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Premiär för Allsångsdeckare i Brevensgården

Från Byghaestadh
till Bystad

Nu finns det kor
igen på Bystad

Sidan 2

Sidan 12

Sidan 17

Festligt värre på Bruksteatern
Hiskeliga saker händer på Bruksteatern där flera
mord begås. Fast lyckligtvis under uppsluppna
former och därtill dånande allsång.
I slutet av oktober hade ”Skuld och gröna skogar”
premiär på Bruksteatern och nu går föreställningen
för fulla hus med många rungande skratt. Ty, trots
morden, är det här en hejdlös komedi.
”Skuld och gröna skogar” – världens första allsångsdeckare – har tidigare visats i Breven, då
på en öppen sommarscen. Man kan konstatera att
dramat passar betydligt bättre i den gemytliga
Bruksteatern.
Till premiären anlände folk från när och fjärran.
Det var festligt värre och saknaden efter Hjalmar
Berglund från Viiby by kändes inte så besvärlig.
Och apropå Hjalmar. Blir det någon revy hösten
2020?
– Kanske, kanske. Vi får se, säger Peter Flack.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten

Ständiga premiärlejon, Kerstin och Per Johan Behrn, åkte
naturligtvis till Brevens Bruk från Örebro.

Impressarion Jan Beime höll koll på premiären och fick
tydligen förre kanoncentern Thomas Nordahl på gott humör.

Per Ivarsson, Brevens Bruk, dryftade kyrkliga angelägenheter
med Roger och Annbrith Wiman från Asker.

Georg och Maria Lohse tog vägen från Brickeberg ända till
Breven.

Jan-Ove Fors från Högsjö togs om hand av värdinnan
Britta Hellström.
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Ett strävsamt par från Breven, om än inte särskilt gammalt,
Roger och Siw Andersson, fann vägen till Bruksteatern på
premiärkvällen.

Ulf Nordström beskriver kanske Örebro Hockeys skadeläge
för Birgitta och Claes-Göran Eklund.

Claes Wahlberg, med militärisk uppsyn, eftersom han är
gammal major, med sin hustru Lena Källström, tidigare
kommundirektör i Örebro.

Två tredjedelar av kommunens maktelit samlad, kommunalråden Per-Åke Sörman (C) och Marlene Jörhag (KD).

Insignis – en trygg partner
Vi har varit verksamma i ca 10 år. Vi brinner för våra kunder
och tillsammans skapar vi framgång.
Vi är 18 anställda på kontoret i Örebro och omsätter 27 Mkr.
Tillsammans med våra partners täcker vi hela Norden.
Trygg Partner

Insignis IT AB
Transportg. 4, 702 27 Örebro
www.insignis.se

Janne Grävarn
i Vittorp AB

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.

Tel: 070 - 624 81 80
E-post: janne@skogsmaskin.se

Tel vx 019-12 10 60 • info@insignis.se
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En glad nyhet: Miguel blir kvar som krögare
Protestmarscherna inställda, petitionerna sönderrivna – Miguel Martinez blir kvar på Brevensgården!
– Ja, åtminstone en tid till. Kanske hela nästa år.
Vi får se, säger han.
I början av året meddelade krögaren sin avsikt
att sälja rörelsen och inrätta sitt liv som pensionär.
Det lät inte bra. Folket i Brevens Bruk ville absolut
inte bli av med sin populäre pubvärd (även om han
kan vara lite tvär till sin natur emellanåt).
– Jag har haft en del spekulanter, men ingen som
jag sett som riktigt seriös. Jag vill ju att Brevensgården ska fortleva ungefär på samma sätt som jag
har drivit restaurangen och puben, säger Miguel
Martinez.
Nu fortsätter han alltså som krögare under nästa
år, eller åtminstone tills det dykt upp någon som
kan ta över på ett ”seriöst sätt”.

Miguel Martinez – kvar som krögare i Breven.

Välkommen till Jacobssons Smide & Motor i Vingåker AB.

Ett mångsidigt företag som arbetar med allt i från försäljning och reparationer av
lantbruks-, entreprenadoch skogsmaskiner till diverse svets- och smidesarbete.
Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner.
På Jacobssons har vi ett brett sortiment
med lager,tätningar med mera.
Välkommen in till oss!

0151-107 60

www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl
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Ett nytt hus på gång i Breven

Martina, Thea 9 år, Ronja 10 år, och Martin på den tomt där
det snart kommer att stå en vacker villa.

av

d

Inte sedan 2005 har Brevens Bruks
bostadsbestånd utökats. Då byggdes de
tre sjövillorna vid Nedre Bruket. Men nu
är två nya hus på gång. Det ena ska stå
färdigt om ett år vid västra delen av byn,
inte långt från Botaren.
Hit flyttar familjen Dahlqvist-Karlsson,
Martina och Martin, med sina två döttrar.
– Det kommer att ta drygt ett år att
bygga huset och vi gör det mesta själva,
säger Martin Karlsson, som är elektriker
men också en duktig hantverkare.
Och tillsammans med sin sambo Martina
Dahlqvist har han ritat huset, som förstås
kommer att bli precis som de vill ha det.
Villan blir på ett plan med en yta på 188
kvadratmeter, inklusive garage.
Familjens hus i Regnabotten är sålt och
flyttlasset har redan gått till Breven. Under
byggtiden kommer familjen nämligen att
bo i Brolyckan, tidigare Brokyrkan.

Plantor
Vi löser dina behov av
Plantering
Skogsvård
Telefon 070-684 80 97
Röjning
Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

♦ Plantering ♦ Röjning
Plantor
nya Plantterminal i Sonstorp!

ng,

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

www.sundins-skogsplantor.se
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Från Kroatien till folkhemmet Sverige

Syskonen Anton Marijanovic och Maria Schönfeldt på balkongen med utsikt över Högsjön.

Maria Schönfeldt dukar fram kaffe, bullar och kex
när vi sitter i det vackra vardagsrummet i Högsjö,
med utsikt över Högsjön.
– Min mamma serverade alltid ballerinakex, så
det vill jag också göra, säger hon med ett litet skratt.
Kanske var det så för 53 år sedan då den tioåriga
Maria kom till Sverige från Kroatien, som då var en
del av Jugoslavien. Det var nog första gången hon
åt ballerinakex och det var mycket, mycket annat
som var nytt för den lilla flickan.
– Rinnande vatten i lägenheten! Oj, oj. Och
vattentoalett! Man kunde gå på toa inomhus.
Historien började egentligen ett år tidigare när
pappa Ivan begav sig till Italien för att söka jobb.
Där hamnade han i ett läger med andra arbetssökande och dit kom företagsrepresentanter från
hela Europa. Det här var en tid då industrin hade
ont om arbetskraft, inte minst i Sverige.

Schweiz blev Sverige
– Pappa valde Sverige eftersom han tyckte det låg
så nära Italien. Han hade förväxlat Sverige med
Schweiz, men det visade sig lyckosamt, berättar
Maria.
Ivan Marijanovic kom till Brevens Bruk och gjuteriet.
Ett år senare kunde han hämta sin familj som bestod
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av hustrun Ivka och de fyra barnen Anna, 15 år,
Nikola, 12, Maria, 10 och Anton 9 år.
Familjen flyttade in i Östra Röda Byggningen i
Breven, i en trerummare. Låter lite trångt för en
familj på sex personer?
– Inte alls. Alla fick plats. Det fanns gott om
utrymme. Och det var spännande och roligt att få
komma till Sverige, säger brodern Anton Marijanovic,
som knaprar på ett ballerinakex.
– När vi kom till Brevens Bruk hade vi med oss
endast de kläder vi bar på kroppen. Pappa Ivan åkte
till Stockholm för att möta upp mamma Ivka och oss
barn. Detta visste Brevensborna, och de visste också
att lägenheten vi skulle anlända till gapade tom.
Men dessa underbara människor enades och fyllde
lägenheten med möbler, sängkläder och kläder till
oss barn. Jag själv minns en nästan ny röd duffel
med kapuschong. Den var skänkt av familjen Tesell
och passade mig perfekt, dessutom började det bli
kallt så den värmde skönt i höstkylan. Vi syskon är
helt överens om att Breven för alltid kommer att
finnas i våra hjärtan, berättar Maria.
De fyra barnen anlände i oktober, den sjätte oktober,
för att vara exakt. Och sattes genast i skola, utan
att kunna ett ord svenska.
– Jag stod där på skolgården vid Brevens skola
och undrade vart jag skulle ta vägen. Då kom det
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en flicka, Lena Malmström, tog min hand och visade
mig upp till skolsalen på andra våningen, berättar
Maria.

så dumt. Och att resa. Nu senast gick färden till San
Francisco där hon stannade i tre veckor.
– Vi alla har barn som lyckats här i livet. Det är vi
stolta över. Och underbara barnbarn, säger Maria.

Språket? Inga problem
Och språket var faktiskt inget problem.
– Man var ju tvungen att lära sig det. Och det gick
fort. Vi var de enda barnen från Sydeuropa, men det
fanns gott om finska barn och en del norska också,
vill jag minnas, säger Anton.
Familjen flyttade efter några år till Högsjö sedan
Ivan Marijanovic fått jobb på det som idag är Voith.
Med tiden kom nästan hela familjen att arbeta på
samma företag, men då hade mycket vatten flutit
genom Brevensån.
År 1974 flyttade Anton Marijanovic tillbaka till
Kroatien.
– Jag jobbade som bonde, skötte grisar, körde
traktor och var kypare och en del annat. Sen gjorde
jag också militärtjänsten, gifte mig och fick en son.
Så märkte jag att hela landet höll på att gå åt pipsvängen och då ringde jag min bror Nikola som kom
och hämtade mig, berättar han.
Och du funderar inte i dag på att återvända?
– Nej, bevare mig!

Alla arbetade
Familjen Marijanovic etablerade sig i Sverige. Alla
arbetade. Mamma Ivka var sömmerska på Ljungströms i Vingåker, medan övriga i familjen jobbade
på Voith. Maria fick en tjänst på orderavdelningen.
Anton arbetar fortfarande på företaget, medan
Maria har gått i pension. Deras bror Nikola bor
också i Högsjö.
– Jag njuter av varje ledig stund, att få göra precis
vad jag vill, säger hon.
Hon vill bland annat spela golf, vilket hon gör.
Långa promenader, ofta över en mil, är inte heller

Familjen Marijanovic samlad på ett bröllopsfoto från 1970.
Från vänster pappa Ivan, Anna, hennes man Kjell Gren och
mamma Ivka. I bakre raden Maria, Anton och Nikola.

Inte ett öre i bidrag
Anton bor i Brevens Bruk och har dessutom ett
torp ute i skogen på Sotterns södra sida. Fiske är
hans passion och hans rökta gös är en berömdhet
i Breven.
Maria och Anton betraktar med förvåning dagens
svenska immigrationspolitik.
– Vi fick aldrig ett öre i bidrag. När pappa skulle
hämta hit oss från Kroatien fick han ta ett förskott
på lönen för att kunna betala resan. Och språket
fick vi lära oss på egen hand. Att arbeta och försörja
sig själv var en självklarhet, säger Maria.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

El & VVS
El & VVS
Installationer
& Service
Installationer
& Service
El
✹
Värmepumpar ✹ Kyla
Solenergi
Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken

Vattenfilter ✹ Värmepumpar
Laddstationer
✹ Solenergi
Värmepumpar
Solenergi
Vedpannor ✹ Vattenfilter
Överspänningsskydd/
✹ Laddstationer
Vattenfilter
Laddstationer
åskskydd
✹ VVS
Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
Överspänningsskydd/
åskskydd
åskskydd
Vi säljer och installerar

God Jul önskar www.nepab.nu
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Vi säljer och installerar
Tel. 019-45
00 60
Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu
www.nepab.nu
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Djup – ett kärt återseende för Birgitta

Birgitta Wennerström vid det Djup som hon älskade som barn.

– För mig var Djup ett paradis på sommaren och
jag längtar efter att få återkomma hit.
Det är en kulig höstdag när vi står vid det stora,
röda huset vid Djup. Sottern glittrar nedanför och
björkarna har börjat skifta från grönt till brunt.
Huset är inte till sin fördel, eftersom det håller på
att renoveras, men till sommaren ska det vara ett
modernt, vackert boende för sommargäster.
Birgitta Wennerström känner sitt Djup. Här
bodde hon tio år, från det hon var sex år gammal
tills hon fyllde sexton. Familjen bestod av pappa
Lennart, mamma Anna och fem barn – fyra flickor
och en pojke.

Bara goda minnen
Lennart Wennerström var arrendator, jobbade i
skogen, körde timmerhästar och skötte ett litet
lantbruk som tillhörde Djup.
– Vi hade en häst, fyra kor, höns och en gris som vi
slaktade till jul och fick skinka på bordet. Vi odlade
potatis och grönsaker och en del annat. Man kan väl
säga att vi var självförsörjande på mycket, berättar
Birgitta Wennerström.
Men livet långt ut i ödemarken, utan el, utan kommunalt vatten och avlopp, måste ha varit besvärligt?
– Inte som jag minns det. Jag har bara goda minnen
från mina år på Djup, säger hon.
Birgitta och hennes syskon gick i skola i Breven.
Dit var det sju kilometer. Barnen cyklade när vädret
tillät. På vintern använde de sparkstötting och när
snön gjorde det omöjligt fick pappa Lennart ta häst
8

och släde till hjälp.
– Under vissa perioder var jag inneboende på
Värdshuset i Breven. Men då längtade jag hela tiden
till Djup, säger Birgitta.
Familjen Hadders – Elsie, Knutte, Gunnar, Anette
och Marianne – hade varit hyresgäster hos arrendatorn
som hade Djup före Wennerströms.
Familjen Kvarnström från Högsjö flyttade in i den
angränsande boden under somrarna.

Återvände med Sören
Sexton år gammal lämnade Birgitta Djup för att bege
sig ut i stora världen. Hon hamnade i Södertälje och
vidare till Boden och Gällivare, för att sedan återvända
till Södertälje där hon träffade Sören Skogh, som
hon numera lever tillsammans med i en vacker villa
på Smedvägen i Brevens Bruk.
År 1990 återvände hon till Breven. Och fick med
sig Sören.
– Det var inte så svårt. Han älskar skog och mark,
svamp och bär, säger hon med ett litet skratt.
Kommande sommar är Djup helrenoverat, med
elektricitet, badrum och modernt kök och hyresgäst
erna kommer förmodligen att stå på kö.
– Min syster Margret Nilsson står nog först på
tur, säger hon.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten
Gården Djup ligger vid Sotterns södra strand, cirka sju kilometer väster
om BrevensBruk.
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Sofie – en mästerfotograf i Breven

Sofie Isaksson inklämd i sin egen vinnande badbild.

Det bor många begåvade människor i Brevens Bruk.
En av dem är Sofie Isaksson.
Sofie är fotograf. Mästerfotograf, skulle man
kunna säga. Och beviset är hennes medverkan i
praktverket ”Livet i Norden” – en bildbok där landets
främsta fotografer medverkar. Sofie har två bidrag
i boken.
– Jag blev kontaktad av Lars Dareberg, bildchef
för projektet. Uppdraget var att skicka in bilder
som var tagna under en specifik vecka i maj. Femhundra fotografer var inbjudna och förlaget fick in
tiotusentals bilder. Av dessa blev tvåhundra utvalda,
berättar Sofie Isaksson.
Hon skickade in fyra bilder. Två av dem valdes
alltså ut. En visar hur en veterinär lagar tänderna
på en häst. Den andra är en underbar bild på två
80-åringar i ett badkar.

– De två andra bilderna, som inte kom med, var
på ett kosläpp och ett porträtt på Rut Nilsson, säger
Sofie.
Badbilden på 80-åringarna har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att den tar plats bland ett
sextiotal andra ur boken som visas på en utställning
som hålls på Fotografiska i Stockholm.
– På vernissagen visades fyra bilder på en jätteduk.
Och en av dem var just min badbild, säger Sofie.
”Livet i Norden” är en bok fylld av fantastiska
bilder och informativa texter. Den kommer också
att ges ut på engelska, danska, isländska, finska
och norska.
Sofie Isaksson är inte bara en framstående fotograf.
Hon är också redaktionschef på tidningen Länsposten.

Vi gillar skogsägare
och lantbrukare
Vi tvättar och
målar allt!

Vi vet vilka frågeställningar och utmaningar som du och din
verksamhet ställs inför i olika situationer. Vårt mål är att förenkla dina
bankaffärer och att finnas som stöd för dig i dina affärsbeslut.
Välkommen till oss.

Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget
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Anette – glasmålningskonservator och återvändare

Anette Wahlgren har återvänt till Brevens Bruk där hon
planerar att kunna flytta in i sin nybyggda villa.

Se över era tak.
Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

Öppet :
Vardagar 718
Lördagar 913

Vi har allt för
husdränering,
byggnation,
Öppet:
Våren
är i antågande,
Vardagar 7takmaterial och fönster
18
se
över era tak
Lördagar 913
samt färg för både ute och inne.

Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

Perssons
Byggvaror AB

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

PERSSONS
BYGGVAROR
IDROTTSVÄGEN
1, VINGÅKER

Bengt: 070-731Idrottsvägen
16 29, Carola:
070-522 35 53
1, Vingåker
Bengt: 070-731 16 29,carola@perssonsbyggvaror.se
Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se,
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se
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Det är nästan fullsatt i hembygdsgården när Anette
Wahlgren fattar mikrofonen för att berätta om glasmålning och glasmålningskonservering. Hon leder
åhörarna in i en ny värld som är okänd för de allra
flesta. Så är också hennes yrke väldigt ovanligt och
i Sverige finns endast ett handfull personer som
ägnar sig åt det.
– Det började egentligen med att jag blev törstig
på en flygplats, letade efter vatten och fann Daily
Telegraph där det fanns en artikel om en ny kurs i
glasmålningskonservering vid universitetet i York,
berättar hon.
Den kursen sökte hon och kom in, vilket i sig var
en bedrift eftersom endast åtta antas till utbildningen. Det ledde till en MA (Master of Arts) och
olika uppdrag i just glasmålningskonservering.
– Lyckligtvis fick jag jobb som konservator ett
par månader efter examen och arbetade då med ett
jättefönster i York Minster från 1408. Stort som en
tennisplan. Det var fantastiskt, berättar hon.
Det ledde senare till ett uppdrag för Uppsala
domkyrka, där den största färgade glasväggen i
Sverige finns.

Bygger ett eget hus
Anette Wahlgren tillhör en gammal brevenssläkt.
När hon var tolv år flyttade hon till Brevens Bruk och
kom att stanna här tills det var dags för gymnasiet.
Nu är hon alltså tillbaka, bor i en lägenhet, men
siktar på att flytta in i ett eget hus inom en snar
framtid.
Hennes två döttrar, Sara och Emma, bor i England.
– Jag letade efter hus här i Breven, men hittade
inget. Till slut blev jag lite desperat och bestämde
mig för att bygga ett eget tillsammans med min
sambo John, säger hon.
Hon köpte tomt vid Knipphammarsvägen och
hoppas att bygglovet ska vara klart senast i mars
nästa år. Och då kan bygget komma igång om all
planering går bra.
Anette Wahlgren har ett brokigt liv bakom sig.
Hon tog studenten på Karro, utbildade sig till
ekonom, studerade konst i Singapore, jobbade som
konstnär i några år innan hon hamnade i York.
– Jag tror inte att jag kan försörja mig som glasmålningskonservator här i Sverige. I stället ska jag
ta upp mina konstnärsambitioner. Det gäller bara
att få lite självförtroende. Anna Asplund och Karin
Gissberg på Brevens Hjärta har uppmuntrat mig,
så det ska nog gå bra, säger hon.
En bra start på den nygamla karriären är att ett
av hennes konsstverk har utvalts att vara med på
en utställning på Royal Scottish Academy of Art i
Edinburgh.
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Lantbruksåret 2019
Under 2019 har lantbruket på
Brevens Bruk AB satt spaden i
jorden för att med nytt grepp möta
framtiden. I mars månad var grävmaskinen på plats för att börja
markarbetet som skulle bli grunden
för ett nytt dikostall vid Bystad ladugårdsområde. I slutet av augusti
stod det klart för att ta emot de
första dräktiga Herefordkvigorna.
Lantbruket står under 2 års omställning till att bli kravgodkänt,
vilket har inneburit väsentliga
skillnader i planering och arbete för
att möta alla behov och krav.
Odlingsåret började med en torr
vår. Tack och lov rätade det till sig
och vi fick jämna skurar fördelade
över växtperioden. Arealer förbereddes för att producera foder åt
de kommande nötkreaturen. I det
konventionella jordbruket har vi
tidigare använt oss av mineralgödsel för att tillgodose
grödorna med växtnäring. Det har nu ersatts av
rötrester från biogasanläggningen i Örebro samt
hönsgödsel. Nya entreprenörer anlitades för att
utföra arbetet.
Spannmål och baljväxter har gett bra avkastning,
frögrödorna med något sämre resultat. Eftersom
vilttrycket på åkermarken fortfarande är kraftigt
så stängslar vi grödorna fullt ut, vilket kräver stora
resurser, men det har visat sig att man kan räkna
hem den kostnaden. Med tanke på att den blivande
djurbesättningen kräver grovfoder inför kommande

INSTALLATION

SERVICE

år så är det nu skönt att med årets gynnsamma
väder kunnat lägga en bra grund för etablering av
vall. Sommarens behagliga temperatur har också
varit bidragande till god skörd av spannmål och
baljväxter.
Restaureringen av naturbetesmarker runt Bystad
har fortskridit, och med inlånade betesdjur är vissa
delar av restaureringen nu inne på fjärde säsongen.
Länsstyrelsen i Örebro Län har slutbesiktat de
första 10 hektaren med gott resultat.

SÄKERHET

Stefan Svensson
Lantbruksansvarig

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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BYSTAD, LITE HISTORIA
Byghaestadh blev Bystad
Namnet Bystad har i takt med tidens stavsätt ändrats flera gånger under seklers gång. Detta framgår
av den utredning som gjordes 1955 då friherre Carl
Gripenstedt hos Kungliga Lantmäteristyrelsen ansökte att för framtiden få namnet ändrat till Bystad.
Dels var den tidigare benämningen Bysta inte fullt
följdriktig med tanke på namnets ursprung, dels
skedde det ofta förväxlingar med Byrsta och Bista,
speciellt i dialektspråk. Framställningen vann bifall
i samtliga instanser och sedan Ortnamnskommissionen avgett sitt yttrande fastställde Lantmäteristyrelsen i november 1955 att benämningen ändras
till Bystad. I det yttrande Ortnamnskommissionen

angav hette det bl.a. ”Namnet skrevs år 1377 datum
Byastadh och 1378 datum Byghaestadh, 1456 i By
staed, 1461 i By stad, 1549 Byista, 1560 Bystad och
1586 Byestad. Under åren 1688-1737 var benämningen åter Bystad för att 1777 få den förkortade
formen Bysta.”
I ortnamnsutredningens yttrande hette det bl.a.
att det uppenbarligen inte är ett äkta sta-namn,
utan ett ursprungligt fornsvenskt b y a s t a d,
”nybygge på odaljord”, ”utflyttad gård”, vilket kan
jämföras med fornsvenska t o r p a s t a d h ”nybygge
på avgärda jord”.
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”Namnet på -sta av pluralt stadha, stadhum, alltså
”äkta” sta-namn skrivas av gammalt genomgående
-sta i Mellansverige, medan de sydsvenska namnen
av denna typ skrives –stad. Då emellertid Bysta ej
hör till denna grupp, där det plurala –stadha utvecklats till –sta, utan istället innehåller en ursprunglig
singularis på –stadha, har Ortnamnskommissionen
intet att erinra mot att Bystad i Askers socken, i
enlighet med ägarens önskan stavas B y s t a d.”

Ägarna av Bystad
Godsets historia sträcker sig tillbaka som nämnts, till
början av medeltiden. Här följer en uppräkning av
samtliga kända ägare: (Utdrag ur Nerikes Allehanda
9/3 1961, Gunnar Hjalmarsson.)

1. Böghil van Hoo, av namnet att döma en holländare.
Förutom herre till Byghaestadh under senare delen
av 1300-talet, då många utländska herrar fanns i
Sverige, var han också häradshövding i östra Närke
under kung Albrekt af Mecklenburgs tid.
2. Boo Djure, hövitsman på Stockholms slott, ägde
Byghaestadh intill början av 1400-talet under drottning Margareta och Erik af Pommerns tid.
3. Riddaren Tomas Bengtsson blev tydligen näste
ägare och bodde på Byghaestadh under Kristoffers
tid i början av 1400-talet.
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4. Sigge Larsson d.ä. Sparre (af Forsvik), gift
med Margareta Färla, var därefter ägare till godset
till 1442, då han dog.
5. Hans son, riksrådet Lars Siggesson Sparre,
blev nu herre till By stad där han bosatte sig 1448.
Han ägde dessutom Ågård i Råda socken, Skaraborgs län. Gift först med Beata Arvidsdotter Svan
och därefter med Ingeborg Bengtsdotter Bjelke. Död
i Vadstena 1473.

9. Deras dotter Anna Tott född 1581, död 1646. Gift
med Bror Andersson Rålamb, född 1568, död 1647.
Han innehade många höga ämbeten, var slutligen
landshövding över Finland och Åland. Han var
den förste i ägarlängden som även ägde Breven
(dåvarande Lilla Breven). Ligger begraven i Klara
kyrka, Stockholm.

6. Sonen Sigge Larsson Sparre d.y., herre till
By stad, Ågård och Skofteby. Född 1443 och död
1509. Var 1473 och 1493 Svea Rikes Råd. Gift första
gången med Brita Bengtsdotter från Sjögerås, andra
gången med Kerstin Månsdotter Natt och Dag, dotter till Måns Bengtsson Natt och Dag på Göksholm,
Engelbrekts mördare.
7. Hans dotter Ingeborg Siggesdotter Sparre,
född 1492, död 1544, ägare till By stad och Bilby. Gift
först med Göran Hansson Stjernsköld, hövitsman
på Korsholm, därefter med Krister Classon Horn af
Åminne, hövitsman på Åbo Slott, tredje gången 1524
med Åke Classon Tott, som stupade 1531.
8. Son i sista giftet Clas Åkesson Tott, riddare,
riksråd och fältöverste, lagman över Nerike 1573
samt styresman över Finland. Innehade Byista
från 1544 till 1596. Gift med Ingeborg Karlsdotter
Gyllenstierna och senare med Kerstin Henriksdotter Horn.

Fiskekortspriser
Fiskekort:			

Normalpris Boende i närområdet

Årskort handredskap, 1 person
Årskort handredskap, familj

700 kr
1050 kr

500 kr
750 kr

Årskort trolling, 1 person		
Årskort trolling, familj		

1200 kr
1800 kr

800 kr
1125 kr

Veckokort handredskap, 1 person
Veckokort handredskap, familj

350 kr
525 kr

250 kr
375 kr

Veckokort trolling, 1 person		
Veckokort trolling, familj		

525 kr
750 kr

375 kr
550 kr

Dagskort handredskap, 1 person
Dagskort handredskap, familj

70 kr
105 kr

50 kr
75 kr

Dagskort trolling, 1 person		
Dagskort trolling, familj		

105 kr
150 kr

75 kr
100 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.
Fiskekort finns att köpa hos:
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda
Saker & Ting, Bruksgatan 16, Brevens Bruk
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Claës Rålamb

10. Sonen Claës Rålamb, friherre till Byestad,
herre till Bro och Länna, Björkvik, Tranås och
Beatelund. Född 1622, död 1608. Begraven i Klara
kyrka. Denne var en märklig och lärd man, ägde
stort inflytande och anseende vid riksdagarna. Var
fredskommissarie vid Brömsebro 1645, sändebud
vid turkiska hovet, riksråd och överståthållare i
Stockholm. Gift första gången med Anna Stålarm,
andra gången med Beata Soop och tredje gången
med Elisabeth Gyllenstierna, vilken berömmes av
sin man i hans anteckningar såsom hans ljuvaste
tröst i alla hans vedervärdigheter, vilket han före
sin död befallde skulle omnämnas i hans personalia.
Denna så väl vitsordade friherrinna på Byestad
var dotter till Erik Gyllenstierna på Eriksberg och
hans friherrinna Beata von Yxkull (Pinntorpafrun).
Dottern fick alltså långt bättre rykte än sin kära
mamma.
(Fortsättning i nästa nummer)

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV
FASADER I BREVENS BRUK.
Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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En skalbagge som inte är välkommen
Granbarkborren fortsätter sina härjningar i skogarna
kring Brevens Bruk
– Den gångna sommaren var visserligen bättre än
fjolårets, men det är fortfarande ett stort problem.
Det var varmt i april vilket främjade tillväxten.
Sedan blev det kallare, men ganska varmt i juli,
säger Tomas Thuresson, verkställande direktör på
Brevens Bruk AB.
Angreppen från granbarkborrar har inneburit
att man har tvingats avverka mängder av skadad
skog som annars skulle ha stått kvar ytterligare
många år.
– I år har vi avverkat minst lika mycket som förra
året. En del människor tycker att vi avverkar alldeles
för mycket i närheten och norr om samhället, men
vi väljer inte var granbarkborrarna angriper. Vi är
faktiskt skyldiga att bekämpa angreppen enligt
skogsvårdslagen. Vi hade naturligtvis hellre tagit
äldre granskog och mer utspridd över hela innehavet,
säger Tomas Thuresson.
Borrarnas angrepp har framförallt gällt skog norr
om en linje i höjd med Uggelkulla.
För att bekämpa granbarkborrarna har Brevens
Bruk AB också placerat ut 250 fällor med feromon
som lockar till sig skadeinsekten.
– Ett par miljoner borrar har vi säkert oskadliggjort
tack vare fällorna, säger Tomas Thuresson.

Avstår från kemikalier
Skadeinsekten går också att bekämpa på kemisk
väg, med insekticider. Men det har hittills inte varit
aktuellt för företaget som är FSC-certifierat.
Granbarkborren orsakar naturligtvis också en
ekonomisk skada, inte bara genom angreppen på
skogen. Själva tillsynen, bland annat med helikopter,
är kostsam.

Granbarkborren – en otrevlig gäst i granskogen.

– Vi får dessutom sämre betalt för den skog vi
tvingas avverka. En del är så skadat att det inte
kan användas som timmer, utan går till massaved
eller energived, säger Tomas Thuresson.

Fakta:
Granbarkborre är en skalbagge som tillhör familjen barkborrar.
Den har en kroppslängd 4,5 till 5,5 millimeter. Färgen är mörkbrun.
På varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av
fyra så kallade "tänder". Granbarkborren finns i så gott som hela
landet.
Förökningen sker genom att hanen gräver sig genom barken, där
parningen sedan sker. Honan gräver sedan en eller flera gångar där
hon lägger sina ägg. Efter kläckningen gör larverna egna gångar
vinkelrätt mot den ursprungliga gången. På detta sätt uppstår det
för arten karakteristiska gnagmönstret på träet direkt under barken.
Källa: Skogsvårdsstyrelsen

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog
Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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www.varneskog.se
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Hur ser då planerna ut för nästa
sommar?
– Vi kommer att ha våra fällor. De är
effektiva. Kanske blir det också någon
form av insekticider om vi hittar något
som motsvarar våra miljökrav. Naturligtvis måste vi också fortsätta att
avverka angripna bestånd, säger han.

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

Här är en av de fällor som har placerats ut.

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt
oss försäkra ditt hem,
gård
ochföretag.
företag!
Vi försäkrar
gård
och
Låt
oss försäkrahem,
ditt hem,
gård
och företag!
Tryggt
och
personligt.
Ring 019-58 56 00
019-58och
56personligt.
00 • www.dina.se
Tryggt
Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate
Håkan
Hellberg

HåkanGranqvist
Hellberg
Benny

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

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

www.svela.se
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Kossor för ögonfröjd, mångfald och landsbygdsutveckling
Den 17 oktober invigde vår Landshövding Maria
Larsson vårt nya dikostall som vi byggt på Bystadområdet. Landshövdingens deltagande gjorde oss
mycket stolta och gör att vi känner råg i ryggen i vår
satsning för att försköna landskapet runt Bystad
och på Brevens Bruk.
Vår satsning på dikor är ett led i vår omläggning
av jordbruket till Eko-odling och återtagande av
det betade vackra och biologiskt rika landskapet
– främst runt Bystad. Redan 2016 började vi, med
Länsstyrelsens stöd och inhyrda kossor från trakten,
renoveringen av betena på Bystad Näs och satsningen
har lovordats både av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen
och våra FSC-revisorer. Vi har på Bystad Näs avverkat
slyskog, lyft fram de stora ståtliga ekarna och släppt
in kossor som trampar och betar marken och på
det viset skapar förutsättningar för att det betade
landskapets flora och fauna skall återetableras.
Dessutom blir det vackert!
Nu har vi skaffat egna kor för uppgiften och kommer
att intensifiera jobbet med att göra landskapet vackert
igen – till den biologiska mångfaldens fromma och
ögats fröjd. Naturbetena är motorn i dikosatsningen
och vallarna som vinterfodret kräver är motorn i
eko-odlingen. Vallen är en effektiv ogräsrensare
och binder också in kväve i jorden. Hela satsningen
bygger på ett system med naturbeten, dikor och ekoodling. Självklart är också i denna vidare satsning
16

Länsstyrelsens stöd viktigt och vi är därför extra
glada att vår Landshövding Maria Larsson officiellt
kunde inviga ladan.
Inte sedan mars 1986 haft vi haft egna kossor på
Brevens Bruk ABs marker och detta är självklart
en stor och viktig strategisk satsning för oss. Vi gör
den främst för att försköna landskapet genom att
återskapa det öppna beteslandskapet på Bystad,
men att satsa på dikor innebär också en satsning
på landsbygden i stort.
Dikosatsningen är kalkylmässigt ingen ”hit” för
oss. Vi räknar kallt med att satsningen kommer att
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gå runt men inte mer än så. Samtidigt innebär den
dock att vi ökar kassaflödet i verksamheten och även
kan anställa ytterligare personal till lantbruks
förvaltningen. Bygget i sig innebar arbetstillfällen
och generade kassaflöden i regionen, och kossornas
skötsel kommer att intensifiera vårt lantbruks
ekonomiska verksamhet – även om den ekonomiska
vinsten för oss är liten. På en liten bygd som Brevens
Bruk är dock varje arbetstillfälle viktig och en
levande landsbygd helt nödvändig också för vår
satsning på turism.
Dessutom, vilket Landshövdingen också påtalade,
bidrar vi till den nationella strategin att producera
närproducerad mat, vilket är viktigt både av klimatskäl
och i kristider (när det kan vara svårt att importera
mat).
Ute på Bystad (se bild) kommer detta innebära
att vi återskapar skogsbetena ute på näset, längs
strandlinjerna i syd och området kring den gamla
”engelska parken” (de gulmarkerade områdena). Vi
håller också på och utreder om vi skall skapa en våtmark med kringliggande betesmarker i det vi idag

kallar Broängskärret (mörkblå markering). Detta
skulle bli vackert och även skapa ny och förstärkt
biologisk mångfald.
Tomas Thuresson
VD Brevens Bruk AB

Nu är den äntligen
här – Utbytespumpen!
Dags att byta ut din gamla bergvärmepump? Nya
Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är,
Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

Ljunghonung
från
Brevens Bruk
finns hos
Miguel!

Thomas Dahl
0704-45 24 28

Dags att
byta däck?
Rostfria
pumpautomater
Läs mer på utbytespumpen.se

Däck • Fälgar • Däckskiften
Vi fixar och ser över dina
däck till alla typer av fordon.
Välkommen in till oss,
så ser vi över din behov.

2.695:-

0151-51 81 50

0150-66 95 50

0157-244 60

019-45 03 45
Mällsavägen 25, Stora Mellösa • info@bobosdack.se

www.mahlqvist-ror.se
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Konferens med möjligheter
I Brevens Bruk finns många gamla och vackra
byggnader. En av dem är den f.d. mekaniska verkstaden, ett trevåningshus som ligger alldeles intill
Brevensån där bruset från det forsande vattnet vid
dammen kan anas inne i huset. För några år sen
renoverades hela byggnaden grundligt, men vi var
noga med att behålla känslan av den gamla verkstaden. Bottenvåningen blev till en lokal som under
ett par år använts bl.a. för yoga, utställningar och
möten. Andra våningen är inredd till konstnärs
ateljé, där även målarkurser kan hållas. Den översta
våningen är helt orörd sen den tid då huset ingick
i gjuteriverksamheten i Brevens Bruk.
Under hösten har vi inrett bottenvåningen för
att kunna erbjuda konferenser med upp till 30
personer. För övernattande konferensgäster kan vi
erbjuda fina boenden mitt i Brevens Bruk, totalt
21 bäddar, fördelat på två hus och tre lägenheter.
Dessutom finns ytterligare två hus med totalt 17
bäddar strax utanför byn. Frukost och fika ordnar
vi enligt önskemål, lunch och middag intas på Brevensgårdens Restaurang & Pub och om man vill
vara för sig själva kan vi ordna catering.
För den som önskar ha en konferens med litet
mer än bara möten så har vi i Brevens Bruk flera
alternativ till aktiviteter: Vi har en fantastisk natur
runt Brevens Bruk med stigsystem genom och förbi
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skogar, sjöar, vattendrag, berg och dalar. Stigarna
finns i olika längd och svårighetsgrad. Vi har ett
rikt naturliv, med dovhjortar som går runt i byn som
vilka brevensbor som helst. Här finns även en av
landets bästa discgolfbanor, instruktör kan ordnas.
En stor bastu finns mitt i byn för dem som längtar
efter värme. Eller om konferensdeltagarna vill prova
på att måla så finns ateljén en trappa upp.
Intresserad av att lägga en konferens i Brevens Bruk?
Kontakta oss för mer information på 019-585850 eller
www.brevens.se
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Vi kan erbjuda fina boenden mitt i Brevens Bruk.

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

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.

retag
ö
f
g
g
y
b
lt
a
k
lo
Ett
enhet
r
a
f
r
e
g
n
lå
d
e
m
och kunskap!
0151-130 10 / www.ksbygg.com
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker
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Anna ska sprida Guds ord i Brevens kyrka
Att predika i Brevens kyrka blir mysigt. Man kommer
närmare församlingen och även om det bara är tretton
personer som lyssnar känns det inte så ödsligt. Det
är värre om det är tretton gudstjänstdeltagare och
kyrkan tar 800.
Anna Fjällborg vet vad hon talar om. Hon har predikat i såväl stora kyrkor som i små. Nu är hon ny
präst i Asker-Lännäs pastorat – den första kvinnan
någonsin – och tar alltså Brevens Bruk i sin famn.
– En väldigt vacker plats. Och kyrkan är också fin.
Ingen kyrka i pastoratet är jättestor och det passar
mig bra, säger hon.
Anna Fjällborg kommer från Kaalasjärvi, en by
två mil utanför Kiruna. För två år sedan flyttade hon
med sina tre katter söderut och till en prästtjänst i
Hallsberg. Sedan oktober tillhör hon Asker-Lännäs
pastorat.

Pluggar fysik
Innan hon läst till präst var hon gymnasielärare
i historia och religionskunskap. Kunskapstörsten
sitter i. Vid sidan av prästyrket har hon fortsatt
att studera. För tillfället läser hon såväl finska som
ryska och fysik. Allt sker på distans.
– Fysik är lite jobbigt. Jag har aldrig varit bra på
matte, suckar hon.
I december förra året köpte hon hus i Berg, i Närkesberg. Det innebär att hon får pendla till Asker
varje dag, vilket innebär 45-50 minuters resväg. Och
lite till när snön faller.
Nu innebär förstås lite snöfall inget större bekymmer
för en norrbottning. Hon ser gärna att det blir en
riktig vinter.
– Jag är en vintermänniska, förklarar hon.

Roligare än andra?
Hon beskriver sig själv som lågkyrklig, trots att hon
är uppvuxen i ett laestadianskt hem, där det var
otänkbart att en kvinna skulle kunna vara präst.
– Jag tycker om att predika, att få över 2 000
år gamla texter att bli relevanta idag. Jag utgår
ibland från mitt eget liv och samhället, säger hon i
en intervju i Länsposten.
I samma intervju berättar Anna Fjällborg att
hon vill driva HBTQ-frågor och ämnen som psykisk
ohälsa.
Komikern Ronny Eriksson, från Piteå, förklar
ade vid en av Skrattrevyerna i Bruksteatern att
norrbottningar var roligare än andra svenskar. Kan
det vara så?
– Nja, det är inget jag har tänkt på. Men kanske
finns det traditioner hos oss som gör att vi uppfattas
som roligare. Jag får göra mitt bästa, säger Anna
Fjällbor
20

Brevens nya präst, Anna Fjällborg, framför kyrkan i Asker.

Anna Fjällborg
Ålder: 40 år
Familj: Tre katter, mamma och pappa i Kaalasjärvi, två systrar och
deras fem barn
Bor: Berg, Närkesberg
Yrke: Präst i Asker-Lännäs pastorat
Favoritpsalm: Väldigt varierande, beror på humör. Men jag väljer
nr 769 ”Gud i dina händer” och 261 ”Tack, min Gud”. Den sistnämnda var farmors favorit
Fritid: Pluggar, men tittar också på film på DVD. Har ingen teve
Lyssnar på: Pop, allt ifrån Britney Spears till U2. Kent är bra.
Läser: Just nu läser jag om Narniaserien. Annars deckare, Harry
Potter och en del annat. Kanske Astrid Lindgren också. Jag är
uppfödd i ett hem där det lästes mycket.

Text och bild: Stigbjörn Bergensten (norrbottning)
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Missa inte…
• Skuld och gröna skogar, julspecial. Bruksteatern. Ingen Flackrevy
denna vinter, men det innebär inte att publiken i Bruksteatern missar
revykungen, även om han inte uppträder som Hjalmar. I stället är det
denna allsångsdeckare med Hasse ”Kvinnaböske” Andersson i huvudrollen som intar scenen. Där finns också förutom Peter Flack även Marie
Kühler, Monica Forsberg, Peter Kjellström och Amanda Flack samt Stephan Bergs kapell.
I anslutning till föreställningarna serverar Miguel Martinez en utsökt
middag.
• Sångkväll, lördag 7 december, kl 18.00, Missionskyrkan, Kilsmo. Erik
med Bystads pojkar sjunger och underhåller.
• Adventsmässa, söndag 8 december, kl 11.00. Askers kyrka. ”Musik i
advent” med Lännäskören, kl 18.00, Lännäs kyrka.

Din trycksaksleverantör

Trycksaker
Storformat

• Julgröt, tisdag 10 december, kl 12.00, Missionskyrkan, Kilsmo. Allsång
med Anneli och Carina.
• Julmarknaden i Breven, Lördag 14 december med start kl 10.00.
Knallar, julgransförsäljning, slädfärder (om snön har anlänt) och mycket
annat. Hembygdsgården välkomnar de fikasugna där BruksBlåset och
Fru Musica underhåller med glada julsånger. Saker&Ting serverar kaffe
och hembakat. Rostugnen bjuder på varm glögg. Modellboden är öppen
för besökare.

Tel. 0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se

• Allsång i advent, Lördag 14 december, kl 16.00. Brevens kyrka. Avsluta
julmarknaden med en härlig allsångskväll i kyrkan med de kära adventsoch julsångerna. Gunnar Breving leder sången, Jan Inge Hall finns vid
pianot, Spontanorkestern ackompanjerar och Stigbjörn Bergensten pratar
mellan låtarna.
• ”Jul i folkton”, Söndag 15 december, kl 18.00, Askers kyrka. Folk
musiktrio med bland andra Sheshti Johansson.
• ”Vi sjunger in julen”, Söndag 22 december kl 18.00, Askers kyrka.
Askerskören med Askers Brass.

Ventilationsentreprenör

• Ljusets återkomst, Söndag 22 december firar vi Vintersolståndet med
att samlas vid trevägskorsningen i Brevens Bruk kl 19.00 och vandra
till Rostugnen där musik och varm glögg möter. Ta med facklor!
• Julnattsmässa, Tisdag 24 december, kl 23.00, Askers kyrka. Komminister Anna Fjällborg.
• Julotta, Onsdag 25 december, kl 07.30, Brevens kyrka. Carl Pontén,
piano, med gästartist. Joshua Saksberg, orgel. Komminister Anna Fjällborg.
• Nyårsbön, Nyårsafton, tisdag 31 december, kl 16.00. Brevens kyrka.
Lars Ryhammar, trumpet och näverhorn. Kantor Kerstin Edewald Berg.
Kyrkoherde Mikael Schmidt.
• Nyårsgudstjänst, Onsdag 1 januari, kl 18.00. Askers kyrka. Komminister Anna Fjällborg.
• Trettondagsmässa, Måndag 6 januari, kl 11.00. Askers kyrka. Gröt
serveras.
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Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

Sedvanliga auktionen i Sion
Lördagen 4 juli
Loppis 11.00 Auktion 12.00

EQUMENIA & KILSMO IK
Hjärtligt välkomna!
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Nu är det snart jul – årets största kommersiella högtid. Men också ett
tillfälle att umgås med nära och kära. Och då ställer vi frågan:

Hur viktigt är det egentligen att fira jul?
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Susanna Ewald

Kerstin Edewald Berg

Brevens Bruk:

Åsby:

– Det är något speciellt med
julen. Då träffar man släkten
och äter god mat. Jag hoppas
att vi kan fira julen i vår nya
sommarstuga vid Sottern.
Julklappar? Javisst, det
förväntar jag mig. Jag är ju
fortfarande ett barn, eller hur?
Och mamma ska få en…. Nej,
det tänker jag inte avslöja.

– För mig innebär julen en
massa jobb och då får jag
ägna mig åt det bästa jag
vet, nämligen musik. Därför
är julen en högtid som jag
absolut inte vill vara utan.
Julklappar? Nej, sådana
delar vi inte ut sedan barnen
blivit tonåringar. Men god
mat ställer vi fram på bordet.

Conny Ledin

Anders Dahlqvist

Asker:

Brevens Bruk:

– Mycket viktigt. För mig är
det framförallt en kristen
högtid och en tid för social
gemenskap. Jag sjunger
i kyrkan både på mid
nattsmässan och julottan.
Därför samlas vi med barn
och barnbarn på juldagen i
stället för på julafton.

– Jag ska vara tomte. Det
brukar jag vara, inte bara
för familjen utan också för
andra. Det går bra att boka
mig. Annars är julen till
för att träffa släkten. Lite
julklappar blir det förstås,
men inte som förr när det
var orimligt många. Julotta? Ja, kanske det.

Anita Dahlberg

Margareta Arvidsson

Brevens Bruk:

Läppe:

– Julen innebär en massa
minnen, som då barnen bodde i Stockholm och min man
och jag åkte dit på juldagen
– jag jobbade nämligen på
julafton – klädda som tomtar.
Det blev en stor överraskning.
De visste nämligen inget. I
år firar jag jul med sonen i
Kilsmo och deras fem barn.

– Julen är viktig. Den ser
jag fram emot. Vi brukar
ha en julmiddag för hela
släkten, 25-30 personer. Och
då måste man absolut ha
julskinka. Julen är annars
en tid med lugn och ro, tillsammans med familjen där
barnbarnen får julklappar.
Julottan besöker vi alltid.
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information om Brevens Bruk ab
Kontaktpersoner
Tomas Thuresson
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Eva Lagergren
Anställd: 2018
Befattning: Ekonomichef
070-146 73 67
eva.lagergren@brevens.se

Telefon, växel:
019-58 58 50
Vardagar kl. 8-12
Övriga tider ringer du
direkt till den person
du söker.

www.holmen.com

Söker du boende i
Brevens Bruk?
Se vår hemsida:

WWW.BREVENS.SE

Vill  du  annonsera
i  denna  tidning?
Kontakta Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Jourtelefon:
070-349 15 60
vardagar kl. 6-22
helger kl. 8-22

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

Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej
kan vänta till kontorstid
nästkommande dag.

E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se

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

VD, Tomas Thuresson:
070-320 16 91
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

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

Brevens Bruk
Tidning Nr 2 • 2019
Upplaga: 9.200 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen

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

Omslagsfoto:
Sirpa Ahonen
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www.brevens.se
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Nu finns Brevens Bruk AB på Facebook!

GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

God Jul
&Gott Nytt Ar
Önskas av oss alla
på Brevens Bruk AB

JULMARKNAD I BREVENS BRUK
Lördag den 14/12, Kl 10-16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett flertal knallar från när och fjärran, främst med inriktning på hantverk
Nyhuggna julgranar säljes
Hembygdsgården har fika och julloppis
Bruksblåset och ”Fru Musica” underhåller på Hembygdsgården mellan 11-13
Café Saker och Ting har öppet
Rostugnen är tänd och modellboden är öppen
Försäljning av kolbullar
Ateljé Breven har öppet
Gratis ponnyridning för barnen
Tomten kommer två gånger till modellbodens södra bod
Dagen avslutas med julallsång i kyrkan kl 16.00. Stigbjörn Bergensten
är konferencier, Jan-Inge Hall och Gunnar Breving är allsångsledare.

VARMT VÄLKOMNA!

