegerd många
av sina kamrater och där
tillbringade hon mycket av
sin tid som barn.
– Där fanns också Sara
Eriksson, som var född på
1830-talet. Hennes barnbarn var mina lekkamrater. Sara trodde på Gud
36 år i brukets tjänst
och djävulen. Men hon
I dag bor hon i Finspång, 90 år gamtrodde också på häxor och
mal, men med glasklara bilder från
troll. Och hon berättade om
livet från förr i gränstrakterna mellan
flickan som badade naken
Närke, Östergötland och Sörmland.
Familjen Ohlsson i Botten 1926. Det i sjön Skiren och fick se
Fadern, Johan Ohlsson, var alltså är Ingegerd som sitter i mamma
näcken sitta där och spela.
skogvaktare med ansvar för ett stort Augustas knä.
Vi barn blev både skrämda
område. Han flyttade in i skogvaktaroch fascinerade av hennes
bostaden och började arbeta för Brevens Bruk AB
historier, säger Ingegerd.
1915. Han blev kvar ända till 1951, då han gick i
Utanför Mörtsjö fanns också baracker under
pension. Modern, Augusta, var hemmafru, precis
kriget. De utgjorde förläggningar för flyktingar från
som de flesta kvinnor på den tiden.
Danmark och Norge. Många av dem hade aldrig satt
Syskonskaran kom att bestå av en pojke och fyra
sin fot i en skog tidigare, men nu fick de jobba som
flickor. Ingegerd var yngst.
skogsarbetare. Det gick sådär.
Hon växte upp i en livaktig bygd med många
– Ja, det var ett hårt jobb för dem, men de slapp
barn, många skogsarbetare och torpare. Skogsari alla fall att jagas av tyskar, säger Ingegerd
betarna jobbade för Brevens Bruk AB och torparna
Folkestad.
arrenderade jord av företaget. I arrendet ingick att
de skulle köra timmer i skogen. Och kola, det vill
Släkten på Djup
säga framställa träkol.
Johan Ohlssons far och mor, Karl och Emilia
– Timret och kolet kördes med häst till Brevens
Ohlsson, bodde på Djup vid södra Sotternstranden.
Bruk och Kilsmo. Den femte i varje månad kom
– Vi barn var så glada när vi fick åka till farmor
arbetarna hem till oss för att hämta sin avlöning.
och farfar i Djup. Resan dit gick med häst och vagn.
Då hade Johan hämtat pengarna i Breven i sällskap
6
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Eller häst och släde på vintern.
Släkten Ohlsson har en lång historia på Djup.
När Ingegerd började släktforska fann hon att
släkten bott på Djup sedan åtminstone 1700-talet,
sannolikt ännu tidigare.
– De äldre kyrkböckerna hade brunnit upp så vi
vet inte historien längre bak, säger hon.
Men inte bara Djup utan även Brevens Bruk fick
många besök. Här hade man de flesta släktingarna
och här bodde bland andra moster Anna och morbror Hugo Öhrman. Och moster Signe och morbror
Johan på Skira. Ingegerds syster Aina arbetade på
brukskontoret.
– Jag cyklade till Brevens Bruk så ofta jag kunde.
Det var som att komma till världens ände, säger
Ingegerd.

Blev hemmafru

Efter skolan började Ingegerd arbeta i en butik i
Regna. Efter några år tog hon tåget till Stockholm,
började jobba på kontor, träffade sin blivande man
Gösta, gifte sig och flyttade till Linköping där Gösta
Folkestad fått anställning på Saab.
– Då blev jag hemmafru. Ingenjörsfruarna skulle
sköta marktjänsten, säger hon.
Tre år senare gick flytten till Finspång där Ingegerd Folkestad bor än i dag och där de två sönerna
Bengt och Göran föddes. Gösta avled för drygt två
år sedan.
Bengt Folkestad är läkare i Linköping medan
Göran är professor i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö. Han är också sångare och tonsättare som varit med i Melodifestivalen tre gånger
som låtskrivare.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

En folkfest för fyndare
Nu får det vara nog, tyckte Nisse Jonsson. Efter 44
år som fixare av Kilsmoauktionen ansåg han att det
var dags att lägga av. Det här var för två år sedan.
Och i år är det auktion för 46:e året i rad!
Som räddande ängel kom Kilsmo IK in i bilden.
Fram till dess var det missionskyrkan som anordnat
auktionerna. Och med missionskyrkan avses Nisse
Jonsson.
De senaste tio åren har auktionen hållits på Sion
utanför Labbetorp. Så även i år. Under flera år var
Vallbytorp platsen.
– När Wanja och jag bestämde oss för att lägga
av var det många som protesterade och då fick jag
väl ta mig en funderare, säger Nisse Jonsson.
Funderaren ledde till att Kilsmo IK klev in och
nu är det alltså idrottsklubben som tillsammans
med Equmenia står som arrangörer.
Kilsmo IK med Johan Celin har huvudansvaret.
Intäkterna delas lika mellan KIK och Equmenia.
Och för missionskyrkan går alla pengar till scoutverksamheten.

Nisse Jonsson, Equmenia-kyrkan och Roger
Persson, Kilsmo IK. Runar Persson, som inte ville
vara med på bild kopplar av i bakgrunden.
Auktionen är mer än en fyndplats. Det är också
en folkfest. Det är även en hemvändardag för alla
som flyttat från Östernärke. Hit kommer alltså
människor från när och fjärran för att umgås och
kanske ropa in några prylar. Men varifrån kommer
alla dessa ting?
– Inga problem. Vi får massor med grejer. Folk
ringer och sen åker vi dit och hämtar. Allt ställer
vi i ett förråd i väntan på den stora dagen, säger
Nisse Jonsson.
Den 4 juli är det dags igen. Gör en markering i
almanackan!

Sedvanliga auktionen i Sion
Lördagen 4 juli
Loppis 11.00 Auktion 12.00
Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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EQUMENIA (Tidigare SMU)

KILSMO IK

Hjärtligt välkomna
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Lokalt hantverk i hyllorna
Nu fylls Konst & Hantverk med artiklar som ska
locka sommarens besökare. Ambitionen är att sortimentet ska bli unikt.
– Det blir helt och hållet lokala hantverkare som
levererar till oss, säger Marie Pettersson, som lovar
att ingen kommer att hitta prylar med stämpeln
”Made in China”.
Textilier, smycken, smide och keramik ska stå på
hyllorna. Dessutom kommer Marie Pettersson att
förse butiken med egna snickerier.
– Kaffe, hembakt, godis och glass ska förstås finnas här. Vi kommer också att sälja ekologiska teer,
säger hon.
Konst & Hantverk kommer att ha öppet varje
 2-sp
dag kl 11-17 från och med midsommar och fram till
slutet av augusti.
Marie Pettersson, som är ny ägare tillsammans
med sin man Michael, har också planer på att anordna konserter med lokala musiker. Utrymmena
tillåter förstås inte storband, men trubadurer och
mindre ensembler är välkomna.
– Dessutom har vi bokat in utställningar under
sommaren, både fotografier och målningar, säger hon.
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

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

www.bygginterior.se

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER
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Finns nedladdad i
vårt system
och kommer att
ligga i höger hörn
i kommande
annonser.

www.bygginterior.se
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De kompletta byggvaruhusen
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i Katrineholm, Flen & Vingåker

 6-sp

Marie Pettersson
visar textilier
formgivna av
konstnären
Kristina
Hallin i Högsjö
och hennes
medarbetare.

INSTALLATION

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

www.bygginterior.se

www.bygginterior.se

Under vårt tak finner du inte bara en mängd olika produkter för inredning, byggnation
och industri, utan också en mycket erfaren och yrkeskunnig personal med hög servicenivå.
Välkommen!
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KATRINEHOLM: Lövåsen 0150-48 71 00. FLEN: Kungsv 0157-154 00. VINGÅKER: Vannalav 0151-52 45 60.
KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER
www.bygginterior.se
www.bygginterior.se

SERVICE

Lite proffsigare helt enkelt!
SÄKERHET
ENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

KATRINEHOLM FLEN VINGÅKER

BUTIK
www.bygginterior.se

0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Ett företag med ansvar för bygden
kommunal angelägenhet på an– O, så vackert och prydligt!
dra platser – som finns i anslutBesökare till Brevens Bruk beunning till dem.
drar ofta den vackra bruksmiljön,
Brevens Bruk AB upplåter
medan de bofasta har vant sig vid
också mark till motionsspår i
att just så här ska det se ut i en
Ringsberg, Kilsmo, Högsjö och
välordnad by.
Brevens Bruk.
Men inget skapas av sig självt.
Sten Geijer ser gärna att fler
– Det ska se fint och trevligt ut i
lockas att besöka Brevens Bruk.
Brevens Bruk och det är därför som
– Vårt problem är att vi inte
vi lägger ner rätt stora resurser på
kan erbjuda boenden till alla som
att bibehålla trevnaden, säger Sten
Broarna över Brevensån bevill komma hit och stanna mer
Geijer, verkställande direktör i Brehöver underhåll och översyn.
vens Bruk AB.
Det är ett av många åtaganden än över dagen. Men nu finns det
tankar om hur vi ska kunna lösa
Det är en diger lista som företaget
som BBAB tagit på sig för att
det, säger han.
kan visa upp. Allt ifrån parkbänkar
Brevens Bruk ska vara en trivFör att ytterligare utveckla
till ambitionen att ge Brevenssam och attraktiv plats
besöksnäringen är Brevens Bruk
gården möjligheter till att fortleva
numera en del i Swedish Welcome. I organisationen
och utvecklas.
ingår enbart orter som kan kvalitetssäkra vad som
– Vi levererar värme till högt rabatterat pris
erbjuds och där det finns ”upplevelser som matchar
till Brevensgården och har också sett till att den
eller överträffar besökarens förväntningar”.
tidigare kalla entrén fått vattenburen värme. Vi
har försett byggnaden med tilläggsisolering och
Är det då något som fortfarande saknas i
står för material till den upprustning som Folkets
Brevens Bruk?
hus-föreningens medlemmar jobbar med, säger Rolf
– Tja, det skulle väl vara en soptunna för hundLarsson, fastighetschef på Brevens Bruk AB.
bajspåsar. Men det tycker jag att kommunen kan
fixa, säger Sten Geijer.
Midsommar och mycket mer
Snart väntar midsommarfirandet och där är företaget en viktig partner, för att inte säga ovärderlig.
Både finansiellt och personellt stöttar Brevens Bruk
AB denna höjdpunkt.
– Att stödja evenemang som midsommarfirandet,
19 och 20 juni
valborgsmässoafton, julmarknaden och annat har
varit en tradition. Det var viktigt för Johan Gripenstedt och även för Calle. Men det är klart, några
	 Midsommarafton
garantier för framtiden kan vi inte ge, säger Sten
13.30
Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
Geijer.
14.00
Stångresning och ringdans
Soptunnor, parkbänkar, en offentlig toalett, ten14.30
Sång med Trubaduren Sören Jonsson
nisbanan och inte minst broarna över Brevensån
15.10
Mr. Ajfan den feta fakiren
– ja, allt detta är vad företaget står för.
15.40
Sång med Trubaduren Sören Jonsson
– Det är väl knappast någon som reflekterar över
16.15
Prisutdelning och avslut
vem som ordnat arrangemanget när man njuter av
	 Midsommardagen
blomsterprakten som finns på broarna, säger Sten
14.00
Dansbandet Hovasound
Geijer.
15.00
Dans och lek med Clownen Amanda
Han är mån om att kulturmiljön ska bevaras. Det
15.30
Dansbandet Hovasound
innebär att företaget också stöttar sådana initiativ
16.15
Prisutdelning och avslut.
som Rostugnens vänner, som har tagit till sin uppgift att se till att den unika byggnaden hålls i gott
skick och fylls med aktiviteter.

Skapa fler boenden

Till miljön hör också de stora gräsytorna, som ska
klippas och ansas. Och de tiotal parkbänkar – en
Nr 1 • 2015
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Visar vägen mot naturupplevelser
Kulanbeståndet? Vad kan det vara? Och Tomsängen? Tusentals bilister
som färdats mellan Kilsmo och Odensbacken har sett pilen: ”Kulanbeståndet”. Men endast ett fåtal vet vad som väntar om man svänger av
dit skylten visar. Och minst lika många som rattat mellan Högsjö och
Vingåker har säkert undrat vad ”Tomsängen” egentligen står för.
Nu ska vi räta ut alla frågetecken, med hjälp av
Stig Enetjärn i Kilsmo. En bättre ciceron kan man
knappast tänka sig, denne fågelkännare, skogsman
och naturvän.

Kulanbeståndet

Vi börjar med Kulanbeståndet.
Det är ett naturreservat bildat 1967. Själva området tillhör
Askers häradsallmänning. Med
naturreservat menas att området
skyddas från mänskliga ingrepp.
Här får ingen avverkning ske. Till
och med kvistar fredas. Skogen
ska växa och dö på ett naturligt
sätt.
– Här finns 300 år gamla tallar och många andra gamla träd,
säger Stig Enetjärn när vi vandrar fram på den upptrampade
stigen som leder in i området.
B l å b ä r, l i n g o n , h a r s y r a ,
ekorrbär och linnéa hittar man
i Kulan. Och på vårkanten är
området populärt hos ornitologer
som här kan njuta av allsköns
fågelsång.
– Det där var en gärdsmyg. Och
det där var en rödhake, säger Stig

Mitt mellan Kilsmo och Odensbacken går
vägen in mot Kulanbeståndet.

En 300 år gammal tall
reser sig 28 meter upp
i skyn. En något yngre
Stig Enetjärn guidar i
Kulanbeståndet.

Enetjärn, som dock förgäves lyssnar efter
en spillkråka.
De gamla stammarna som ligger vilande
bland de väldiga tallarna utgör en god miljö
för duvhöken. Men någon sådan ser vi inte
på vår vandring.
Det finns en liten parkering när man
svängt av från Kilsmovägen, men det allra
bästa för den som har något så när pigga
ben är att starta vandringen från Sandvad
och gå söderut mot Kilsmo.
Eller varför inte vandra från Kulan söderut på Ringsbergs-leden som löper genom
reservatet och så småningom komma fram
till den vilda terrängen vid Sottern.

ASSISTERAR PÅ VÄG
OCH LANTBRUK – RING
10

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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På vägen från Högsjö mot Vingåker möter bilisten
denna skylt.

Högsjöns strand där vikingaskeppen, kanske, lade
till för tvåtusen år sedan.

Tomsängen

Så över till Tomsängen, som också är
ett naturreservat.
Till skillnad från Kulanbeståndet
är det lövträden som dominerar i
Tomsängen. Här finns jättelika ekar,
men även lönn, ask, lind och hassel.
På våren möts besökaren av ett hav
av vitsippor, i sällskap med blåsippor,
liljekonvalj och harsyra.
Tomsängen består av två delar:
dels en tät lövskog och dels en betesmark, eller hagmark. Hagmarken
är inhägnad och här går sommartid
stora biffkor som ser till att landskapet förblir öppet. (Den som kliver Spåren av den gamla vägen
in i hagmarken sommartid bör inte från Breven via Högsjö till
vara rädd för kor. Kossorna är ny- Vingåker finns fortfarande
fikna, sällskapliga och kan bli rätt kvar. Det var en bred väg
för sin tid.
närgångna).
Genom området ser man tydliga
spår av den gamla vägen som gick från Breven till
Vingåker via Högsjö.
– En lövsångare, säger Stig Enetjärn. Och en
rödvinge-trast, lägger han till.
Sydväst ligger ett gravfält, troligen från äldre
järnåldern, ungefär för två tusen år sedan, som

består av 18 rundade stensättningar.
– Det är inte osannolikt att vikingaskeppen lade till just här, säger
Stig Enetjärn, när han står vid Högsjöns strand.
Kulanbeståndet och Tomsängen –
två skyltar som leder till naturupplevelser som man inte bör missa!
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Ventilationsentreprenör

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

Komplett bygghandel,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering
och röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala
ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.

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

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

www.sundins-skogsplantor.se
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Hjortron trivs bland människor och katter
Visst kan hjortarna i Brevens Bruk upplevas som
halvtama. De vandrar obekymrat omkring på
gatorna i byn på nätterna. Men försöker man närma
sig dem försvinner de raskt.
Så inte Hjortron. Hon umgås gärna med människor, inte bara Ingrid Ekblad, som kan sägas vara
hennes matte ute på Malma vid Regnabotten.
Hjortron är en hjort som numera mer eller
mindre bor hos Ingrid Ekblad. Det har hon gjort
under de senaste
tre åren. Först var
det mer tillfälligt,
men sedan i vintras är det stadigvarande.
– Hon kom hit
för tre år sedan
tillsammans med
sina två kalvar.
Då var hon gan- Dovhjorten Hjortron är numera
ska skygg, men något av en familjemedlem och
kom fram för att gillar att pysslas om av Ingrid och
äta av den mat hennes dotter Tuva.
som vi ställde
fram till våra katter, berättar Ingrid Ekblad.
Hjortron återvände, denna gång utan sina ungar.
Under den gångna vintern fann hon tydligen att
gården Malma vid Storsjön var en utmärkt plats
att leva sitt hjortliv på.
Här fanns både mat och trevligt umgänge.
– Numera är hon så van vid människor att vem
som helst kan komma fram och klappa henne, inte
bara vi som bor på gården, säger Ingrid Ekblad.
Hjortron, som fått sitt namn av Ingrid Ekblad,
ser numera de många katterna på Malma som sin
flock. Och katterna gillar att vara i närheten av
dovhjorten.
Ingrid Ekblad har bott på Malma de senaste 15
åren. Här föder hon upp biffkor, odlar grönsaker och

foderväxter. Tidigare jobbade hon inom hemtjänsten.
– Jag flyttade hit för att kunna styra mitt eget liv
som jag vill. Det har jag aldrig ångrat, säger hon.
På gården bor också hennes sambo, medan de två
barnen, 19 och 21 år gamla, har flyttat till Brevens
Bruk.
Namnet Ekblad kanske är bekant för brevensborna? Och visst, Ingrid var tidigare gift med Alf
Ekblad, skogsprofessorn och spelmannen i Brevens
Bruk.
– Det var faktiskt jag som lärde honom att spela
fiol, understryker Ingrid Ekblad.

Uthyrning av lokaler
Ring för mer info

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com
12
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Rytmiska klanger i Kilsmo

Maria Flodmark (närmast kameran) sjunger och
spelar synt, medan Ulrika Nordin-Frick finns
bakom trummorna och bidrar med sång även hon.

Foto: Claes Hellqvist

Det dundrar i det vackra gula trähuset på Dammgravsvägen i Kilsmo. Fast något oväsen är det
egentligen inte, utan vackra dansbandstoner som
strömmar ut.
– Man måste ha ett hus. Hade vi bott i en lägenhet
hade vi blivit vräkta, säger Ulrika Nordin-Frick, ena
halvan i Dansbandet Marias.
Marias består också av Maria Flodmark och bandet har spelat ihop i ungefär tio år. De två senaste
åren har Ulrika och Maria bott i Kilsmo och det
är också i Östernärke som de ofta blir anlitade att
spela på danser och andra tillställningar.
Maria Flodmark spelar synt och sjunger. Ulrika
Nordin-Frick hanterar trummor och sjunger. Trots
att de bara är en duo låter de som en hel orkester
tack vare den finurliga elektroniken.
– Jag har spelat ända sedan jag var liten och det
är fantastiskt kul, säger Maria Flodmark, innan
hon stampar igång ”Ge mig nyckeln till ditt hjärta”,
som är bandets mest populära låt, skriven av Bob
Stevens.
Dansbandet Marias har tidigare gjort en cd och
är på gång att göra en ny. Och den som vill höra hur
duon låter kan gå in på YouTube.

Effektivt och miljövänligt!
Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt beläggningsskydd för att skydda skogsplantor
mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex och kan liknas vid en skyddsväst av lim och sand.
Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier men har lika stor skyddseffekt.
Med ett tvåårigt skydd behövs bara en behandling. Ett klokt val för dig och din skog!
Kontakta oss för mera information om plantor
och föryngringstjänster.

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se

www.vaderstad.com
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På marsch till midsommarens ära
I begynnelsen av midsommarfirandet i Brevens
Bruk fanns hornmusiken på plats. Och så är det
än i dag. En midsommar utan den mäktiga marschmusiken genom byn är otänkbar.
– Jag var med redan för 43 år sedan. Som elvaåring tågade jag med musikkåren första gången.
Men allt startade redan 1850 och hornmusiken i
Breven är faktiskt landets äldsta verksamma kår,
säger Lars-Gunnar Jörgensen, basunist och ledare
för hornmusiken.
Även om han är veteran lär Lennart Molin på
bastuba ha varit med ännu längre.
Till tonerna av ”Kungliga Jönköpings regementes
marsch” marscherar den tjugo man starka musikkåren genom Brevens Bruk, från trevägskorset i
söder fram till festplatsen. Där tar man plats på
scenen för att med upplyftande musik se till att
stången kommer på plats. Och sedan blir det slängpolska och mycken annan dansmusik för dem som
vill skutta kring midsommarstången.
– Små grodorna är väl den mest populära låten,
säger Lars-Gunnar Jörgensen.
Efter konserten vid festplatsen är det dags för en
ny marsch, denna gång till festplatsen Lustikulle.
Då är det ”Tre kronor” och ”Sons of the brave” som
skaran får marschera till.
– Förr spelade vi faktiskt även dansmusik på
den gamla dansbanan under några timmar, minns
Lars-Gunnar.
Det är ett grannlaga jobb för honom att få samla
alla musiker. Återväxten är inte vad den borde vara.
Ungdomar väljer andra instrument än bleckblås.

Vill du annonsera i denna tidning?

RING

Brevens Bruk, Birgitta Larsson,

019-58 58 50

ebr
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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– Ja, så är det. Men hittills har det gått bra. Det
gäller att få balans i stämmorna och vår trumpetare
i BrefvenSextetten, Håkan Björnell, är duktig på
att ragga musiker.
Att marschera och samtidigt musicera är påfrestande. Goda lungor och bra kondition gäller,
åtminstone för blåsarna. Särskilt tufft är det för den
som kånkar på en bastuba. Fast visst, man får vila
då och då. Det får däremot inte de som trakterar
virveltrummorna.
– Allt är väldigt strukturerat och välplanerat.
Det får inte gå fel, säger Lars-Gunnar Jörgensen.

Här marscherar landets äldsta hornmusikkår
genom Brevens Bruk.

Sedvanliga

Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt
med uppmarsch, majstångsresning och dans.
MIDSOMMARAFTON
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 Disco – DeeJayBaze
MIDSOMMARDAGEN
Kl 21.00-01.30 Dans till Chiquita
Disco – DeeJayBaze
Även i år:
Restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna
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En midsommar utan parkeringskaos
Midsommarafton i Breven – sexhundra
fördelas mellan arrangerande förenbilar på väg! Parkeringskaos? Inte alls.
ingar.
Det fixar OK Tylöskogs flinka mannar.
OK Tylöskog har sin verksamhet
Sedan mitten på 90-talet har orienhuvudsakligen i Pålsboda, Svennevad,
teringsklubben sett till att besökande
Hjortkvarn och Kilsmo. Klubbstugan
bilister anvisas en plats. Det brukar
Nytorp ligger i Svennevad. Klubben
vara omkring 25 medlemmar som på
har omkring 150 medlemmar.
olika platser i Brevens Bruk lotsar till
Själva namnet Tylöskog har kluben parkeringsyta.
ben hämtat från den skogs- och berg– Alla ställer naturligtvis upp ideellt
strakt som sträcker sig från Vättern
och det brukar inte vara någon svårighet
upp mot sydöstra Närke, med förmed bemanningen, säger Leif Gödecke,
greningar ner i Östergötland till sjön
mångårig medlem i OK Tylöskog och
Boren.
som även i år kommer att fungera som
parkeringsvakt.
Leif Gödecke med masFörra året förekom lite gny hos en del ugnen i bakgrunden.
bilister som tyckte att avgiften på 50
kronor var i högsta laget.
– De flesta tycker nog att beloppet är okej. Det
handlar ju inte bara om att få ställa undan bilen,
utan man kan ju se det som en entréavgift till hela
arrangemanget. Och då är det billigt, säger Leif
Snart är det midsommar och om det finns någon
Gödecke.
plats i Sverige, ja varför inte säga på jorden, som
Femtiolappen går inte rakt in i OK Tylöskogs
denna högtid bör upplevas, så är det i Brevens Bruk!
kassa utan ingår i de totala intäkterna som sedan
Då reses landets mäktigaste midsommarstång, 18
meter hög och prydd med sju vackra kransar, som
var och en innehåller flera hundra sommarblommor
och tusentals liljekonvaljeblad.
Midsommar i Brevens Bruk samlar tusentals
människor och de får vara med om en storslagen
fest, med kanonskott, parad, hornmusik, dans kring
midsommarstången och mycket annat.
Själva stångresningen är en spektakulär tillställVI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
ning där kraftiga karlar och kanske en och annan
VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
kvinna deltar, medan orkestern spelar uppmun070 - 663 20 20
JONAS
070 - 381 49 59
trande melodier.
PATRIK
070 - 663 20 20
Efter festen kring midsommarplatsen tågar
JONAS
070 - 381 49 59
hornmusiken till festplatsen Lustikulle där dans
utbryter på kvällen och pågår fram emot småtimmarna.

Midsommar ska firas i Brevens Bruk!

Telefontider 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!
Zakrisson Data AB • Köpmangatan 9 • 697 30 Pålsboda
Tel 0582-77 35 00 • www.datakonsult.eu
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Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 8-12.
Övriga tider ringer du direkt till den person du
söker, se sidan 23 under “Kontaktpersoner”.
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.
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Kraftstationen och framtiden
Bakgrunden är att Brevens Bruk AB sedan 1676
har haft rätten att reglera vattnet för att bedriva
järnframställning. På 1930-talet byggdes en vattenkraftstation som drevs på sedvanehävd sedan
driften av mekaniska verkstäder och hammare upphört. Anläggningen är idag över 80 år och behöver
rustas upp. För sju år sedan togs första kontakten
med Länsstyrelsen där vi lade fram vår önskan att
få tillstånd att byta ut turbiner och generator, men
låta allt annat vara oförändrat vad gäller vattenhushållningen, såsom dämnings- och sänkningsgränser m.m. i de två berörda sjöarna, Sottern och
Botaren. Reaktionen från Länsstyrelsen var att det
inte skulle vara något problem utan gå bra. Sedan
bytte Länsstyrelsen personal och därefter började
en process som tyvärr inte kan beskrivas varken
som smidig eller positiv.

Sju års processande

Efter sju års processande i både miljödomstolen och
miljööverdomstolen till betydande kostnader har vi,
sedan Högsta domstolen inte beviljat prövningstillstånd, fått en dom fastställd som innebär att vi skall
anlägga vandringsvägar för svagsimmande arter,
som mört och lake, och tappa 600 liter per sekund
förbi stationen för att tillgodose behovet för dessa
arter och deras vandringsmöjligheter. Den biologiska nyttan är mycket begränsad då det i Högsjö
finns ett brant klippfall med 8 meters fallhöjd som
svårligen kan passeras av svagsimmande arter. Så
någon omfattande vandring kan det knappast bli.
Fritappningen motsvarar c:a 23 % av flödet och leder
till motsvarande bortfall av intäkter.
Med dagens mycket låga energipris innebär
tyvärr tappningskravet att vår kalkyl för en ny
station samt utbyggda vandringsanordningar inte
går ihop. Inte heller med de enklare lösningar för
vandringsvägarna som Länsstyrelsen senare föreslagit går kalkylen ihop.

Konstruktiv dialog

Vi för idag en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen
om att försöka finna lösningar på de olika problem
som finns. Alla krafter som kan bidra positivt behövs
i detta arbete. Det är därför med stor tacksamhet
som vi ser många lokala initiativ startas för att
hjälpa till med lösningar.
Om vi inte klarar att finna en lösning så blir konsekvensen av domen att vi måste begära tillstånd
för utrivning och upphöra med verksamheten. Det
skulle innebära att alla anläggningar för reglering av vattnet rivs och forslas bort och vi skulle
skapa ett mer naturliknande tillstånd med ett
16

Kraftstationen i Brevens Bruk. I bakgrunden
ses kyrktornet.
fritt flödande vatten. Nackdelen med detta är att
vårfloden skulle bli intensiv och troligen medföra
risker för översvämningar nedströms och svårt att
kunna nyttja vattnet för kraftproduktion, då anläggningarna inte är dimensionerade för det intensiva
flöde som blir.
Efter våren skulle sommarens vattennivå vara
lägre än idag i Sottern, men främst i Botaren. I
Sottern finns ett Natura 2000-område bl.a. för
bevarande av gynnsamma häckningsmiljöer för
storlom, som behöver en sjö med minimala vattennivåvariationer, något som vi idag uppnår genom
aktiv förvaltning av sjön, men som efter en utrivning inte är möjligt. För Botaren skulle utrivningen
troligen medföra en sänkning på c:a 1,5 meter. Den
s.k. Herrgårdsdammen skulle försvinna liksom
Nedre Bruksdammen, bägge skulle bara bli å-fåror.
Under varma och torra somrar, som 2014, skulle
den bli helt torr.

Kulturmiljö av riksintresse

Konsekvenserna för kulturmiljön är betydande.
Brevens Bruk är klassad som riksintressant kulturmiljö och ovanligt välbevarad, så det är uppenbart
att två olika intressen står mot varandra. Här har
vattnet utnyttjats sedan 1400-talet först för kvarndrift och senare för järnframställning. Detta har
givetvis påverkat miljön under de 600 år det pågått
och man kan nog påstå att ett nytt naturtillstånd
har skapats.
Denna ordning är inget som natur- och miljöintressena är beredda att acceptera, men som kuriosa
kan nämnas att om ett dike i skogen inte rensas
anses att ett nytt naturtillstånd inträtt redan efter
30-50 år.
Att myndigheterna har drivit detta och hävdat att
det är nödvändigt för att uppnå god vattenstatus
med hänvisning till ett EU-direktiv är ett faktum.
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Att det samtidigt är ett rent tjänstemannastyrt
ärende utan avvägning mellan olika intressen står
också klart. Sveriges politiker har ännu inte agerat
genom att staka ut en lämplig nivå på ambitionerna
och göra avvägningen mellan olika intressen. Inom
många andra EU-länder har de gjort det. Tyvärr
kommer denna process inte att påverka Brevens
Bruk, då våra villkor redan är fastställda. Men vi
kommer troligen att tjäna som ett avskräckande
exempel på hur illa det kan gå när enskilda tjänstemän får agera utan styrning.
Sten Geijer

På tvåhjuling genom skogen
Redan till hösten kan det bli klart med cykelleder
på Ringsberg mellan Brevens Bruk och Kilsmo. På
stråk där skidåkare under snörika vintrar forsar
fram kommer hurtiga människor på mountainbikes
att kunna njuta av såväl motion som vacker natur.
– Ja, om allt går som det ska kan vi nog sätta
igång redan i höst. Men då ska mycket klaffa, säger
P-A Gerdevåg, som på kommunens och Örebrokompaniets uppdrag gör en förstudie om förutsättningar
för cykelleder i området.
Förstudien ska vara klar i augusti och när alla
frågetecknen rätats ut kan det mesta bli klart i höst.
Men sedan dröjer det till nästa sommar innan allt
är på plats.
– Nya kartor behövs. Och nya skyltar. Vi måste
också få klart om vem som ska sköta lederna. Ett
markavtal med Brevens Bruk AB fordras också. Det
här är ett område där jakten inte störs, så företaget
har visat en mycket positiv attityd till planerna,
säger P-A Gerdevåg.

Lederna på Ringsberg har möjlighet att locka
många i den växande skaran av mountainbikecyklister. Man kan förstås även färdas på vanliga
cyklar, men sådana som är konstruerade för terräng
rekommenderas.
– Precis som i utförsåkning är lederna markerade
i svårighetsgrad. Svart för den allra svåraste och
grönt för den lättaste. Jag skulle tro att Ringsberg
inte räknas till de mest utmanande. Men olika
slingor får olika strapatser, säger han.
P-A Gerdevåg ser framför sig en möjlighet att
knyta ihop Ringsberg med andra cykelleder, till
exempel den som går från Katrinelund.
– Jag tror också att Brevens Bruk har stora
förutsättningar att bli ett centrum för cyklister.
Kanske skulle man ha cykeluthyrning här? Eller
varför inte bygga en velodrom? Konst & Hantverk
skulle fungera som en utmärkt meeting point. Jag
träffade Calle Gripenstedt för något år sedan och
han var väldigt intresserad av att göra Brevens
Bruk mer attraktivt för olika slags besökare, säger
P-A Gerdevåg.

Så här är det tänkt att de
olika cykellederna ska läggas
på Ringsberg. Alla leder blir
av olika längd och av olika
svårighetsgrad.

DET ÄR VI SOM KÖPER DITT VIRKE
KONTAKTA VIRKESKÖPARE:

KONTAKTA VIRKESKÖPARE:

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

David Skyman
Närke
073-838 10 78
david.skyman@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog
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Magic åter som KIK-ordförande
Han gjorde väl ingen större succé som fotbollsspelare, Kilsmo IK:s nye ordförande.
– Men jag hade ett fruktansvärt hårt skott, säger
Torbjörn Jonsson, som sedan årsmötet i mars har
tagit över ordförandeklubban.
I dag bor han visserligen inte kvar i Kilsmo, men
hjärtat slår fortfarande för orten och för klubben
som var något av hans andra hem under uppväxtåren. Redan som 17-åring fick han sitt första uppdrag i Kilsmo IK, då som ledare för knattelaget.
Han är född och uppvuxen i Kilsmo, där hans
svärföräldrar bor kvar. Där finns också många av
hans vänner från barndoms- och ungdomsåren.
Det är skidor och fotboll som varit basen för
föreningen. KIK har haft skidåkare i landslaget och
fotbollslaget har varit uppe i division tre. Nu är det
sexan som gäller.
Torbjörn Jonsson bor numera i Örebro, men har
väl egentligen aldrig lämnat Kilsmo mentalt. Han
har suttit i styrelsen i flera omgångar och var ordförande en gång tidigare. Året var 1997. Sedan flyttade familjen till Mora och då var det naturligtvis
lite svårt att vara aktiv i KIK.

motionsnivå. Han har åkt 30 vasalopp och nästa
vinter blir det det 31:a, denna gång tillsammans
med sonen Gustaf.

Magic Jonsson

För många östernärkingar och andra är han också
känd som Magic Jonsson, den långe mannen med
den särpräglade sångrösten som var något av en
frontfigur i det osannolika rockbandet The Bävers.
Gänget uppträdde på Skrattrevyerna i Brevens
Bruk på nittiotalet. Och det var naturligtvis Calle
Gripenstedt som såg till att Magic Jonsson ställde
sig på scenen.
– Det var faktiskt på fotbollsplanen som jag mötte
Calle för första gången. Han ville bli målvakt i
Kilsmo IK. Som allt annat som Calle företog sig gick
han in i rollen med etthundra procent. Vi tränade
timtals. Han stod i målet och jag sköt. För varje boll
som gick in blev han skyldig mig en öl. Det blev
många glas, berättar Torbjörn Jonsson.

Samarbete med Brevens IF

Men nu är han tillbaka och som ordförande har han
förstås visioner om klubben?
– Ja, det finns lite att ta tag i. Vi måste se framåt
på lite längre sikt, satsa på ungdomsverksamheten
och kanske också på det sociala. Klubbhuset skulle
kunna användas till annat än just idrottslig verksamhet. Och sen vill jag återknyta kontakterna med
Brevens IF, säger han.
Klubbhuset är en pärla. Prydligt och välskött.
Här skulle mycket annat än PRO-gymnastik kunna
anordnas.
Torbjörn Jonsson idrottar fortfarande, men på

Torbjörn Jonsson är tillbaka som
ordförande i Kilsmo IK. Till vardags
är han byggledare i Örebro.

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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Passa på!

Mot uppvisande av
denna annons får du:

30%
på hela sortimentet*

*Erbjudandet gäller t o m 30/6-15 på ordinarie pris.
Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken
och förfrankerat är undantagna. Gäller en gång/kund.

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16

Tanka i Högsjö
Till midsommar räknar man med att den efterlängtade bensinmacken vid Coop i Högsjö ska öppnas.
– Ja, om allt går som det ska och att vi inte råkar
ut för några överraskningar kommer den att stå klar
då, säger Håkan Pettersson på Green Petroleum.
Här kommer bilisterna att kunna tanka 95-oktanig bensin och diesel. Och till vilket pris?
– Vi försöker hålla samma priser som våra
konkurrenter, men vi är ett litet bolag som inte
alltid kan tävla med de stora jättarna, säger Håkan
Pettersson.

Fiska i Sottern
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

Fiskeregler i
Sottern
När man löst fiskekort gäller dessa
regler.
Säsongskort:
Handredskapsfiske, fiskekortet
är personligt.
Trollingkort: Allt spöfiske som innefattar användning av motor. Max 10 spön/båt. Fiskekortet
är personligt.
Familjekort: Man och hustru (eller andra
familjeförhållanden) samt barn upp till och med
17 år.
Vuxna personer kan inte fiska på någon annans
fiskekort.
Minimått på gös är 45 cm. Alla gösar som är under
45 cm måste släppas tillbaka i sjön.
Vanliga fiskarter i sjön är gös, gädda, abborre, ål,
lake. Ta hänsyn till olika fiskarters lektider samt
lekplatser. Respektera gällande regler i Sotterns
naturreservat.

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2015
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 1 • 2015
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Träjn Center expanderar!
Fredag den 27 mars var det öppet hus hos Träjn
Center som håller till i Pålsboda Folkets Hus. Gymmet har byggts ut för andra gången och de nya
lokalerna visades nu upp för intresserade.
Tidigare har träningen skett enbart på våning
två, men allteftersom antalet medlemmar har ökat
– det närmar sig 300 – har det blivit alltmer trångt
och ibland har det varit kö till maskinerna. Därför
har Träjn Center i samarbete med Lifestyle Fitness
Sweden nu utökat sina domäner med ytterligare
150 m2 i källarvåningen och samtidigt har fler
träningsmaskiner och redskap köpts in; löpmaskin,
cabel cross, crosstrainer, spinningcykel, ryggresare,
power rack, hantlar mm. (För den oinsatte som inte
vet vad alla dessa maskiner är bra för: Välkommen

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

in på en ”guidning” och
ta chansen att testa
maskinerna.)
En mycket positiv
nyhet är att man för
200 kr i månaden nu
kan träna på både
Träjn Center och Lifestyle Fitness Örebro.
(Befintliga medlemEn av dem som hittat ned
mar betalar mellantill de nya lokalerna i kälskillnaden upp till 200
laren är Mats Aronsson.
kr.) Övriga nyheter är
att gruppträning planeras i Pålsbodagymmet, det
blir cirkelträning för motionärer.
Vill du veta mer? Ring 0582-40228. Information
om Träjn Center kan du dessutom finna på
www.palsbodafolketshus.se. Lifestyle Fitness
kan du läsa om på www.lifestylefitness.nu.

Hos oss hittar du:
• Fruktträd • Rosor • Bärbuskar
• Blombuskar • Perenner
• Sommarblommor
• Krukväxter
• Snittblommor
• Gödsel • Torv m m
Vi finns bakom Säfstaholms slott.

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.

Välkommen till vår hemsida:
www.ekholmenstradgard.se

EKHOLMENS
VINGÅKER

0151-130 75

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

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se
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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 året runt.
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.

Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna bostäder!
Vi erbjuder stuga och lägenheter
för permanent-, helg- och dygnsuthyrning.
För mer information kontakta
Birgitta Larsson 019-58 58 50

Vi sätter värde
på ert virke!
www.holmen.com

Nr 1 • 2015
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Missa inte…

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.
Bra priser!

• Fredag 19 juni, kl 19.30, Brevens kyrka
		”Från opera till Breven”. Edith Barlow, sång och Carl Pontén, piano.

Perssons Byggvaror AB

• Söndag 21 juni, kl 19.00, Brevens kyrka
Kören Cantica Nova. Dirigent Ghlenn W. Lindquisth.

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

• Fredag 26 juni, kl 19.00, Brevens kyrka
Brefvenssextetten och Joshua Saksberg, piano.
• Fredag 3 juli, kl 19.00, Brevens kyrka
”Jazz å dikt å sån´t”. Eivor & Torsten Birath, Gunnar Breving
och Lars-Gunnar Gunnarsson.
• Lördag 4 juli, med start kl 11.00 för loppisen
Auktion i Sion, Labbetorp.
• Fredag 10 juli, kl 19.00, Brevens kyrka
Annika Blomfeldt, cello och Johan Westre, piano.
• Lördag 11 juli, med start kl 11.00
Loppis kl.11.00 i Brevens Bruk, vid Konst & Hantverk samt
13.00 vid Hembygdsgården.
• Fredag 17 juli, kl 19.00, Brevens kyrka
Jan-Inge Hall med vänner.
• Fredag 24 juli, kl 19.00, Brevens kyrka
”Harpa, balett och piano”. Jennie Åbrink med döttrarna
Fredrika och Ingrid.

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

VATTEN

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

• Fredag 31 juli, kl 19.00, Brevens kyrka
Klassiskt pianogodis. Per Östlund, piano.
• Lördag 1 augusti, med start kl 09.45
Spelmansstämma i Breven, vid hembygdsgården. Minikurser,
allspel, uppspelningar och buskspel. Avslutas med picknick och
dans i hembygdsgården.
• Fredag 7 augusti, kl 19.00, Brokyrkan
Tioårsjubileum med allsången, ”Från Barnatro till Flottarkärlek”, med Gunnar Breving, Jan-Inge Hall, Stigbjörn
Bergensten, Spontanorkestern och hemlig gästartist.

• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02

Under sommaren kommer också Miguel Martinez i Brevensgården
att anordna fester med paella och tapas som teman och därtill musikalisk underhållning. När sedan hösten närmar sig är det dags att
boka in Mårten Gåsmiddagen och den väldiga Oktoberfesten. Se
anslagstavlorna!
Edith Barlow sjunger
i Brevens kyrka på
midsommaraftonen.

Spontanorkestern i ak
tion när
allsången lyfter Brok
yrkans tak.

BESÖK
www.brevens.se
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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.

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
Nr 1 • 2015

www.provinsbutiken.se

Information om Brevens Bruk AB

Allt för din trädgård!
- Planteringsjord
- Flug/getingmedel
- Klor till pool
- Kräftburar

Kontaktpersoner

Sävstaholmsvägen 5, Vingåker
Telefon 0151-51 14 16
Mån-fre 8-18, lör 9-13

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

Borga plåt

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

Perssons
AB
BRAByggvaror
PRISER.
Perssons Byggvaror AB

Håkan Brahn
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Håkan Brahn
Tel 070-731
16 29, 0151-511
435 • (Mitt
Öppet:
Vard
7-18 • Lör 9-13
Engelbrektsgatan
18,Vingåker
emot
värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435 • Öppet: Vard 7-18 • Lör 9-13

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, Sten Geijer:
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

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

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

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

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

Perssons
Byggvaror AB
Stor sortering av

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

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

Upplaga: 10.500 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB,
715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare:
Sten Geijer

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

Redaktör & Annonser:
Birgitta Larsson

www.brevens.se
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Mina bästa tips för sommaren
Katarina Blume, Stockholm och Brevens Bruk:

Vendela Lindgjerdet, 9 år, Kilsmo:

– Att glädjas åt trädgården
och allt vad den ger. Att äta
det som man själv odlat. Och
sen att njuta av tystnaden
som finns i trädgården. Just
tystnaden här ute på landet är
fantastiskt för den som kommer från Stockholm.

– Bada. Inte bara i
Sottern utan i många andra
sjöar. Sen ska det bli kul att
åka på kollo i Garphyttan
med mina kompisar. Skara
Sommarland ska jag också
åka till och det är ett bra
tips för sommaren.

Rolf Ewald, Brevens Bruk:

Christer Oddsberg, Stockholm och Brevens Bruk:

– Fiska i Sottern är en
höjdare. Västkusten och Smögen är ett annat sommarmål.
Annars tycker jag att sommaren är till för att bara ta det
lugnt, äta och dricka gott och
umgås med trevliga grannar.

– Gå ut och promenera och
sedan sätta sig på trappan
och filosofera. Att gå runt
i Breven och titta är inte
heller så dumt. Finns alltid
något nytt att upptäcka. En
tur till Regna kan jag också
rekommendera.

Stina Hagelqvist, Stockholm och Brevens Bruk:

Per Ivarsson, Brevens Bruk:

– Att studera kulturmiljöer,
inte bara i Brevens Bruk. Det
ligger nära mitt jobb som
konsthistoriker. Lite nördig
är jag allt. Och sen att gräva
i trädgården. Att bada tillhör
ju också sommaren.

– Att besöka Brevens
Bruk förstås. Inte bara till
midsommar utan när som
helst för att njuta av den
vackra bruksmiljön. Sen
kan man avsluta dagen med
en finare måltid hos Miguel
på Brevensgården.

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

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

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

