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Herrgården i Brevens Bruk fylls åter med liv
Nu blir det liv i herrgården i Brevens Bruk.
Och inte bara jaktliv. Här kommer konferenser,
styrelsemöten och utbildningsdagar att hållas.
Det kan vi tacka tre företag för, som nu tillsammans kommer att arrendera herrgården under
de kommande åren.
Puts & Tegel, W-invest och Lillåns Bleck & Plåt är
de tre företagen och bakom dem står Ulf Axelsson,
Johan Willerman och Stefan Öberg.
Trion arrenderar inte bara herrgården av Brevens
Bruk AB utan också omkring 700 hektar jaktmark.
– Det här ska bli jätteroligt och spännande, säger Ulf
Axelsson, verkställande direktör på Puts & Tegel.
Han känner sitt Brevens Bruk, eftersom hans företag under många år arbetat med att hålla fasaderna
i trim. Nu senast var det Trasbo som försågs med ny
vacker gul puts.
Johan Willerman däremot är inte särskilt bekant
med Brevens Bruk, men säger, precis som många
andra besökare:
– Fantastiskt vackert!

Jaktintresset förenar
Det är de tre företagarnas jaktintresse som förde
dem till Brevens Bruk. De har under många år jagat
tillsammans och när de ”fick nys” om att herrgården
med tillhörande jaktmarker fanns att hyra slog de
till.
– Vi ska jaga dovhjort, älg och vildsvin. Jakttorn
är redan utsatta, säger Ulf Axelsson, när vi träffas
just innan jaktsäsongen ska starta.
Men nu är det alltså inte bara jakten som sätter liv
i herrgården. Företagen ser framför sig att använda
den till så mycket mer.
– En fin miljö för alla möjliga sammankomster,
säger Johan Willerman, med ett tiotal anställda,
men med åtskilligt fler underleverantörer i sitt bolag.
Puts & Tegel har drygt 120 anställda och Lillåns
Bleck & Plåt omkring 75.
– Möten på dagtid och kanske en och annan fest
på kvällarna, säger Ulf Axelsson.
Han välkomnar också andra att höra av sig om de
vill använda herrgården för till exempel bröllopsfester eller födelsedagsfirande.

Myrorna möblerar
Herrgården, med anor från slutet av 1700-talet, är
ju en unik miljö som inte kan inredas hur som helst.
– Nej, några Ikea-möbler hade vi inte tänkt oss. I
stället har vi kontaktat Myrorna som får i uppdrag
att inreda. De tände verkligen på idén och Myrorna
har ju ett stort upptagningsområde och får in massor
med möbler som passar in i en herrgårdsmiljö, säger
Johan Willerman.
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Johan Willerman, W-Invest och Ulf Axelsson, Puts & Tegel,
representerar två av de tre företag som flyttar in i herrgården.

Herrgården har fem sovrum och i flygeln finns
ytterligare sex. Dessutom kan man nyttja Talludden. Det innebär att de tre företagen räknar med
att kunna härbärgera omkring 25 personer när det
krävs övernattningar.

Med mat från Miguel
– Och sen kanske man kan få Miguel Martinez att
ordna lite catering? undrar Ulf Axelsson.
Jodå, det ska nog gå bra.
Ulf Axelsson har jagat sedan sjuårsåldern och ser
fram emot att ta en tur i skogarna norr om Brevens
Bruk. Johan Willerman är också en erfaren jägare
och tog sin jägarexamen i slutet av 1980-talet.
– Herrgården ska bli en plats för umgänge, där vi
samlas för att ha trevligt, äta och dricka gott. Men
även för konferenser och styrelsemöten, säger Johan
Willerman.
Och bastubad. Den gamla bastun återupplivas
nämligen och det välkomnar särskilt Ulf Axelsson,
eftersom han är en lidelsefull bastubadare.

Puts &Tegel
i Örebro AB
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Brevens Bruk skriver historia
släktforskning, säger Carl Gripenstedt, som tillsammans med Sten Geijer, VD på Brevens Bruk AB, tagit
initiativ till arkivet.
Mikael Josephson har varit projektledare för arbetet, där doktorander från Uppsala Universitet stått
för kategoriseringen av allt material.

Med egna medel

Den gamla tvättstugan är nu ett fullmatat arkiv.

I den gamla vackra tvättstugan vid Bystad
herrgård finns numera en guldgruva för den
som vill fördjupa sig i Brevens Bruks över
300-åriga historia. Här har under sommaren arkivmaterial samlats, som tidigare varit utspritt
på olika platser. Arkivet omfattar nästan 300
hyllmeter skrivet material och till detta kommer över 300 kartor, de äldsta från 1500-talet.

Det skrivna materialet omfattar rapporter kring
verksamheten, men även personliga brev och teckningar, tidningsartiklar, foton och filmer.
– Ombyggnaden av fastigheten till arkiv, och arbetet med att förteckna, katalogisera och arkivera
materialet sker helt med företagets egna medel,
säger Sten Geijer.
Arkivet kan också byggas ut. Det finns säkert
massor av material hos enskilda personer som har,
eller har haft någon anknytning till Brevens Bruk
och Bystad. Den som har material som handlar om
bruket/bygden, eller brev med beskrivningar om
arbetsförhållandena eller hur livet var på den tiden
kan höra av sig till Brevens Bruk AB. Mejla till sirpa.
ahonen@brevens.se eller skriv till Brevens Bruk AB,
Sirpa Ahonen, Bruksgatan 6, 715 96 Brevens Bruk.

– Vi har skapat arkivet för att göra materialet tillgängligt för forskare, som arbetar på akademisk nivå,
men också för dem som arbetar med hembygds- eller

Här pågår arbetet med registrering, sortering och arkivering av
materialet. Här ses Mimmi Land och Anneli Persson som båda läser
Arkivkunskap vid Uppsala Universitet, och har sommarjobbat på
Bystad med arkivet .
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Mikael Josephson har varit projektledare.
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Vilken är din favoritsång inför julen?
Karin Andersson,
Brevens Bruk och
Stockholm:
Svår fråga, men jag
väljer nog ”Advent”.
Den är så mäktig att
man ryser och den
brukar vi sjunga i Immanuelskyrkan i Stockholm och då finns det
trumpeter i orkestern.

Rut Nilsson,
Brevens Bruk:
”Vaggsång” som är
komponerad av Bertil
Hallin, med text av
Britt G Hallqvist är en
underbart vacker sång.
Den spelar jag gärna
på flygeln för både mig
själv och andra.

Gunnar Staaf,
Närkes Kil:
”Dagen är kommen”.
En bra melodi och en
text som sammanfattar julens budskap.
”Kärlek triumferar”,
det tycker jag är en
välfunnen formulering.

Åke Eriksson,
Hampetorp:
Otto Ohlssons ”Advent”. Ja, jag är kanske
gammalmodig, men det
är en sång som sjungits
i alla tider och den blir
aldrig omodern. ”Sions
dotter…”, visst är den
mäktig!

Kerstin Breving,
Brevens Bruk och
Örebro:
”Stilla natt”, en otroligt vacker sång som
speglar tro och stillhet.
Den sjunger jag för
min man på julaftonsmorgonen. Eller rättare
sagt, jag skulle vilja
göra det.

Gittan Jansson,
Brevens Bruk:
”O helga natt”. Det
svänger lite grann om
den sången och så passar den till såväl sorg
som glädje. Men jag
sjunger inte själv, men
lyssnar gärna.

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

RING 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70
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Missa inte...
Julbord i Brevensgården

Lucia,

Start lördag 30 november.
Miguel Martinez dukar sedan upp varje fredag,
lördag och söndag fram t.o.m. 15 december.
Han kan också, efter överenskommelse
ordna julbord på andra dagar.

Sång, musik och önskepsalmer. Brevens kyrka,
lördag 14 december, kl 14.

Ljusets återkomst

Brevens kyrka, söndag 1 december kl 17. Kaffe.

Lördag 21 december, kl 18.
Samling vid trevägskorset i Breven,
marsch till Rostugnen för att fira vintersolståndet.
Ta med fackla!

Allsång i advent

Julotta

Adventsgudstjänst

Brokyrkan, Brevens Bruk, lördag 7 december kl 16.
Gunnar Breving leder sången, Stigbjörn Bergensten
är presentatör och Spontanorkestern spelar.
Gästartister är Edith Barlow, sång,
och Carl Pontén, piano,
Kaffe, lussebullar och pepparkaka.

Julmarknad i Brevens Bruk
Lördag 14 december, med start kl 10.
Knallar, julgransförsäljning, hästfärder och mycket annat.
Hembygdsgården och Rostugnen håller öppet,
kaffe och glögg.
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Brevens kyrka, juldagen, 25 december kl 07.30.

Musikalisk annandagsfest
Brokyrkan, Brevens Bruk, torsdag 26 december, kl 15.
Familjen Hall och andra musikanter spelar och sjunger.
Visor, schlager, folkmusik, klassiskt och överraskningar.
Gröt och skinkmacka.

Nyårsbön
Brevens kyrka, nyårsafton, 31 december kl 18.
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Korttidsboende i Brevens Bruk

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

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

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.

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

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

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

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

Tel: 0582-77 35 00
www.datakonsult.eu
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Etablerat 2002. Vi har goda referenser!
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Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
Nr 1 • 2013

En medaljör kommer ut ur skogen
Martin Karlsson är bygdens senaste medaljör.
Detta sedan han återvänt från Gotland, där han
genomförde den tredje klassiska endurotävlingen.
Avverkar man nämligen tre klassikerlopp under ett
och samma år tilldelas enduroföraren en medalj.
Martin Karlsson har kört enduro ända sedan 13-års
ålder. I dag är han 35 år. Det har blivit många timmar och
många mil i skogarna.
Enduro är nämligen en motorcykeltävling som går över
stubbar och sten i otillgänglig terräng. Det är ett kraftprov
utan like.
– Jag har åkt Vasaloppet utan att ha tränat ordentligt.
Men det var en barnlek jämfört med enduro, säger han.
Ett lopp kan pågå i tre timmar. Vinner gör den som kört flest varv.
På Gotland var det 2 800 startande. Martin Karlsson vann inte,
men det var inte heller hans ambition. Målet var att ta sig runt
och det klarade han.
Martin Karlsson bor tillsammans med sin sambo Martina
Dahlqvist och parets två döttrar, Ronja, fyra år och Thea, tre år, i
Regnabotten, strax söder om länsgränsen till Östergötland.
Men eftersom Martin har bott i Brevens Bruk får vi ändå räkna
honom som brukets son. När han inte kör enduro eller tar hand
om det vackra grå huset i Regnabotten jobbar han som programmerare på Häfla bruk utanför Rejmyre.
Besvärliga skogsstigar är rätt miljö för Martin Karlssons MC.

www.vaderstad.com
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Högsjös tunnbindare lockar med vin och jättefat

Sirje och Johan Thorslund i den hall som numera inrymmer
de femton historiska ekfaten. Sirje är marknadsansvarig på
Thorslundskagge, som har sju anställda.

Vin från Högsjö? Låter som en skröna, men är
icke desto mindre en sanning. Och för denna
unika produkt står ett av ortens nya företag,
Thorslundskagge.
Nu är det inga väldiga mängder som produceras och
vinet ingår i ett forskningsprojekt där vinet lagrats
i ekfat. Tre olika eksorter har använts – svensk,
fransk och amerikansk – och alla fat är tillverkade
av tunnbindarmästare Johan Thorslund i Högsjö.
– Det övergripande syftet med projektet är att beskriva den svenska ekens unika egenskaper och hur
den påverkar doft och smak, säger Johan Thorslund.
Själva vinet är franskt, två tredjedelar Syrah och
en tredjedel Merlot. Efter lagring har man fått fram
två olika produkter, Invenire och Invenire Suecia. Det
sistnämnda är lagrat enbart i svensk ek. Projektet
drivs i samarbete med Örebro Universitet.

Femton historiska ekfat
Nu är ju inte vinproduktion basen för verksamheten
i Högsjö. Här tillverkas fat i olika storlekar för såväl
industriellt bruk som för privatpersoner. Vem vill inte
ha vackra ekfat i sin trädgård?
Thorslundskagge är också sedan en tid tillbaka
hem för femton historiska ekfat. Tolv av dem är jättelika och ett kan betecknas som gigantiskt.
– Det kallas för Stora Stycket och rymmer 23 500
8

Stora Stycket rymmer 23 500 liter och här lagrade punschbaronen Cederlund sin dryck.

liter. I det lagrades tidigare punsch och det köptes
in av punschbaronen Edward Cederlund 1889 på
världsutställningen i Paris, berättar Johan Thorslund.
Han har också gjort ett litet räkneexempel. Den
som dricker tre flaskor punsch om året, en rätt vanlig
mängd för en punschälskare, behöver 10 000 år på
sig för att tömma Stora Stycket.
Tolv av faten har deponerats av Spritmuseet i
Stockholm. Tre av dem kommer från Måltidens Hus
i Grythyttan. Merparten av jättefaten är försedda
med kungaporträtt.
– Det är ett mycket hedrande uppdrag som kommer samtidigt som jag firar 25 år i yrket, säger Johan
Thorslund.

En turistattraktion
Ekfaten kommer sannolikt att bli en turistattraktion. När salen med faten invigdes i slutet av augusti
kom massor med människor. Det var för övrigt första
gången sedan 1889 som Stora Stycket visades för
allmänheten.
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Besöksgrupper är välkomna till Thorslundskagge för att lyssna till föredrag
om såväl ekfaten som företagets historia.
Varje jättefat pryds med sitt eget kungaporträtt. Här ses profilen på Oscar II.

– Riktigt hur vi ska organisera den här delen av
vår verksamhet vet jag inte ännu. Men besöksgrupper kan boka in sig och komma hit. Jag tar emot dem
och berättar om både de historiska ekfaten och vår
företagshistoria, säger Johan Thorslund.
Till våren kommer också Thorslundskagge att ha
öppet vissa tider för fabriksförsäljning.
Fotnot: Vinet från Högsjö finns i Systembolagets beställningssortiment.
Invenire har nr 74701-09 och Invenire Suecia 79956-09.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

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
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"Brevensbakterien" försvann 1973
Vattenförsörjning i Brevens Bruk förr och nu

Brevens Bruk AB ansvarade för drift och underhåll av vatten- och avloppanläggningar till
hela samhället fram till 1973. De flesta samhällen i Sverige är uppbyggda på samma sätt,
angående vatten och avlopp, och i fastigheter
installerades vattenklosetten under 1940-1950
talet.
Bruket har i årtionden byggt ut och byggt om
ledningsnät och anläggningar, vilket har varit ett
mödosamt och kostsamt arbete. Vattnet kom via
intagningsledning i från sjön Botaren och genom
Brevensån till vattenverket med sandfilter, som var
placerat i bastubyggnaden vid Brevens Herrgård.
Därifrån distribuerades vattnet till ledningsnätet
i samhället.

Pump med
gjuten uppsamling. Underlag
gjutet vid Brevens Bruk. Med
text ”anno 1924
funnit denna
källåder med
slagrutas hjälp”.

Avloppsanläggningarna för rening var placerade
på olika platser, bland annat en vid plan där brukets
julgran brukar stå, en vid gaveln till Bruksvägen 9
samt flera vid Flottbo och Trasbo. Vart det "renade"
vattnet tog vägen är ej så många som har kännedom
om! Enligt uppgift så lär växtligheten ha blomstrat
i Brevensån och på väg till Högsjö!

Det kommunala reningsverket byggdes 1975 och
samtliga ledningar anslöts därmed till en modern
reningsanläggning. Högsjöbefolkningen får numera
köpa ”Blomstra” i Konsum Högsjö.
En historia som cirkulerar i Brevens Bruk och dess
grannskap är att före år 1973 blev främmande och
besökare till de bofasta i Brevens Bruk magsjuka när
det bjöds på kaffe och saft. Det var helt enkelt så att
Brevensborna var ”härdade”! Men efter några besök
och ett antal timmar ihopkrupen vid vattenklosetten
kom man på att förbereda sig noggrant inför nästa
bjudning i Breven, besökarna tog i fortsättningen
med sig eget vatten! Det var den så kallade ”Brevensbakterien”!
I och med att Örebro kommuns gatukontor, i avtal från den 23 aug 1973, övertog drift och skötsel
rörande vattenlednings- och avloppsnät i samhället Brevens Bruk inom Askers socken, försvann
”Brevensbakterien”. Numera ser man ej besökare i
Brevens Bruk med vattenkrus i bagaget!
I avtalet från 1973 mellan Brevens Bruk och
Örebro Tekniska Förvaltning saknades en viktig
detalj, nämligen ekonomiska regleringspunkter på
ledningsnäten. Därför inleddes ett samarbete hösten
2010, slutmålet är att teckna ett förnyat avtal som
båda parter är och förblir
nöjda med.
Vi har gemensamt letat
och analyserat ledningsnäten vid ett antal möten
och fältarbetsträffar.

ASSISTERAR PÅ VÄG
OCH LANTBRUK – RING
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3-kammarbrunn gjuten
i Brevens Bruk, sällsynt
vacker, stiligast i hela
mellansverige.

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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Arbetet går ut på att komma överens om vem som
skall ansvara för brunnarna samt den ekonomiska
regleringspunkten. Med vattenledningsnätet jobbar vi på samma sätt, allt arbete dokumenteras och
ritningar revideras (det är ett så kallat ”skitjobb”!).
En av anledningarna till att det är lite krångligt
att komma överens, är att Brevens Bruk AB äger
marken där ledningsnäten är placerade. I ett nytt
modernt samhälle äger i de flesta fall kommunen vägar och gator, där placeras också samtliga ledningsnät. Den ekonomiska regleringen är då i tomtgräns,
men vattenmätaren är placerad i fastigheten.
Det är inget ont som inte har något gott med sig,
som ordspråket säger.
Vid våra fältarbeten i jakten på lämpliga ekonomiska gränser har vi upptäckt många fel och brister på och invid ledningsnäten. Ett stort fel var att
avloppsvattnet från Brevens Bruks Herrgård med
tillhörande flyglar och brukskontoret ej var anslutet
till det kommunala avloppsnätet. Bruksgatan fick
grävas av år 2012, då lagades och sammankopplades
ledningarna till den gamla reningsanläggningen (där
julgranen är placerad).
En annan upptäckt som vi med munterhet fick
rätsida på var ett ”brunnslock”, också det på julgransplan. Brunnslocket har legat där många år och
ingen har ifrågasatt placeringen. Parkförvaltningen

Brunnen vid julgransplan är så stor att vi funderar att hyra
ut den som ett mindre kontor med egen ”klosett”.

har klippt gräsmattan och gräsröjt med stor finess
och försiktighet runt locket genom åren. Vid vårt
fältarbete i jakten på lämpliga brunnar lyfte personal
från Örebro Tekniska Förvaltning på brunnslocket –
brunnen saknades – och under locket fanns endast
maskar och jord!
Locket har helt enkelt glömts bort vid något arbete
för länge sedan, jag försökte få det till att det måste
ha hänt efter år 1973 när kommunen övertog ansvaret, för på Brevens Bruks AB's fastighetsavdelning
gjordes inga fel!
”Brunnsletare” Rolf Larsson

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
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Bredbandet har anlänt till Brevens Bruk
Bredbandet har kommit till Brevens Bruk. Ett
hundratal hushåll är eller kommer inom kort
att vara anslutna. Och detta kan vi tacka EU
och Brevenskommittén för. Ja, en del andra
har förstås också varit inblandade.
Allt började i juni 2012 med ett möte mellan länsstyrelsens expert på området, Bengt Larsson och
Gunnar Hadders, som fått uppdraget att företräda
Brevenskommittén. Alla fastighetsägare var också
inbjudna. Där lades planerna för bredband till Brevens Bruk fast. Sedan hände ingenting på nästan
ett år.
– Ja, det gällde att ligga på. Beslutsgången tycktes
inte vara den allra snabbaste, suckar Gunnar Hadders när han slår i sina två tjocka pärmar med den
skriftväxling som varit nödvändig för att få fart på
processen.
Förutom länsstyrelsen har även Örebro kommun
varit inblandad.
Nu är i alla fall allt klart. De sista kablarna drogs
i slutet av oktober mot Skira.
Ett hundratal hushåll i Brevens Bruk är anslutna
till bredbandet. Kostnaden att dra kablarna till Bre-

vens Bruk har uppgått till 1,2 miljoner kronor. Detta
har finansierats med statliga pengar som i sin tur
till stor del kommit från EU.
Samtliga lägenheter som Brevens Bruk AB äger
har försetts med bredband. Dessutom är de bostadsrättsföreningar som finns här anslutna.
Nu är det inte bara staten som fått lätta på plånboken, varje anslutning har kostat 15 000 kronor, som
villa- eller fastighetsägaren har fått stå för.
Nätet administreras och underhålls av ett dotterbolag till Telia Sonera. Det är en öppen fiber,
vilket innebär att var och en kan välja en av de åtta
operatörer som erbjuder bredbandstjänster. Det är
dock bara två av dem som kan förse hushållen med
digital TV, utöver telefoni och datoranslutning.

Tryckinpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Bra priser!

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

Mer TIMMER i Skogen

Vill du ha mer timmer i din skog
Kontakta oss!

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se
Johan 010-122 65 71

Tel: 0582-302 20
Leif 010-122 65 72

moelvenskog.se 010-122 65 00
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• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Dags att valla – spåren på Ringsberg välkomnar
Snart är det dags att spänna på laggarna och
bege sig ut i naturen och den som vill hitta det
allra bästa spåret i Östernärke, ja kanske i hela
länet, ställer kosan till Henriksslätt. Därifrån
utgår fantastiska längdskidspår i en vacker
natur.
Naturen har Vår Herre skapat, men spåren kan vi
tacka Kilsmobröderna Roger och Runar Persson för.
Utan deras många timmars knog skulle skidåkare
inte ha tillgång till Ringsbergsspåren vid Sottern.
Här finns banor från 1,5 km till 8,5. Och de som vill
åka längre kan ju göra valfria rundor.
– Vi har lagt de här spåren i många år. Minst tjugo,
skulle jag tro, säger Runar Persson, som naturligtvis
själv är en inbiten skidåkare.
I år blir det nog endast spår för klassisk skidåkning. Intresset för att skejta har avtagit, men tidigare
preparerades banorna även för det.
Rent formellt är det Kilsmo IK som står för banorna, som går på Brevens Bruk AB:s marker.
– Vi har ett väldigt gott samarbete med företaget
som har varit mycket tillmötesgående. Visst sker det
avverkning även här, men det har aldrig varit något
hinder för våra spår, säger Roger Persson.
Sämre intresse visar Örebro kommun. Man har
försökt få hjälp med informationstavlor, bland annat
på den närbelägna badplatsen Solberga, som besöks
av tusentals människor.
– Det ska vi ordna, sa en kommunal tjänsteman
när jag ringde. Det var för ett par år sedan, suckar
Roger Persson.

Hoppas på snörik vinter
Nu hoppas bröderna förstås på en snörik vinter.
De minns med viss förskräckelse en rad vintrar
på 1980-talet när snön uteblev och därmed också
skidåkningen.

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

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

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

Föret var inte det allra bästa när Runar Persson spände på
sig sina skidor i Ringsbergsspåret. Roger Persson försöker få
fart på brorsan.

– Förra vintern var inte så dum. En likadan vore
bra, säger Runar Persson.
Henrikslätt har varit plats för många skidtävlingar. Det är vanskligt att planera sådana när man
inte vet hur det blir med snötillgången. Men Kilsmo
IK har satt upp Mellandagsloppet på programmet.
Det hålls den 28 december och är öppet för såväl
elitåkare som motionärer.
Eliten åker 2x12 km, medan motionärer får nöja
sig med halva distansen.
Under sommarhalvåret när
skidorna vilar sig har Kilsmo
IK arrangerat ”Gå, lunka, löp”
med utgångspunkt från idrottsplatsen i byn. En slinga på 2,5
km avverkas då i den takt var
och en finner lämpligt. Det här
har man kunnat göra när som
helst, fyllt i ett deltagarkort och
därmed också deltagit i utlottning av trisslotter.
Några trisslotter kan skidåkarna inte förvänta sig, men
en härlig tur i underbar och
omväxlande terräng.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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EN VÄXANDE GOLFKAMP

Här är alla deltagarna i Brevens Open 2013.

Brevens Open är ”golfklassikern” som bara
växer och växer. I sommarens tävling, som
traditionsenligt avgjordes på den vackra Båsenbergabanan utanför Vingåker första lördagen i augusti, deltog inte mindre än 21 spelare.
Det är mer än en fördubbling mot tidigare år.
– Fantastiskt med ett så stort startfält. Nu verkar
det som om folk har fått upp ögonen för tävlingen,
säger tävlingsledaren Ann Lindberg.

En stor anledning är en notis som var införd i
Brevenstidningen inför tävlingen.
Den här tävlingsdagen, som för övrigt var årets
varmaste dag, avslutades med prisutdelning i
trädgården i Trasbo och därefter bankett på Brevensgården. Precis så som det brukar vara.
– Nu hoppas vi på ännu fler deltagare nästa år,
säger Ann Lindberg.
Dags att redan nu boka in den första lördagen i
augusti 2014.

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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Ny high-tec skogsbruksplan från luften

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.

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Städ

Det går till så att ett flygplan flyger över terrängen
och skickar ned 3-5 laserpunkter per kvadratmeter,
dessa studsar upp igen och höjden kan avläsas med
mycket stor noggrannhet. Då punkterna träffar både
marken och träden blir det möjligt att beräkna antal
träd, höjden och virkesvolymer samt andra skogliga
uppgifter.
Tekniken och beräkningsmodellerna är nu väl
utvecklade och prövade, så vi anser att det är ett
intressant och klart billigare alternativ än den traditionella manuella planen, där en inventerare går
över markerna och på provytor gör alla nödvändiga
mätningar. Den nya tekniken kostar mindre än
hälften av den traditionella.
Det är konsultfirman Foran i Linköping som levererar planen i början av våren nästa år. Då ska vi

Väskor

använda den för att göra avverkningsberäkningar
och simulera den skogliga utvecklingen 100 år
fram i tiden. Brevens Bruk AB har lång ägarlängd
och framtida ägare skall inte behöva lida för beslut
tagna idag, som inte skulle tagits, om man haft bättre
underlag. Långsiktighet är vår ledstjärna.
Sten Geijer

Brevens Bruk AB har beställt en ny skogsbruksplan baserad på laserscanning av skogarna. Scanningen utfördes 2011 av statliga Lantmäteriet. Ursprungliga syftet är att kartlägga
hela Sveriges topografi för att kunna göra
simuleringar av översvämningar och likande.

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

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

www.sundins-skogsplantor.se

Stöd våra annonsörer
– de stöder oss!

Din kompletta salong mitt i Vingåker city.

Vi tar hand om hela dig från topp till tå!
• MASSÖR • HUD/SPA TERAPEUT
• FRISÖRER • NAGELTERAPEUT
Salong Hud & Klipp • Bibliotekshuset
Tel: 0151-128 80 • Bondegatan 6
Öppet: tis-fre, lör enl. överenskommelse
Handikappanpassad lokal, hiss finns.

Kom och köp
presentkort!
Nr 1 • 2013

Massage hos cert. massören Linda.
Gör en hårförlängning av äkta hår.
Utför: Triggerpunkter, Kinesiology tejpning m.m.
Kom till Annelie för en konsultation, tips och råd.
Köp 10 massagebehandlingar, få den 11:e gratis! Her Hair Extension.
Var rädd om din hud – kom till Jenny och gör
Gör naglar i höstens/vinterns nya färger.
en ansiktsbehandling med rengörning, hudanalys,
klämning, brynplock, massage och mask samt avslu- Julklappstips • Nyårstips
KÖP PRESENTKORT till din vän/käraste etc.
tande creme. Jobbar med märket Excuviance.
VI ERBJUDER ÄVEN

FOTVÅRD.

SPRAYTANNING!
Prova det nya sättet
att bli brun.

Varmt välkomna!
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Fortsättningen med raggbocken
och de vindfällda tallarna
Länsstyrelserna från Örebro och Östergötland, Skogsstyrelsen samt Brevens Bruk AB har tillsammans startat
en arbetsgrupp som skall finna bästa möjliga sätt att
använda de tallar som Länsstyrelsen löst in. Tallarna
ligger kring Bruna Bergen och syns väl från vägen mellan Brevens Bruk och Boo.

Foto: Claes Hellqvist

Målet är att använda tallarna så att de ger bästa möjliga miljö
åt den sällsynta skalbaggen raggbock. Satsningen är helt unik
i Sverige. Någonting liknande har aldrig gjorts. Till arbetsgruppen kommer att knytas experter från universiteten med inriktning på insekter för att dels hjälpa till i planeringsskedet och
även göra framtida utvärderingar, så att man kan ge tydliga
instruktioner för hur man i framtiden med begränsade resurser
skall kunna skapa största nytta. Idag ligger det mer än 1200
fröträd, så förutsättningarna att testa olika upplägg, lokaler
etc. är mycket goda.
I arbetsgruppens uppgifter ingår också att på sikt titta på
hur skogshushållningen bör se ut för att på 20, 40 och 60 års
sikt gynna raggbocken.
Vi har haft ett inledande möte och experten från Skogsstyrelsen gav många goda och intressanta synpunkter. Uppenbart
är att vi alla befinner oss i en läroprocess.
Sten Geijer

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

För dig som vill va
säker
på att du sp
Försäljning
mer
än din granne
Installation
Vi chansar
heller aldrig.
Service

IVT värmepumpar Nyhet!

Sveriges effektiva
bergvärmepump

www.ekvenergi.se

IV
Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

019-45 61 24
070-683 19 72
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
www.ekvenergi.se

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

Engelbrektsgatan 18,Bengt
Vingåker
(Mitt emot värmeverket)
Persson
Tel 070-731
16 29, 0151-511
Engelbrektsgatan
18,Vingåker
(Mitt emot435
värmeverket)
Öppet:
Vardagar167-18
• Lördagar
9-13
Tel 070-731
29, 0151-511
435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Söderslätts
SpannmålsGrupp
grundat 2001

Söderslätts Spannmålsgrupp (SSG) är ett nätverk av samverkande familjejordbruk och större gods i Skåne. Sedan2008 har vi även etablerat
oss i Linköping för att kunna erbjuda lantbruksföretag i Mellansverige ytterligare en affärsmöjlighet. Vi är lyhörda för kundernas krav på
sortmaterial, odlingssäkerhet och spårbarhet. Vi har resurser för torkning och lagring och har en optimal logistik för att minska belastningen på såväl ekonomi som miljö. SSG kortar kedjan mellan åkern och förädlingsindustrin. Kunderna finns i såväl Sverige som utomlands.

LINKÖPING 013-32 85 50. Urban Johansson, urban@ssggrain.com • Madelene Johansson, madde@ssggrain.com
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Lämnar en idyll efter 47 år
Annebo – en vacker pärla
på vägen mellan Kilsmo och
Svennevad.

Eeva och Varma Muhonen
har lämnat Annebo efter
47 år.

Efter 47 år i Annebo, på vägen mellan Kilsmo
och Svennevad, har Eeva och Varma Muhonen
bestämt sig för att flytta till metropolen Pålsboda. Tja, Pålsboda brukar ju inte betraktas
som något sjudande samhälle, men i jämförelse
med Annebo är det ändå en plats där det finns
en butik runt hörnet och gott om grannar.
Det var år 1966 som paret Muhonen flyttade till
Annebo. Då hade de bott två år i Brevens Bruk, i
Trasbo. Men Annebo var något av ett paradis för
dem. Ett vackert hus i en underbar natur, med tät
skog inpå knutarna och ståtliga hjortar som ständiga
besökare.
– Men snöskottning och vedhuggning blev lite för
mycket. Orken räckte inte till, säger Varma Muhonen.
Att det blev Pålsboda var ganska enkelt. Dit hade
familjen åkt för att handla under många år och här

INSTALLATION

SERVICE

har de gott om vänner. En av dem är förresten Arnold Carlsson, en av brukets skogsarbetare som var
kollega med Varma under många år.
– Calle Gripenstedt ville att vi skulle flytta till
Breven. Visst är det fint där, men det finns ju inga
butiker, säger Eeva Muhonen.
Nu har de en mysig liten modern lägenhet i
Pålsboda som inte kräver vare sig vedeldning eller
snöskottning. En stor balkong med vacker utsikt gör
att naturen inte känns så avlägsen.
– Först var jag rädd inför flytten, men allt har gått
bra. Vi är ju inte så unga längre, säger Eeva, 79 år.
– Och här är det inte så långt till ålderdomshemmet, inflikar Varma, 83 år, med ett leende.
Nästa år har de varit gifta i 50 år och kan fira
guldbröllop. Men saknar de då inte Annebo?
– Inte ännu. Men när det blir sommar igen kommer
jag säkert att längta tillbaka, säger Eeva Muhonen.

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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Thomas Pärlefalk – motionär,
mångsysslare och eldsjäl

VATTEN

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

Alternativa behandlingar
Zonterapi • Massage • Reikihealing

25 års erfarenhet

F:a Gun-Britt Lindberg
Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo
Tel: 019-45 60 87
Tel-tid: kl 08.00–08.30

Tobbe 070 576 99 17
KG
070 223 27 00
Kontor 0122 158 56
Isolering och skivor,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Volvo P 1800 får snart sällskap av en Ford Mustang. Thomas Pärlefalk har också
Mercedes cab och i familjen finns dessutom en Ford Mondeo.

En av livets höjdpunkter är att få knalla genom skogen till
sjön med ett fiskspö på axeln och hunden som sällskap och
där dra upp en eller annan firre. Kanske inte alla håller med,
men det är i alla fall vad Thomas Pärlefalk i Brevens Bruk anser. Hunden heter förresten Tixie och är en riesenschnauzer.
Thomas Pärlefalk är en profil i Brevens Bruk. Här har han bott
sedan 1983 och är en av eldsjälarna som ser till att Brevens Bruk
är en plats där aktiviteter avlöser varandra. Han är ordförande i
fiskevårdsföreningen och aktiv i såväl Brevens IF som Brevenskommittén och hembygdsföreningen. Det är också honom (och Leif Rysén)
som man ska tacka för att motionsspåren runt byn är utmärkta med
tydliga skyltar.
18

- Från första skiss Ɵll slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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– Ja, vi satte väl ut över hundra skyltar i sommar.
Och nu är det dags att se till att skidspåren också
får vägvisare, säger han.

Jobbar i tolvtimmarspass
Thomas Pärlefalk jobbar på Voith i Högsjö. Där har
han femskift i tolvtimmarspass. Ett tufft jobb, men
som också innebär att han har långa ledighetsperioder. Därför har han så att säga ytterligare ett jobb
på sidan om. Sedan många år tillbaka har han haft
en firma, Pärlefalks Lack, som åtagit sig lackeringsarbeten av olika slag.
Nu flyttar han verksamheten från en tidigare
mekanisk verkstad vid bron över Brevensån, till
ett hus som förut varit plåtverkstad och som ligger
nedströms vid kraftverket.
Men den som nu gärna vill anlita hans tjänster
får vänta.
– Jag har så mycket att göra med mina egna grejer
att jag inte hinner med att ta andra uppdrag just
nu, säger han.
Men kanske till våren?
– Nej, det tror jag inte.
Men nästa höst?
– Nja, kanske.

Projekt Ford Mustang
Hans stora projekt är en Ford Mustang av 1971
års modell. Den har ännu inte anlänt till den nya
verkstaden, men den är isärplockad och håller på
att renoveras.
– Allt som går att byta ut ska jag byta ut, säger
Thomas Pärlefalk.
I verkstan står emellertid redan en Volvo P 1800
från 1967. Ni vet, den där modellen som Helgonet
körde och jagade bovar med i tv. En väldigt vacker
bil som Thomas Pärlefalk kör mycket sparsamt med.
Ett annat projekt är att bygga en vedeldad badtunna
till sig själv och familjen
I den nya lokalen håller han på att färdigställa
en lackeringsbox där det är tänkt att köksluckor
och möbler och mycket annat ska få en ny vacker

”Försäkra ditt
lantbruk hos oss”

Lena Holm
019-19 46 25
lena.holm@lfbergslagen.se
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lyster. Men som sagt, kunderna får vänta. Släkt och
nära vänner har däremot en genväg in i Pärlefalks
lackföretag.
Bilar, som han tidigare också lackerat om, tänker
han inte ta sig an.
– Då får du vända dig till Ingel, säger Thomas Pärlefalk. (Ingel Jörgensen är en annan mångsysslare
i Brevens Bruk).

En motionsmänniska
Han är född i Stockholm, men flyttade till Kilsmo
1972 tillsammans med sina föräldrar, eftersom pappan hade fått jobb i Örebro.
Elva år därefter kom han alltså till Brevens Bruk.
Då hade han redan haft sin verkstad där under flera
år och dessutom fått jobb på Voith.
– Närmare till både min verkstad och Högsjö. Och
sen är ju Brevens Bruk faktiskt trevligare än Kilsmo.
Eller hur? säger Thomas Pärlefalk.
I Brevens Bruk finns också hustrun Åse, som är
socialarbetare, en femtonårig son och en sextonårig
dotter.
Han är en frilufts- och motionsmänniska. Vandrar
timtals i skogen, cyklar långa sträckor och paddlar
kajak. En motorbåt finns i Sottern, men segelbåten
som låg i Hjälmaren, har han sålt.
Några planer på att lämna Brevens Bruk har han
förstås inte:
– Jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Mer hälsa – bättre mående
Vanlig yoga • Lättyoga på stol
Yoga för alla
Frigörande andning

Högsjö’s Andrum
Cert. yogalärare Rosemarie Berg
0705-628 923

”Kom in och prata
finansiering och
sparande med oss”

Sören Sjölinder
019-19 46 32
soren.sjolinder@lfbergslagen.se
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Katrin Säfström, tidningschef:

”NA ska bevaka Östernärke bättre”
Nerikes Allehandas bevakning av Östernärke
upplevs av många som bristfällig. Att det dessutom har blivit allt sämre under senare år, är
också en åsikt som ofta hörs. Men nu ska det bli
bättre, lovar tidningschefen Katrin Säfström,
även om hon inte vill komma med några konkreta besked om hur denna förbättring ska ske.
Du har nu varit tidningschef på NA sedan maj
och då kommer den idrottsliga frågan ”hur
känns det?”
– Egentligen har jag inte haft tid att känna efter, men
jag har blivit väl mottagen både i huset och externt.

Katrin Säfström, tidningschef på Nerikes Allehanda, som
lovar bättring vad gäller bevakningen av Östernärke. I bakgrunden ses några av hennes företrädare.

Du är ju inte örebroare och du bor väl inte heller i Örebro?
– Jodå. Jag bor i centrala Örebro. Jag och min sambo
har också ett ställe i Bergslagen, men under veckorna
bor jag i stan. Det är en underbar känsla att bo mitt
i centrum, eftersom jag har bott ute på landet de
senaste 25 åren.
NA är ju både en lokal- och en regionaltidning.

www.thermia.se

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome, Toyota
samt bra begagnat
---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
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VÄRMEPUMP3
NYHET!
Thermia Diplomat Optimum G3
I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen
överträffat oss själva – vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen
både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion.
Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i
verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen.

Med tillvalet Thermia Online kan du styra och
övervaka din värmepump via mobilen eller
närmaste dator, var än i världen du befinner dig.

www.mahlqvist-ror.se
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Hur viktig tycker du att den lokala bevakningen
är?
– Mycket viktig, så klart. Jag har jobbat många år
med lokaljournalistik och jag vet att skriver man inte
om en ort får man svårt att behålla läsarna.
Så är det förstås. Vilket för mig över till hur NA
bevakar Östernärke.
– Vi har varit dåliga på att bevaka vissa delar av
länet. Nu har vi satsat resurser på att bli bättre och
det har gällt både Sydnärke och Bergslagen. Men
vi måste också bli starkare i Örebro kommun, dit
Östernärke hör. Jag är medveten om att det under
en längre tid har varit en nedmontering av bevakningen av Östernärke.
Så det faktum att Brevens Bruk tillhör Örebro
kommun har varit en nackdel för människorna
där?
– Ja, så kan man säga. Vi har inte heller varit tillräckligt bra på andra områden, men Örebro kommun
tillhör verkligen det som vi måste bli bättre på.
Hästkraftens Dag i maj, 7 000 besökare, inte en
rad i Nerikes Allehanda, vare sig före eller efter
evenemanget. Vad säger du om det?
– Otroligt. Har inget bra svar.
NA, liksom många andra tidningar, har drabbats av en vikande upplagetrend som pågått
under många år. Kommer papperstidningen
att finnas kvar om tio år?

– Ja. Den är fortfarande vår viktigaste produkt och
kommer att vara det under lång tid. Men papperstidningen kommer att genomgå stora förändringar
i framtiden. Den ska vi använda till det som den
är bra på, nämligen bakgrunder och fördjupningar.
Rena nyheter passar bättre i andra kanaler.
Det kanske räcker att ha NA på nätet eller i
mobilen?
– Nej, inte för alla. De som har papperstidningen
måste känna att de får något som är unikt och det
kommer de också att få.
Kommer NA på webben att vara gratis i framtiden?
– Ja, förmodligen. Annonsörerna ser på räckvidden.
Faktum är att NA, papperstidningen och nätet, troligen har fler läsare än någonsin. Det är möjligt att
vi ska ta betalt för vissa saker på nätet, men vilka
vet jag inte.
Och nu ska tidningen lämna den traditionsbundna borgen för att flytta till SCB-huset. Är
det verkligen ett vettigt beslut?
– Jag älskar gamla hus och inser att det finns ett
symbolvärde att vara kvar här. Samtidigt kan man
säga att flytten markerar att det är en föränderlig
tid vi lever i. Nu lämnar vi den mäktiga borgen och
visar att vi är stora men inte så stöddiga.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Din naturliga partner
Vi finns lokalt och känner till de
speciella förutsättningar för skogsbruket i den trakt där du har din
fastighet!
Dina behov styr
Vi ger dig kvalificerad rådgivning
anpassad till din skog och din ekonomiska situation. Ta kontakt med
någon av oss köpare för en förutsättningslös diskussion.

Erbjudande
Skogsägare som tecknar ett
avverkningsuppdrag med David
eller Dan före årsskiftet deltar i
utlottning av ett presentkort på
5000 kr på Hasses Motorservice i
Vingåker eller KeBe Cykel & Motor
i Örebro. Gäller kontrakt på avverkningsuppdrag större än
200 m3fub tecknade innan 131231.

BillerudKorsnäs är inte bara köpare av ditt virke,
vi är också din naturliga partner i varje del av ditt
skogsbruk. Våra virkesköpare finns i Norrbotten,
Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

Södermanland
Dan Öhman
073-838 10 76
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Närke
Degerfors kommun
David Skyman
073-838 10 78

www.billerudkorsnas.se/skog
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God Jul & Gott Nytt År
• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02

önskar

Borga plåt

Brevens Bruk AB

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

Perssons Byggvaror AB

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

Telefontider Brevens Bruk AB
Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 7-12.
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, dessa avlyssnas nästkommande dag.

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2014
Säsongskort
300 kr
båtplats eller
Säsongskort, trolling 600 kr
fiskekort i Sottern? Familjekort
400 kr
Familjekort, trolling
800 kr
RING 019-58 58 50 5-dagarskort
65 kr
Fiskekort kan även köpas hos
OKQ8 i Pålsboda och hos
Konst & Hantverk i Brevens Bruk.

Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats
750 kr
Alla priser inkl. moms

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
22

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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Vill du
annonsera
i denna
tidning?

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

RING

Brevens Bruk,
Birgitta Larsson,

019-58 58 50
Nästa tidning kommer
ut i juni 2014.
Annonsstopp
17 april 2014.

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

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

Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)
Bank:
Svenska Handelsbanken
Bankgiro:
815-4205
Postgiro:
2 33 63-5

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

Ventilationsentreprenör

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

Brevens Bruk
Tidning Nr 2 • 2013
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Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56,
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

Upplaga: 9.500 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.

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

Gunnar Carlsson
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51,
070-603 56 52
gunnar.carlsson@booegendom.se

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

Unika bilder från en tid som flytt

Herman Broms och Martin Pettersson vid den väldiga gjutform som ska skapa en urtavla, förmodligen till ett kyrktorn.

Johan Tesell gör handformning med svart sand
direkt i golvet.

När Victor Sundström slutade som verkstadschef
på Brevens Bruk AB 1951 överraskades han av sina
arbetare med ett ståtligt bildalbum. Det innehöll 88
bilder tagna av verkstadsarbetaren Martin Pettersson och skildrade såväl arbetet i gjuteriet som andra
jobb i företaget.

familj i Mellangården, som på den tiden var en tvåfamiljsbostad. Där bodde också den pensionerade kassören i Brevens
Bruk AB, Hellström tillsammans med sin hustru Agnes.
Och där fanns lille Göran Sundström, nio år gammal. I
dag är han betydligt äldre och bor i Karlsborg, dit familjen
flyttade efter att fadern slutat på bruket.
Nu är detta unika album i Göran Sundströms ägo och det
är en skatt för den som vill se hur arbetet gick till på den
tiden. Här visar vi några bilder ur albumet.

Victor Sundström, som var verkstadschef från 1935 var en
mycket uppskattad chef. Han bodde tillsammans med sin

BESÖK
www.brevens.se
Här hittar du
information på
svenska, engelska
och tyska om
fiske, jakt,
uthyrning m.m.
Du kan även ladda
ner och läsa
nya och gamla
nummer av
Brevenstidningen.
Carl Albin Andersson, kärnmakare.
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Erik Nilsson, ugnsskötare,
murar kupolugnen inför gjutning.
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