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Nu lämnar Calle G 
Breven!
Nu lämnar Calle G 
Breven!

Efter 15 år som verkställande direktör för 
Brevens Bruk AB lämnar Carl Gripenstedt 
sin tjänst. 
 – När jag tänker tillbaka på mina 15 år i  
Brevens Bruk känner jag mig väldigt glad 
och nöjd, säger han.
 

Hejdå, Brevens Bruk! Nu lämnar före detta ordföran-
den i Positiva klubben Carl Gripenstedt sin tjänst som 
vd. Samtidigt lämnar han också Brevens Bruk.
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Efter 15 år som 
verkställande di-
rektör för Brevens 
Bruk AB avgick 
Carl Gripenstedt i 
slutet av mars.

– Beslutet har vuxit 
fram under en längre 
tid. Det är ingen hemlig-
het att det funnits olika 
uppfattningar om hur 
företaget skulle skötas 
mellan mig och ägaren, 
som råkar vara min far. 
Styrelsen har ju delege-
rat till mig som verkstäl-
lande direktör att fatta 

beslut och leda bolagets verksamhet. När sedan ägaren gått 
in och ändrat dessa beslut, ofta utan att informera mig, har 
situationen blivit ohållbar, säger Carl Gripenstedt.
 Carl Gripenstedt har varit mer än en vd för ortens före-
tag. Han har med liv och lust engagerat sig för att utveckla 
Brevens Bruk, göra det till ett attraktivt och livskraftigt 
samhälle. Hans insatser för att hålla de kulturhistoriska 
byggnaderna i gott skick kan inte överskattas.

Levande landsbygd
Under Carl Gripenstedts tid har bostadsbeståndet i Bre-
vens Bruk moderniserats, vilket i sin tur gjort att fler 
människor flyttat till samhället.
 – En levande landsbygd och ett företag i landsbygdsmiljö 
hör ihop. Jag har brunnit för Brevens Bruk. Jag har tyckt 
om bygden, de som bor här och företagets kunder samt 
leverantörerna. När jag tänker tillbaka på min tid här ler 
jag inombords. Det har varit femton jätteroliga år och jag 
hade gärna fortsatt arbetet med att göra BrevensBruk till 
en bra plats att bo och arbeta i, säger han.
 – Jag har haft en idé om att privat köpa en fastighet i 
Brevens Bruk och bygga om den till studentbostäder. Dessa 
kunde man sedan använda som hotellrum på sommaren. 
Man skulle också kunna göra något stort av hästverksam-
heten. Jag är själv inte intresserad av hästar, men det är 
ju massor av andra människor, säger han.
 Carl Gripenstedt har haft förmånen att arbeta tillsam-
mans med som han säger lojala, kunniga och trevliga 
medarbetare. Facket har också varit en bra samarbetspart 
och alltid stått bakom honom. Han har också gjort sig känd 
för att engagera sig för dem som haft det svårt. Bland an-
nat för Tapio Muhonen under dennes svåra sjukdom. ”En 
absolut strålande kille”, enligt Carl Gripenstedt.
 – Företaget har ju också gått bra. Vi har haft mycket 

Carl Gripenstedt avgår
som verkställande direktör

bra lönsamhet och jag är stolt över att kunna lämna 
över en urstark balansräkning till den nye verkställande 
direktören. Jag hoppas att den goda utvecklingen kan 
fortsätta. 

Folkethusordförande
Carl Gripenstedt var under tio år ordförande för Folkets 
hus. Det väckte en del uppseende, bland annat i rikspres-
sen. 
 – Det var en givande, skojig men tuff tid. Jag är skyl-
dig Brita Lilja ett varmt tack för att jag fick förtroendet 
att vara ordförande. Målet var att rädda Brevensgården 
vilket också lyckades, säger han.
 Ett inslag i räddningsaktionen var de så kallade Skratt-
revyerna som under många år spelades från Brevensgår-
dens scen, ofta med Peter Flack som konferencier och med 
världsstjärnor från Londons musikaler.
 Dessutom lanserades kopior av gamla klassiska rock-
band. De mest kända var Piggies som spelade Beatlesmu-
sik så att inte ens experter kunde höra skillnaden mellan 
dem och originalet.

Engelskt bolag i Breven
 Det är med vemod som han lämnar företaget. Och 
med sorg i hjärtat som han också planerar att flytta från 
Bystad och Brevens Bruk till Stockholm.
 – Jag har sedan många år ett företag i England och 
det kommer jag att sköta från Sverige. Stockholm är en 
betydligt bättre pendlingsort än Örebro, säger han.
 Det engelska företaget, Competition Line, bygger och 
hyr ut sportanläggningar. Den senaste, som ligger i Sed-
gefield, invigdes den 25 maj av premiärminister Tony 
Blair.
 Competition Line är faktiskt registrerat i Brevens Bruk 
och har formellt sitt huvudkontor där. Därför får man 
förmoda att Carl Gripenstedt inte helt kommer att vara 
frånvarande från samhället.
 – Till skillnad från Björn Borg och många andra har jag 
valt att ha företaget i Sverige och inte flytta det till något 
lågskatteparadis. Jag tycker nämligen företagsklimatet 
är rätt bra här hemma, säger han.
 Flytten till Stockholm sker troligen till hösten i sam-
band med skolstarten. Familjen Gripenstedt – Carl, 
UllaBritt, Lovisa, 14 år, Ebba, 6 år och Elsa, 4 år – letar 
efter bostad i huvudstaden, där fastighetsmarknaden är 
minst sagt överhettad. 
 UllaBritt Gripenstedt är läkare och kommer sannolikt 
att börjar arbeta igen på Karolinska Sjukhuset där hon 
tidigare var överläkare på neurologkliniken.
 Kommer då Carl Gripenstedt att återvända till Brevens 
Bruk?
 – Det kan jag inte svara på. Det får framtiden utvisa.

Carl Gripenstedt var vd för 
Brevens Bruk AB i 15 år.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Här är vi som har flyttat in i villorna 
vid Nedre Bruket!

Här är tolv av de tretton nya Brevensborna. Från vänster Katarina Nilsson-Kärf, Doris, Per-Arne Nilsson, Nisse, Lill Anders-
son Nilsson, Andreas Andersson, Urban Nilsson, Ludvig Nilsson, Annelie Denker, Hanna Denker, Anders Denker och Samuel 
Denker. Nathalie Andersson saknas på bilden som togs den 1 maj när vädret var allt annat än vårlikt. Sedan dröjde det bara 
några dagar och de nya Brevensborna kunde kasta in vinterkläderna i garderoberna.

Tretton nya Brevensbor! Ja, elva om man inte 
räknar med de båda hundarna Doris (minia-
tyrbullterrier) och Nisse (Jack Russellterrier). 
Men det är i alla fall tre familjer som flyttat in 
i de nya villorna vid Nedre Bruket.

– Det är ju något alldeles fantastiskt, säger sjökapten 
Per-Arne Nilsson, när han sätter sig ned på sin balkong 
med utsikt över den nyrestaurerade dammen. 
 

Forts. på näsa sida.

Installation och service 
av antennanläggningar

KraftKompetens i ÖsteråKer aB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95 

e-post: patrik@kraftkompetens.se
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HYRESLEDIGT

Karolineberg, Bystad
4 rum och kök, 112 m2, 1 vån. 

Stor trädgård. Förråd, jordkällare 
och garage.

Kilsbacken, Kilsmo
2 rum och kök i två våningar. 72 m2. 

Källare, trädgård, uteförråd, jordkällare. 

 Här ska han ta sitt morgondopp och här tänker han 
låta sitt framtida lilla ångfartyg tuffa runt. Han har 
redan fått erbjudande att bli medlem i en klubb i Kat-
rineholm där man ägnar sig åt olika modellbåtar.
 – Vi trivs jättebra med lugnet och stillheten. Men 
vi väntar fortfarande på gräsmattan, säger Annelie 
Denker i mittenhuset och ser ut över den leråker som 
förhoppningsvis, när detta läses, har förvandlats till 
ett grönt täcke.
 Familjen Denker har flyttat till Brevens Bruk från 
Örebro. Anders Denker jobbar i Fjugesta och Annelie 
studerar vid universitetet. Det blir förstås många mil 
att åka varje dag, men det tycker de inte är något 
större besvär.
 Familjen Andersson-Nilsson i huset närmast vägen 
kommer från Katrineholm, där Lill och Urban fortfa-
rande jobbar.
 – Vi såg en annons i Katrineholms-Kuriren och sedan 

Forts. från sid 3: Här är vi som har flyttat...

träffade vi Calle Gripenstedt och skrev kontrakt. Det 
gick undan. Jag tror att vi var först av alla att teckna 
oss för husen, säger Urban Nilsson.
 Familjen Andersson Nilsson har ett fritidshus i 
Hampetorp och har nu plötsligt två trädgårdar att 
sköta om.
 – Vi behåller huset i Hampetorp tills vidare i alla fall, 
sen får vi se, säger Lill Andersson Nilsson.
 Och barnen i familjen har redan funnit sig tillrätta 
i den nya omgivningen.
 – Jag har börjat i skolan i Kilsmo och det gick jät-
tebra. Jag fick bra kompisar nästan på en gång, säger 
Ludvig Nilsson.   
 Snart är bryggorna på plats och varje familj vid 
Nedre Bruket får en alldeles egen liten badstrand och 
fiskeplats till sitt förfogande.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Bystad Värdshus
2 rum & kök, 50 m2, 1:a våningen.

 Lämplig både för fast boende eller 
som fritidslägenhet. Kök i gammal stil, 
nytt badrum. Trädgård, källarförråd 

och uteförråd.

Brevens Bruk AB hyr även ut bil- 
och husvagnsplatser samt förråd.

För information, kontakta 
Jonas Pettersson, 019-58 58 56
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Problem med huset eller bygget?
Kontakta oss!

Vi jobbar efter dina önskemål

Telefon: 0151-450 87 • Fax:  0151-450 40
www.hogsjoservice.se • e-post: hsab@telia.com

PLÅTSLAGERI
PRODUKTER

PlåtslageriProdukter & arbeten
Försäljning av allt inom branschen

Lars Allbertson
box 57, 715 21 odensbacken

tel. 019-45 01 69, 070-650 44 35

Från Stockholm till Kilsmo och sedan till 
Brevens Bruk. Nu bor Elisabeth Pärlefalk se-
dan 1 januari i Börstorp på Knipphammars-
vägen. Fast det är inte hennes första adress 
i samhället. Redan 2003 flyttade hon från 
Kilsmo till Brevens Bruk och till det gamla 
ålderdomshemmet. Men nu är alltså adressen 
Börstorp och bytet ångrar hon inte.

– Lägenheten är jättefin och läget är också mycket bra, 
säger hon.
 År 1972 lämnade hon och hennes familj Stockholm för 
att flytta ut på landet. Det blev Kilsmo. Hennes f.d. man 
Lars Pärlefalk, sedermera känd socialdemokratisk poli-
tiker, utbildade sig till chaufför och själv fick hon jobb 
på dåvarande Scandiafelt, det som i dag är Voight.
 Hennes favoritplats är vid bordet i det moderna köket 
där spis, kylskåp och diskmaskin skiner stålblanka 
enligt det senaste modet i köksväg.
 – Visst är det fint, men lite opraktiskt. Det blir lätt 
avtryck av barnhänder på de blanka ytorna, säger 
Elisabeth Pärlefalk.
 Och barnhänder förekommer ofta i hennes lägen-
het. Elisabeth Pärlefalk har nämligen inte mindre än 
nio barnbarn! Hon har sina tre barn boende alldeles i 
närheten. En son bor på Gjutarvägen i Brevens Bruk. 
Hennes två andra barn bor i Kilsmo. Och tillsammans 
har de alltså nio barn.
 Glädjen över alla dessa barnbarn uppväger förstås 
med råge att några handavtryck då och då måste putsas 
bort från de skinande köksattiraljerna.

 

Elisabeth i lugna köksvrån

Elisabeth Pärlefalk vid köksbordet – favoritplatsen i hennes 
lägenhet.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten



 Nr 1  •  20066

Åke Lindbergh har några önskedrömmar kvar. 
En är att komma till Påskön. Annars tycks han 
ha varit nästan överallt här i världen. Och nu 
har han dessutom landat i Brevens Bruk med na-
turen inpå knutarna och stressen försvunnen.

– Vi fick Brevenstidningen när vi bodde i Vingåker och 
tänkte att ”det där vore väl en trevlig plats att bo på”, 
säger han.
 Han och hustrun Camilla var inte helt obekanta med 
Brevens Bruk, eftersom de har ett lantställe i Hjortkvarn 
och därför passerat samhället åtskilliga gånger. När de 
sedan i samma Brevenstidning fick läsa att det fanns en 
trerummare att hyra i Börstorp slog de till. De lämnade 
radhuset i Vingåker som de haft i ett år.
 – Ska vi verkligen våga hyra, sa vi till varandra. Men 
bruket har visat sig vara en utmärkt hyresvärd och lägen-
heten är ju i toppskick. Utsikten är också helt underbar, 
säger Åke Lindbergh.
 Det där h:et i namnet är viktigt. Åke Lindbergh tillhör 
nämligen samma släkt som Atlantflygaren Charles Lind-
bergh. 
 Åke Lindbergh skulle förresten själv kunna vara ameri-
kan. Det är mycket i landet på andra sidan Atlanten han 
gillar. John Wayne exempelvis. Och countrymusik. Han har 
faktiskt träffat musikaliska giganter inom genren som Buck 
Owens och Johnny Cash.
 Egentligen är han dalslänning, men har bott på många 
olika platser i Sverige, bland annat i Enköping i 27 år.
 – Lantbruksinspektorn på Brevens Bruk, Gunnar Carls-
son, är också dalslänning, konstaterar Åke Lindbergh.
 Camilla Lindbergh tillhör en gammal vallonsläkt med 
anor från Löfstabruk i Uppland och hon känner sig därför 
hemma i bruksmiljön i Brevens Bruk.

Familjen Lindbergh har landat i Börstorp

Camilla, Åke och Ulrica Lindbergh i den moderna lägenheten i 
det över hundra år gamla Börstorp vid Knipphammarsvägen.

Barnklädesaffären med det lilla extra

SIRIS BARNKLaDER

Köpmangatan 11, Vingåker
Tel: 0151-137 14

Öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-14

Denna informationstidning har varit möjlig att göra 
tack vare våra annonsörer.  Stöd dem – de stöder oss.

 Familjen har tre vuxna och utflugna barn. Hemflugen, på 
mer än ett sätt, var just vid detta tillfälle dottern Ulrica, 
som arbetar som flygvärdinna med Dubai som bas.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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– Enkelt uttryckt är det ett lagspel 
med frisbee. Det spelas med fem 
eller sju man i varje lag. När vi 
spelar inomhus är det fem delta-
gare, utomhus blir det sju. Själva 
sporten kommer från USA och där 
spelas bara utomhus. Där är också 
ultimate en rätt stor sport, faktiskt 
så stor att man kan försörja sig på 
den. Det är den inte i Sverige, ännu, 
säger Marcus Mattson.
 För en tid sedan var han och hans 
lag, KFUM Örbro, och spelade om 
svenska mästerskapet i Kalmar. 
Det gick så bra att man vann.
 Nu väntar ett landlagsläger för 
Marcus Mattson och blir han ut-
tagen i landslaget kommer han i 

Svenske mästaren
i Brevens Bruk

slutet av sommaren att åka till Boston, USA, för att 
spela världsmästerskapet. Kanske kan Brevens Bruk 
få ståta med inte bara en svensk mästare utan en 
världsmästare så småningom?
 Marcus Matsson har prövat på många andra idrotter 
innan han fastnade för frisbee och ultimate.
 – Det var Jonas Eriksson, min fysiklärare på Oden-
skolan som fick mig att börja spela ultimate. Då la 
jag av med fotbollen och övriga idrotter, säger Marcus 
Mattsson.

På Knipphammarsvägen i 
Brevens Bruk bor en svensk 
mästare. Hans namn är Mar-
cus Mattson, 17 år gammal, 
och svensk juniormästare i 
ultimate. Ultimate? Vad kan 
nu detta vara?

I svenske mästaren Marcus Mattssons händer blir frisbeen ett precisionsinstrument. 

Fiskafänge 
i ån

Sottern är ju en känd fiske-
sjö, men visst går det att 
även meta i Brevensån. Det 
gjorde i alla fall Simone 
Duty, 10 år, (t h) och Natalie 
Pärlefalk, 9 år, en vacker 
majdag. 

 – Vi metar varje år från den här 
bryggan och ibland får vi faktiskt 
en fisk också, säger Simone Duty.
 – Men i dag har vi inte fått 
någon. Det är skojigt ändå, tilläg-
ger Natalie Pärlefalk.

 Nu går han på Risbergska skolan i Örebro, på ett 
nytt program som kallas RMS, och som omfattar rädd-
ningstjänst och säkerhet. En dag i veckan praktiserar 
eleverna på brandstationen.
 Ultimate är en sport som kräver både kondition och 
koncentration. Det är ju också egenskaper som kom-
mer väl till pass om man har tänkt sig en framtid som 
brandman eller något annat inom räddningstjänsten.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Brevens röst i etern heter Thomas Hydén. 
Varje dag, dygnet runt sänder han från sin 
studio i Kumla. Ja, han är förstås inte per-
sonligen närvarande alla timmar, men tack 
vare datorer och snillrika program kan han 
ändå få ut sitt budskap.

– Vår målgrupp är fyrtio plus. Inget dunk, utan country, 
dansband och 50-talsmusik, uppblandat med reportage 
och intervjuer, säger han.
  Radiostationen är känd som Kumla Närradio. Det 
namnet vill han inte längre kännas vid, eftersom det är 
så mycket mer än närradio som stationen sänder.
 – Den heter Radio 94,3. Det är bara att ratta in den 
och sedan får man utsökt musik som når en radie på 
12 mil räknat från Kvarntorpshögen där vi har vår 
sändarmast, säger han.
 Radio 94,3 har varit kommersiell i fem år. Den star-
tade en gång som en utpräglad närradio med pingst-kyr-

Brevens egen radioman
kan, kommunen och en rad föreningar som ägare. Sedan 
statsmakterna tillät även närradion att ta in reklam har 
Radio 94,3 förvandlats till en kommersiell radiostation 
i konkurrens med jättar som, Sveriges Radio Örebro, 
Radio Rix och Mix Megapol.
 – Fast vi har mycket, mycket bättre musikutbud. Vi 
sänder sånt som folk vill höra, säger Thomas Hydén.
 Radio 94,3 har också kultur och samhällsprogram. För 
detta står Christina Nilsson, känd kulturprofil i Kumla. 
Dessutom varvas musiken med nyheter och intervjuer.
 En mycket exklusiv programpunkt är Truck Stop 
Brändåsen, som sänds varje onsdag kl 18-24 direkt från 
långtradarstället och som innehåller intervjuer med 
landsvägens riddare och musik som passar alla dem 
som rattar lastbilar.
 – Vi är ensamma om det här i hela norra Europa. 
Programmet är oerhört populärt. Enda nackdelen är ju 
att vårt sändningsområde är begränsat. Det brukar reta 
upp långtradarschaffisarna som plötslig inte längre kan 
få in Radio 94,3, säger Thomas Hydén.
 Ett annat ställe som besöks återkommande är Sveas 
konditori i Kumla. Intervjuer därifrån blir förstås lite 
annorlunda än de från Brändåsen.
 Sedan ett år tillbaka finns radiostationen i Music 
Mill, den gamla inspelningsstudion i Kumla, som bru- 
kar förknippas med Country Road. Nyligen var förres-
ten Boppers i studion för att spela för radiostationens 
lyssnare.
 Att Radio 94,3 bara kan höras inom ett begränsat 
område är en sanning med modifikation. Radiostationen 
ligger också ute på Internet och där når sändningarna 
hela världen, från Australien till Alaska.
 – Radio 94,3 har två anställda, varav jag är den ena. 
Dessutom har vi några mer eller mindre frivilliga som 
rycker in. Jag hoppas att vi ska kunna blir fler så att jag 
kan koncentrera mig på programverksamheten, säger 
Thomas Hydén.
 Han flyttade till Brevens Bruk 1999. Han hyrde lä-
genhet i Högsjö och fick sedan av Torbjörn Hedmo veta 
att det fanns en ledig lägenhet i Breven. Och sedan dess 
har Brevens Bruk varit hans hemadress.
 – Det här är ju ändå paradiset på jorden, säger han. 

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER

Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85

Thomas Hydén sänder radio från Kumla som täcker Närke i 
etern och hela världen via Internet.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Öppettider 
under sommaren:

Lunch: 
Tis-fre 11.30-15.00
Måndagar stängt

Pub & Restaurang:
Fredag 17-01
Lördag 12-01
Söndag  12-18

Under juni och juli även onsdagar 18-01

Tel: 019-45 40 98

Närkesten Entreprenader AB
Box 62 • SE-692 21 KUMLA
Tel  +46 (0)19 58 25 20
Fax   +46 (0) 19 58 19 00

Stenhuggning • Restaurering • Montering
Utför allt inom branschen i hela Norden

KonsT & HanTVeRK
Öppettider från midsommar till skolstarten:

Ons-fre 11-18 • Lör-sön 11-16

Café med hembakat bröd

19-23 juli ”Fruntimmersloppis”. Kom och sälj 
dina grejor. Anmälan till Gunnel 

på tel: 019-45 40 57 eller 0708-32 35 16.
19 augusti ”Jacob Jazz” i sensommarkvällen 

med början kl 19. Anmälan till Gunnel.
30 september ”Höstmarknad” kl 11-16

Välkomna!

Tacka havren för att du inte behöver frysa 
i framtiden. Numera är det nämligen havre 
som värmer upp de flesta bostäder i Brevens 
Bruk. 

– Havren har samma funktion som pellets men är 
billigare. Vi har bytt brännare i värmepannan för att 
bättre kunna utnyttja havren, annars är det ungefär 
som förut, säger Jonas Pettersson, chef för fastighets-
förvaltningen.
 Värdshuset, Röda Byggningarna, Börstorp, Brevens-
gården, brukskontoret och Öbos fastigheter är några 
av de byggnader som värms upp med havre som går 
upp i rök i värmecentralen, som ligger i det gamla 
gjuteriet.
 – Det går visserligen att elda också med annat spann-
mål, men havren är det optimala. Även om vi skulle 
köpa in utifrån är havre ett lönsamt bränsle, säger 
Jonas Pettersson.

Nu värms Brevens Bruk 
med havre

Fotnot: Havre är ett anspråkslöst sädesslag som växer på även mycket 
karg jord. Huvuddelen av den svenska skörden används som foder. Näst 
vallväxter upptar havre den största arealen av alla grödor i Sverige. Havre 
var inte känd som odlad växt av de gamla kulturfolken. Grekerna ansåg 
den oduglig som föda. Växten uppträdde i Västeuropa först under brons-
åldern. Sverige har under många år varit ett exportland för havre. 

(Källa: Nationalencyklopedin)

Välkommen till 
Brevens Bruk i sommar

Havre mums för hjortar
Åkrarna runt Brevens Bruk kommer i år 
inte att sås utan att användas som vall. An-
nars har vårbruket förflutit som vanligt med 
utsäde av korn och raps. I höstas såddes 
rågvete.

– Havre odlar vi däremot inte. Det tycker hjortarna och 
grisarna alltför mycket om. Den havre som används för 
spannmålseldning i Brevens Bruk tas från Boo, säger 
lantbruksinspektör Gunnar Carlsson.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten



 Nr 1  •  200610

23 juni 19.30 Midsommartid
 Sång: Britt-Marie Ström, Majvor Ledin, 
  Mia Jonsson, Kristina Wahlgren
 Recitation: Eva Lektér
 Piano och orgel: 
 Kantor Agneta Karlström

30 juni 19.00 Brefvensextetten

7 juli 19.00 Lokala förmågor
 Torsten Birath, Eivor Birath, Gunnar  
 Breving, Lars-Gunnar Gunnarsson

14 juli 19.00 Familjen Hall

21 juli 19.00 sommarmusik på dragspel
 Kallis Bengtsson
 Musik av Pettersson-Berger, Bach m.fl. 

28 juli 19.00 sommarkonsert
 Askers och Brevens kyrkokörer
 Lokala solister
 Lars-Gunnar Jörgensen
 Dirigent: Agneta Karlström

Musik i sommartid – Brevens kyrka 2006

Efter fredagskonserterna serveras kaffe i 
hembygdsgården.
Regi: Brevens hembygdsförening

Askers församling i samarbete med Sensus

Revision, redovisning, skattekonsultation
Kungsgatan 6, 702 11 Örebro

Tel 019-454 250 • Fax 019-454 251 • info@svenssonrevision.se
Auktoriserad revisor Jerker Svensson

jerker@svenssonrevision.se
Revisor Per Ivarsson 

per@svenssonrevision.se
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Vår sju år gamla skördare har varit en fram- 
gångsrik trotjänare, men har nu blivit både 
tekniskt föråldrad och sliten. Vi har därför 
beslutat att köpa en ny. Frågan är noga utredd 
tillsammans med de närmast berörda. 

Vårt val stod mellan att köpa en maskin av samma märke 
eller att byta leverantör, men valet föll på vår gamla lev-
erantör, som numera heter John 
Deere, tidigare Timberjack. Mas-
kinen är något större än den förra 
och har mycket bred kapacitet 
att avverka från första gallring 
till att kunna slutavverka. Detta 
ger Brevens Bruk stor frihet och 
goda förutsättningar att driva 
skogsbruket rationellt. Den nya 
skördaren kommer i början av 
juni. Prislappen då, jo närmare 
fyra miljoner kr.
 Grattis Micke och Fredrik till 
nya maskinen!

7-åring blir utbytt!

På väg mot Brevens Bruk.Mikael Bergqvist och Fredrik Bäck-
ström ser fram emot att få byta ut 
sin gamla Timberjack mot en ny 
John Deere. Text: Sten Geijer
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Ett reportage i Nerikes 
Allehanda gjorde att 
han fick veta att Kilsmo 
Bilservice var till salu. 
Ett sådant tillfälle fick 
helt enkelt inte gå honom 
ur händerna. Och nu är 
det alltså Leif Selander 
som sköter den lilla bil-
verkstaden som blivit 
något av en institution i 
samhället.
I över 40 år har Stig Israels-
son drivit Kilsmo Bilservice 
och när han med ålderns rätt 
bestämde sig för att dra sig 
tillbaka var det nog många som 
befarade att verkstaden skulle 
gå i graven. Men Leif Selander 
ville annorlunda.
 Egentligen har man som-
marhuset i Himmer att tacka 
för att det även i framtiden 
går att reparera och serva sin 
bil i Kilsmo. För fem år sedan 
köpte nämligen familjen Selander ett fritidshus i Him-
mer. Leif Selanders hustru Ingrid har sina föräldrar i 
Anstorp, så trakten var inte obekant för henne.
 – Vi bodde sedan tio år i Stockholm och eftersom vi 
har tre barn ville vi gärna komma bort från storstaden, 
säger Leif Selander.
 Nu har familjen flyttat till Kilsmo, till en villa på 
Fabriksvägen. Men sommarhuset i Himmer tänker 
man behålla.
 – Ja, en sån pärla gör man sig inte av med, säger 
Leif Selander.
 Han är utbildad bilmekaniker även om han under 
de senaste åren arbetat som truckförare. Liksom i de 

Kilsmo Bilservice har fått ny ägare

Leif Selander tar gärna hand om din bil i Kilsmo.

flesta yrken behövs fortbildning och han är i full färd 
med att uppdatera sina kunskaper om vevaxlar och 
växellådor och allt annat som en bilmekaniker av idag 
behöver veta.
 Inom kort kommer han också att få diagnosutrustning 
som gör att han kan göra service på de senaste model-
lerna av alla förekommande bilmärken.
 – Plåtjobb och svetsning klarar jag också, försäkrar 
han.
 Han samarbetar med en reservdelsfirma i Örebro 
och kan därför få hem reservdelar samma dag som de 
beställs. Något eget lager behöver han alltså inte.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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För artonde gången spelar 
Svennevads Bygdespel en 
komedi på utomhusscenen 
på Sörberg, Svennevads 
hembygdsgård. Årets spel 
heter RUM FÖR RESANDE. 
Det är en historia som har 
viss verklighetsbakgrund, 
men om fröken Karlssons 
pensionat har funnits i 
verkligheten, det vet vi 
inte. 

Det är som vanligt AnneMarie 
Hellström som står för manus och 
Timo Parker som svarar för regin. 
De flesta av aktörerna kommer 
från trakten kring Svennevad 
och i årets spel är det flera nya 
medverkande. Fem barn som 
varit med under flera år har i 
år fått talroller och på det viset 
växer de in i spelet och blir den 
nya generationen aktörer som 
så småningom kan föra bygde-
spelstraditionen vidare.
 I spelet driver fröken Greta 
Karlsson ett litet pensionat med 
resanderum som får oväntat be-
sök då rälsbussen spårar ur vid Hulta banvaktsstuga 
och ett resande teatersällskap måste ha husrum för 
natten. Dessutom kommer två mycket kända dynami-

Svennevadsspelet 2006

Svennevadsspelets aktörer. Första raden från vänster: Camilla Frisberg, Isabelle Gus-
tafsson, Casandra Frisberg, Jessika Gustafsson, Catarina Gustafsson, Ingrid Olsson-
Gustafsson Andra raden från vänster: Erik Nilsson, Gunilla Pettersson, Curt Eriksson, 
Tage Aronsson, Andreas Ludvigsson. Längst bak ser vi regissören Timo Parker.

svennevadsspelet
RUM FÖR ResanDe

Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård

Premiär torsdag 29 juni kl 19.00

ÖvRiGA SPELDAGAR: 
Lör 1 juli kl 15 • Sön 2 juli kl 18 • Tis 4, ons 5 & tors 6 juli kl 19

vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Biljettbokning: 0582-126 15, 0582-124 55,

www.hembygd.se/orebro, gå in på Svennevads hembygdsgård

Entré 100 kr, barn under 12 år fri entré i vuxens sällskap. Servering i paus.

Arr: Svennevads Bygdespel               Välkomna!

tarder och tjuvar, Bildsköne Bengtsson och Tatuerade 
Johansson till trakten och behöver också ha ett rum 
för natten.
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Vi fixar delen.... 
...Ni fixar felen!

Däckverkstad: 
Vi säljer nya & beg däck.

Här är tre flickor som redan tjuvstartat kursen i 
fårskötsel. Från vänster Fredrika Nääs, Sofia Nääs 
och Bea Jörgensen. Under våren har de tagit hand 
om tre små lamm som stötts ut av sina föräldrar.  

Lär dig
sköta får

Under sommaren kommer Studifräm-
jandet att anordna en kurs i fårsköt-
sel i Brevens Bruk. Kursledare blir 
Åsa Thunell och deltagarna får lära 
sig allt som behövs för att på egen 
hand starta en fårfarm.

– Fårskinn har blivit mycket populärt, både 
inom möbelindustrin och som modeplagg. Inte 
minst i Italien, säger Gunnel Marchesini. Och 
hon borde ju veta.
 Dessutom är ju lammkött en delikatess. 
Frågan är bara vilka fårskötare som har hjärta 
att se sina adepter som middagsmat eller få-
töljöverdrag.

Lars-Gunnar Jörgensen tycks redan ha god hand 
med får, men tänker ändå gå fårskötarkursen i 
sommar.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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En kul tur i juli!
Sista helgen i juli kommer SAMS att ordna en kul tur runt 
i vår bygd. Vi hoppas kunna erbjuda en aktivitet för alla, 
för hela familjen. Planeringen är inte helt klar – tvärtom 
återstår en hel del och därför ber vi nu om din hjälp.

Vi ska försöka visa upp lite smått och stort i vår bygd och dessutom ordna 
några intressanta och skojiga aktiviteter. Till rundturen (den kuliga) 
ska vi ta fram en karta som ska visa själva rundturen men också annat 
som kan vara intressant att veta. Sevärdheter, aktiviteter, kultur, god 
mat mm mm...
 Tanken med kartan är att den ska kunna användas under en lite 
längre tid. Förhoppningsvis kommer vi efterhand att göra en karta som 
ganska komplett visar upp våra attraktiviteter. Till nytta och glädje för 
alla. Dessutom kan det  vara ett stöd för dem som driver sin verksamhet 
här i området.
 Nu söker vi dina tips och idéer på vad kartan ska innehålla. Du som 
är hantverkare, konstnär, försäljare mm hör av dig. 
 Vi återkommer i juli, när vi är klara med planeringen, med information. 
Håll ögonen öppna, men notera gärna redan nu sista helgen i juli.

saMs är ett  bygderåd för oss här i gränstrakterna mellan Sörm-
land, Östergötland och Närke. vi har många skäl att samverka, 
ett sånt skäl är att länsgränserna gör att vi inte alltid vet så 
mycket om varandra. vi läser inte samma dagstidning och den 
information vi får handlar ofta bara om den egna kommunen 
eller det egna länet. Därför tror vi att en karta där vi lite mer 
samlat kan visa hela området kan vara viktig för våra utflykter 
och andra aktiviteter.

Du som har tips, förslag och synpunkter, hör av dig till:
Ingegerd Andersson 0151-450 86
Yngve Andersson 0151-800 66
Gunnar Hadders 019-45 42 03
Lars Bjurström  019-45 40 58

Bli medlem? 
Endast 50 kr plus 10 kr per ytterligare familjemedlem.
SAMS plusgironummer är 108 64 99-9.

P.S. 
välkommenskyltarna är nu på plats kring Kilsmo, Breven och 
Högsjö. SAMS styrelse framför sitt tack till generösa sponsorer.
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Stora Mellösa
019-45 03 45

t Personbil t mc t traktor t lastbil t skogsmaskin
t truck t vagnar & kärror t gräsklippare m.m.

vi vulkar och reparerar alla däck, vätskefyllning m.m. 
slangar till de flesta däck. däckförvaring av era personbilsdäck. 

jour till åkerier och lantbruk (ring oss för mer info). 

Nyhet: 
Vi riktar aluminiumfälgar.

tel: 019-45 03 45, 070-337 22 00. 
Fax: 019-45 06 30 

BoBo:s Däck

Före årets slut stänger Scandiafelt 
sin anläggning i Brevens Bruk. 
Men därmed stänger man inte 
dörren för all framtid i samhället, 
utan den hålls lite på glänt.

– Vi har en treårsplan för tillväxt och 
under den perioden avser vi att fördub-
bla produktionen. Eftersom vi har små 
möjligheter att expandera i Högsjö har vi 
redan en produktionslokal i Brevens Bruk 
som kan komma till användning, säger 
produktionschef Thomas Herrman.
 Några löften kan han inte ge, men han 
är optimistisk inför framtiden och den 
optimismen gäller alltså även en framtida 
närvaro i Brevens Bruk.
 Fram till årsskiftet blir 28 personer 
kvar i Brevens Bruk. Åtta anställda har 
redan flyttats över till Högsjö och företaget 
siktar på att så många som möjligt ska 

få ny anställning sedan anläggningen i Brevens Bruk 
har stängts.
 – All arbetskrävande förädling har flyttats från 
Tyskland och Brevens Bruk till Polen. Det är förstås 

Scandiafelt stänger i Brevens Bruk
– men kanske inte för all framtid

Thomas Herrman är produktionschef på Madison Scandiafelt 
AB i Högsjö. I bakgrunden ses Eva Österberg.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Vibytorps Plantskola, Hallsberg. Tel: 0582-68 69 60/68 69 65

SKOGSÄGARE!
Vi har plantorna och
skogsvårdstjänsterna.

tråkigt, men samtidigt har annan 
produktion dirigerats till Sverige. 
Koncernledningen tror på Sverige 
och det känns väldigt stimulerande, 
säger Thomas Herrman.
 Garnlagret blir kvar i Brevens 
Bruk och verksamheten kommer 
att fortsätta även efter årsskiftet, 
om än i begränsad omfattning.
 Madison Scandiafelt AB, som är 
företagets officiella namn, är ett 
mycket gammalt Högsjöbolag. Det 
startade redan 1862 som Sjöström 
och Schullström. 
 Företaget tillverkar bland an-
nat transportband och filterdukar. 
Produkterna anpassas till varier-
ande verksamhetsområden, bland 
annat för separation av vätskor 
och för anrikning av mineraler och 
fibrer. 
 År 1968 ändrades företagsnam-
net till Scandiafelt AB och 1991 
började den nya fabriken i Högsjö 
att byggas. 1996 startade produk-
tionen i Brevens Bruk. 2000 lade 
man till Madison i företagsnamnet 
och året därpå köptes bolaget av 
Gamma Holding.
 Madison Scandiafelt AB har sitt 
huvudkontor i Högsjö. Företaget 
har försäljningskontor i Esbo, Fin-
land, Düren, Tyskland och Sankt 
Petersburg, Ryssland. Omkring 
85 procent av produktionen går på 
export till 50 länder, bland annat 
Östeuropa, Iran, Kina och Mel-
lanöstern.
 Gamma Holding är en interna-
tionell koncern som finns i 39 län- 
der och har omkring 7 500 an-
ställda. Huvudkontoret ligger i 
Helmond, Nederländerna.

Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Allt för proffsen
Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service

Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker

0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad

Till nästa vår flyttar Sten Geijer till Solberga 
vid Sotterns strand. Fram till dess får han 
fortsätta att pendla mellan hemmet i Åby 
utanför Norrköping och Brevens Bruk. (Fast 
han har också en övernattningslägenhet i 
Bystads Värdshus till sitt förfogande).

Sten Geijer är verkställande direktör på Brevens Bruk 
AB, sedan Carl Gripenstedt lämnat sin tjänst. Detta nya 
uppdrag delar han med tjänsten som skogsförvaltare, 
som han tillträdde i januari. 
 Bruksmiljön är inte främmande för honom. Han är 
uppvuxen i värmländska Uddeholm där hans far var 
bolagsjurist på bruket. Han utbildade sig till civiljäg-
mästare på Skogshögskolan och har sedan dess bland 
annat arbetat på Mälarskog, Iggesunds bruk och som 
regionchef för MoDo i Norrköping. Innan han kom till 
Brevens Bruk AB var han logistikansvarig på Sveaskog 
i samband med orkanen Gudruns härjningar.
 – Det var kaos på mer än ett sätt, konstaterar han.
Den kaotiska situationen bidrog till att han sökte job- 
bet som skogsförvaltare. Men det var långt ifrån hans 
första kontakter med Brevens Bruk och familjen Gripen- 
stedt.
 – Redan 1994 kom jag i kontakt med familjen. Då 
arbetade jag på MoDo och gjorde virkesaffärer med 
Brevens Bruk. Den kontakten har fortsatt sedan Calle 
kom in i bilden och MoDo bytte namn till Holmen, säger 
Sten Geijer.
 Han känner alltså till Brevens Bruk AB och han är 
också väl bekant med bygden.
 – Man kan inte vara annat än imponerad över före- 
taget. Här finns duktiga medarbetare och en stor poten-
tial. Min uppgift blir att fortsätta att utveckla företaget, 
säger Sten Geijer.
 Brevens Bruk AB ska också under Sten Geijers led- 

Sten Geijer – ny chef
för Brevens Bruk AB

Sten Geijer är skogsförvaltare och dessutom verkställande 
direktör på Brevens Bruk AB.



Nr 1  •  2006  19

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

ning fortsätta att satsa på bostadsbeståndet. Att er-
bjuda människor bra bostäder i samhället är mycket 
väsentligt, anser han.
 – Men vissa delar ska säljas. Det är hus som inte går 
att få lönsamma i brukets ägo, säger han.
 Sten Geijer har ett stort friluftsintresse och beskriver 
sig själv som naturmänniska. Han jagar gärna med 
drivande hund, strövar i skogen och fiskar. Han och 
hans hustru Lilian ser fram emot flytten till Brevens 
Bruk och Solberga.
 – Hon har dessutom också börjat att jaga, så hon 
kommer säkert att trivas, säger han. 

namn: Sten Geijer
Yrke: Nyutnämnd verkställande direktör för Brevens 
Bruk AB.
Bor: i Åby utanför Norrköping. Har övernattningslägen-
het i Bystads värdshus och flyttar till våren till Solberga.
Familj: Lilian, sjuksköterska, Jonas, 28 år, som läser 
medicin i Odense, Danmark, Sophia, 25 år, som läser 
biomedicin i Uppsala och Christoffer, 18 år, som i vår tar 
studenten på tekniskt gymnasium i Norrköping.
Musiksmak: Gillar allt slags musik. Spelar inget instrument 
och har inte heller några planer på att uppträda i Bre-
vensgården, mest för att skydda känsliga öron. 
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Text & foto: Stigbjörn Bergensten
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Din leverantör av 
John Deere • Kverneland • Hardi 

m.fl i Örebro län

– I lantbrukets tjänst sedan 1951 – 

Från skog till industri

odensbackens 
åkeri

Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20

Ett sommarhus i Boo gjorde att Marie-Louise 
Lindberg upptäckte Brevens Bruk. Och när 
sedan tjänsten som ekonomichef i Brevens 
Bruk AB blev ledig sökte hon jobbet.

– Vi köpte huset i Boo för fyra år sedan och vi har till-
bringat varenda helg där sedan dess. Då upptäckte vi 
också Brevens Bruk. Så himla fint! säger hon.
 Marie-Louise Lindberg är stockholmare. Fast inte 
så länge till förstås. Hon och hennes man Göran bor i 
en tvårummare i Börstorp tills vidare. De letar efter 
en större lägenhet i eller i närheten av Brevens Bruk. 
Men fritidshuset i Boo tänker de inte lämna.
 – Det heter Döbacka, vilket kanske inte låter så posi-
tivt. Men vi har lärt oss att tycka om namnet eftersom 
huset är så fint. Vi använder mycket av vår fritid till att 
pyssla med huset och sköta trädgården, säger hon.
 Annars går en hel del av fritiden åt till studier. Just 
nu har hon gjort ett uppehåll i sina studier vid Örebro 
universitet. Innan hon anställdes på Brevens Bruk AB 
läste hon företagsekonomi och personaladministration 
på heltid. Framöver tänker hon kombinera studierna 
med sitt arbete, om tiden räcker till.

Marie-Louise Lindberg, ny ekonomichef på BBAB.

Döbacka fick Marie-Louise 
att upptäcka Brevens Bruk

 – Det är roligt att lära sig nya saker och dessutom 
kommer kunskapen till användning när man löser 
korsord, konstaterar hon.
 Maken Göran är serviceingenjör för Kodak med hela 
Sverige som arbetsfält. Han kan lika gärna vara sta-
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Takpanel Royal
95 kr/m2 standardlängder

tionerad i Brevens Bruk som i Stockholm. Och egentli-
gen ligger ju Brevens Bruk mer centralt än Stockholm, 
om man tänker efter.
 Marie-Louise Lindberg var tidigare redovisning-
sansvarig på Larmassistans och har en bakgrund i 
försäkringsbranschen.
 Vad kan hon då om skog och lantbruk?
 – Inte så mycket ännu, men jag lär mig mer och mer 
för varje dag, säger hon.
 

namn: Marie-Louise Lindberg
Yrke: Ny ekonomichef på Brevens Bruk AB
Bor: Tills vidare i västerhaninge, i Börstorp och 
sommarhuset i Döbacka (känner sig litet splittrad 
för tillfället, men tror att det ska bli bättre inom 
kort).
Familj: Göran, serviceingenjör på Kodak, Robert, 
28 år, doktorand i biokemi vid Stockholms univer-
sitet, Sofia, 25 år, läser till lärare vid lärarhögskolan 
i Stockholm.
Övrigt: Har varken hundar eller jaktintresse och 
tycker inte om att hugga ved, men kan skilja på 
gran och tall. 

VATTEN
Gäller det brunnsborrning RING OSS!

GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62 • 070-570 87 80

Även kvällar och helger

Sedvanliga 
Midsommarfirandet 

i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt 

sätt med uppmarsch,
majstångsresning och dans

MidsoMMarafton
Kaffe, korv, glass, tombola 

från kl 16.00.
Kl 18.00 Midsommartåget samlas.

Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.

Kl 20.00 avmarsch under musik 
till festplatsen Lustikulle

Kl 20.30-01.30 disco

MidsoMMardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans till 

excess
disco

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro

Text: Stigbjörn Bergensten
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Inrednings-
rådgivning

Ring och boka

019-611 40 19

www.ccinterior.se

Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 

5 års garanti
----------------------------------------

Volta & Electrolux 
dammsugare fr. 800:-

----------------------------------------
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

Rutiner 
vid 

felanmälan

INFORMATION TILL 

BREVENS BRUK 

AB:s 

FELANMÄLAN, VARDAGAR 
kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57

JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR  
070-349 15 60

Felanmälan gällande 
Brevens Bruk AB:s fastigheter
skall göras under kontorstid, 
kl 07–16, till Sirpa Ahonen 
på brukskontoret, 
telefon 019-58 58 57. 
Vid akuta fel under helger 
och kvällar kan ni ringa vår 
jourtelefon, 070-349 15 60.

Intreserad av båtplats 
eller fiskekort 

i Sottern?

RIng Brevens Bruk AB, 
019-58 58 50

Fiskekortspriser 
i Sottern 2006
Säsongskort     300 kr
Säsongskort, trolling     600 kr
Familjekort     400 kr
Familjekort, trolling     800 kr
5-dagarskort       65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats    750 kr
Alla priser inkl. moms

Fiskekort kan även köpas hos OKQ8 
i Pålsboda och Haidar Livs i Kilsmo.
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BRE-
VENS 
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Gunnar Carlsson, 43 år.  Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor 
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

Gunnar är värmlänning, men växte upp i Dalsland. 
Han arbetade som verksamhetsledare på Sugge-
ringen i Säffle AB i tio år innan han kom till Boo 
Egendom och Brevens Bruk.

Jonas Pettersson, 37 år Anställd: 1986
Befattning: Fastighetsförvaltare 
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Jonas är född och uppvuxen i Brevens Bruk. Efter 
avslutad skolgång började han som skogsarbetare på 
BBAB. 1995 anställdes han som produktionstekniker 
och 2004 som fastighetsförvaltare.

Sirpa Ahonen, 48 år Anställd: 1994
Befattning: Sekreterare  
Direkttel: 019-58 58 57
E-post: sirpa.ahonen@brevens.se

Sirpa är uppvuxen i Brevenstrakten. Efter 15 år på 
annan ort flyttade hon till Kilsmo och fick efter någ- 
ra år som egen företagare anställning på BBAB.

Adress:
Brevens Bruk AB, 715 95 KILSMO

Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

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

Verkstad: 019-45 41 41

Sten Geijer, VD: 019-58 58 52

Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Bank: Svenska Handelsbanken

Bankgiro: 815-4205

Postgiro: 2 33 63-5

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Magnus Kindstrand, ordförande
Gustaf Svensson
Hans Danielsson
Örjan Eriksson

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

Sten är värmlänning och utbildad civiljägmästare 
med en mångårig erfarenhet av skogsbruk. Innan 
han kom till BBAB arbetade han som logistikan-
svarig på Sveaskog. Pendlar för närvarande mellan 
Brevens Bruk och hemmet i Åby.

Marie-Louise Lindberg, 51 år Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: marielouise.lindberg@brevens.se

Marie-Louise är Stockholmstjejen som flyttade ut 
på landet. Arbetade som redovisningsansvarig på 
Larmassistance innan hon började på BBAB. Är på 
gång att flytta från Västerhaninge till Brevens.

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO
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Det kom ett brev…
Tillsammans med min hustru och vår dotter 
besökte jag på midsommaraftonen Brevens 
Bruk för att beskåda midsommarfirandet. 
Tyvärr började festligheterna så sent att vi 
inte kunde stanna, men… det vi fick uppleva 
i form av miljön kompenserade mer än väl 
det uteblivna firandet. 

Ni har gjort ett enastående arbete med att så smakfullt 
renovera de gamla byggnaderna både när det gäller 
utformning och färgsättning. Det var en stor upplevelse 
att skåda en så välbevarad miljö.
 Själv har jag arbetat på flera bruksorter, hos Munksjö 
i Aspabruk, hos Stribergs Grufve AB samt slutligen 
under 32 år hos Gustavsbergs fabriker. Jag är ekonom 
och fick under senare tid ansvaret för bolagets skog, 
lantbruk och samhälle i en nybildad fastighetsdivision. 
Vände underskottet till plus och tror mig därför veta 
vilken insats ni gjort för att ha skapat det vi fick upp-
leva. Tack för detta och lycka till i fortsättningen.

Mvh
Bengt Thyrén
Gustavsberg

Foto: Sirpa Ahonen


