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Midsommar i Breven
– lustfylld tradition för
gammal och ung

Här lyfts den 18 meter höga majstången på plats med hjälp av muskelkraft från ett tjugotal bastanta
karlar. Den pryds av sju kransar – var och en ett litet mästerverk i blomsterarrangemang, och resultatet av hundratals timmars idogt arbete. Varje krans innehåller omkring 15.000 liljekonvaljeblad.

Midsommarfirandet i Brevens Bruk har gamla anor, ända från 1800-talet. Med tiden har det blivit en riktig folkfest
som samlar människor från när och fjärran. I år kommer hundratals tyskar och danskar hit för att få uppleva ett äkta
svenskt midsommarfirande. Hela bygden är engagerad för att göra midsommar till en högtid för alla besökande.

Göta:

Brevensgårdens
egen lilla husfru
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Sidorna 6-7

Stig:

Pension eller ej
– det är frågan
Sidorna 12-13

Alf:

En forskande
karl i skogen
Sidorna 20-21
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Fira midsommar i Breven!
Brevens Bruk är alltid värt ett besök, men
årets stora begivenhet är ändå midsommar. Då kommer tiotusentals människor
till Breven. Midsommarfirandet här är ett
av de allra största i Sverige och har gamla
traditioner.
Midsommar i Breven lockar numera också utländska
turister. Förra året kom flera hundra tyskar hit. I år
har 500 tyskar och 100 danskar aviserat att de tänker
fira midsommar i Breven och att de också tänker äta
hos Miguel Martinez på Brevensgården.
För att midsommarfirandet ska kunna genomföras
fordras många ideella insatser. Brevens Bruk AB är
koordinator, men alla föreningar på orten deltar: Röda
Korset, Skytteföreningen, Brevens IF, SSU, Hembygdsföreningen och kyrkorna. OK Tylöskog sköter om parkeringarna.

15 000 blad i kransen
Frågan är om inte de kvinnor och flickor som binder
kransarna till majstången ändå gör den allra viktigaste
insatsen. Hundratals timmars jobb krävs för att kransarna ska bli blomstersmyckade. Till varje krans behövs
omkring 15.000 liljekonvaljeblad och flera hundra blommor – bland andra pioner, prästkragar och blåklint. Den
18 meter höga majstången har sju kransar.
Att binda kransar är förstås inte lika spektakulärt
som arbetet med att få stången på plats på midsommarafton. För detta krävs muskler. Ett tjugotal bastanta
brevenskarlar sätts in för att under publikens glada
tillrop få upp stången. Det lyckas som tur är alltid.
Annars skulle det förstås inte bli så mycket av midsommarfirandet. Runt stången blir det sedan dans till
toner från hornmusikkåren.
Innan allt detta sker har midsommartåget med hornmusiken i spetsen vandrat genom samhället. I tåget
visas de olika kransarna upp av vackra flickor.

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 Gul & Blå
Disco
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Hundratals timmars idogt arbete ligger bakom de sju kransarna på den 18 meter höga majstången.

Fem smällar
Allt börjar med en väldig smäll. Och fortsätter med
fler knallar. Klockan 18.00 smäller det första gången.
Det är då midsommartåget samlas. En halvtimme
senare kommer nästa skott. Då avtågar processionen.
När fanbärare och musikkår når bron över kanalen
kommer tredje knallen och vid bron över Brevensån
kommer den fjärde. När stången är rest avslutas allt
med en sista smäll.
Kring midsommarplatsen finns lotterier, korvstånd
och mycket annat. Brevensgården är givetvis öppen för
alla hungriga och törstiga.
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Uppe på Lustikulle blir det
sedan disco natten lång på midsommarafton. Midsommardagen spelar i år dansbandet
Gul & Blå upp till svängom av
lite lugnare slag.
Kransar och kransflickor – ett
populärt kameraobjekt för besökare inte bara från Sverige. I
år har 500 tyskar aviserat att de
kommer till midsommarfirandet
i Breven.

I midsommartåget genom samhället bär kransflickor de
sju färgsprakande och oerhört vackra kransarna.

Dansen den går kring midsommarstången. Här dansar
unga blomsterflickor, men alla får vara med i dansen till
toner från en mångdubbelt förstärkt Brefvensextett.
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Publiv med gourmetmat
Välkommen till
Brevens Bruk i sommar
Öppettider sommaren 2007:
Lunch
Tis-fredag 11.30–15.00
Måndagar Stängt
Pub & Restaurang
Fredag
18.00-01.00
Lördag
12.00-01.00
Söndag
12.00-18.00
Under juni & juli även
onsdagar 18.00-01.00
Att ta en öl i trevligt sällskap på Brevensgårdens pub ingår numera i livet på landet,
såvida man bor i närheten av Brevens Bruk.
Men även folk utifrån har börjat hitta till
puben och restaurangen, där det serveras
gourmetmat till högst anständiga priser.
Krögaren Miguel Martinez nöjer sig inte med att laga
god mat och servera skummande öl. Han försöker också
på andra sätt att locka folk till Brevensgården.
I våras kom musikhögskolan i Örebro hit med sin
schlagerfestival. Det blev fullt hus i Brevensgården
och en strålande succé. Samma schlagerfestival fick en
månad senare ett helt uppslag i Nerikes Allehanda när
den spelades i Örebro. Men då var det gamla nyheter
för Brevensborna.
En irländsk afton med äkta irländska visor och
mörkt öl från Dublin fyllde också Brevensgården för
en tid sedan.
Men nu är det sommar och då flyttar mycket av
verksamheten ut på den generösa verandan. Miguel
Martinez tänker dock fortsätta med sina temakvällar.
Paellaafton och tapasafton står på programmet. I höst
väntar förstås den stora oktoberfesten med bompabompa, bratwurst och sauerkraut.
Tillsammans med Sjökrogen i Katrinelund kommer
Brevensgården att ha ett eget restaurangtält ute på
Segersjö under de så kallade Segersjödagarna 25-26
augusti. Där ska man servera luncher och även supéer
på kvällarna.
– Vi har också Sten & Stanley som underhållare.
Jag tror att Segersjödagarna är ett bra sätt för mig
att marknadsföra Brevensgården, säger Miguel Martinez.
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BOKA BORD
Tel. 019-45 40 98 • Fax 019-45 42 00
Fullständiga rättigheter

Konst & Hantverk I BREVEN
Öppettider

Midsommarafton 12-21
Midsommardagen 12-16
Från midsommar till 19 augusti:
tor-fre 12-18, lör-sön 12-16
Resten av året lör-sön 12-16
Café med hembakat bröd
Annan tid enligt överenskommelse tel. 019-45 40 57,
0708-32 35 16 • E-post: marchesini@tele2.se

Sensommarjazz i Breven

Det blir jazzkväll på Konst & Hantverk i Brevens Bruk den
15 september. Då kommer bandet Jakob Jazz till Brevens
Bruk och spelar. Bandet besökte hantverksstugan även
förra sommaren och gjorde ett bejublat uppträdande.

Välkomna!
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070707
Som tidigare berättats kommer SAMS att
genomföra ”en kul tur i juli” i vår bygd även
i år. Målsättningen är förstås att det ska bli
bättre än i fjol. Tillfrågade hantverkare, utställare, butiker och matställen som anmält
sin medverkan kommer att ha öppet mellan
10.00 och 14.00 och kanske längre efter egen
önskan den första lördagen i juli.
SAMS kommer att ha ett par egna aktiviteter, troligen
i Kilsmo och Högsjö.
Som stöd för rundturen gör vi en karta med sevärdheter, aktiviteter, kultur, god mat m.m..
Kartan ska kunna användas även efter 070707.
Arbetet görs ideellt utan kostnad för medverkande,
men ett medlemskap i SAMS är önskvärt.

Östernärkebladet
– både på nätet och i din brevlåda
www.osternarkebladet.se är din länk till lokala nyheter
på nätet . Tio gånger under året får du i Östernärke
även den lokala annonstidningen.
Tack vare kontakten med SAMS kan du inom vårt
område få tillgång till hela utbytet av information,
service, annonsörer och möjligheter genom Östernärkebladet.
Om du vill utnyttja allt som Östernärkebladet kan
ge dig - tag kontakt med mig på tel 070 213 33 99, eller
direkt med redaktionen via länken på www.osternarkebladet.se.
Gunnar Hadders, ordförande i SAMS

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

vingakers.golvservice@telia.com
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Göta Jonsson – Brevensgårdens egen lilla fru
För fyrtio år sedan kom Göta Jonsson till
Brevens Bruk. För trettio år sedan slutade
hon som föreståndare för Brevensgården.
– Jag har ju träffat så många människor, men att
komma ihåg – ja, det är inte så lätt, säger hon och
börjar sedan berätta.
Minnet är det nämligen inget fel på. Göta Jonsson
är som ett litet levande lexikon, åtminstone när det
handlar om Brevensgården.
I september 1967 flyttade Olle och Göta Jonsson
till Brevens Bruk. De kom ursprungligen från Kalix i
Norrbotten, men hade mellanlandat i Ludvika innan
Olle Jonsson fick en tjänst på bruket och övertalade sin
fru att man skulle flytta till Närke.
– Ingenjör Wahlqvist tog hand om Olle och jägmästare Gripenstedt tog hand om mig, eftersom jag skulle
vara den som skötte om Brevensgården. Jägmästaren
var korrekt och trevlig och förklarade att man måste
alltid ställa upp för bruket och familjen, säger Göta
Jonsson.

Underbara ungdomar
Det är med ett visst vemod hon blickar tillbaka. Inte
minst för att Brevensgården på den tiden var en samlingspunkt för inte bara invånarna i Breven utan även
för folk från angränsande orter.
– Alla ungdomar samlades i Brevensgården där det
fanns kafé och en jukebox. Å, så trevliga ungdomar, helt
underbara! Flera av dem såg jag så småningom som
mina egna barn, säger Göta Jonsson.
Hennes och Olles tre barn var redan utflugna. Men
nu fick hon alltså massor av andra ungdomar att ta
hand om.
Brevensgården hade stående luncher varje dag och dessutom speciella serveringar när bruket hade sina gäster.
Göta Jonsson kunde inte klara allt detta på egen
hand. Hjälp fick hon av bland andra Evelyn Olsson,
Rut Tesell och Cristel Ewald. Många fler ryckte in när
det var stora fester.
– Ferdinand Ewald var en fenomenal servitör, minns
Göta Jonsson.
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Sjudande aktivitet
Det sjöd av aktiviteter i Brevensgården. Här fanns
studierum och sammanträdesrum. I det sistnämnda
samlade skogsförvaltningens chef Olle Axelsson ofta
sin mannar.
Syföreningen var mycket aktiv, bland annat med Margrete Birath och Paulina Johansson som pådrivare.
– Prästen var också med, säger Göta Jonsson.
SSU med Johnny Ström som ordförande eldade
massorna, skyttarna träffades under ledning av Ingel
Jörgensen, facket hade både möten och kurser, och den
stora idrottsföreningen med eldsjälar som Hasse Norén,
William Ohlsson och Per Ivarsson höll också till här.
– Brevens IF byggde en ishockeyplan utanför Brevensgården och där spelades matcher som lockade folk från
långt håll, säger Göta Jonsson.
Drivande kraften bakom ishockeyn var Louise Lindström. Vid den här tiden var Håkan Ivarsson ordförande
i Brevens IF.

Bio, fotvård och bröllop
Varje måndag övade hornmusiken under ledning av
Erik Wennerström. Röda korset var också mycket aktivt
med mannekänguppvisningar, basarer och kurser i första hjälpen. Catharina Gripenstedt var ordförande.
Johan Gripenstedt var hemvärnschef och Brevensgården utgjorde stabsplats när hemvärnet hade sina
övningar.
På söndagar och en dag mitt i veckan var det biodags.
Nils Ferm skötte projektorn. Var fjortonde dag kom
Ulla-Bella från Högsjö och klippte folk och man kunde
också få fotvård, men vem som skötte om detta minns
faktiskt inte Göta Jonsson.
– Det var bröllop och födelsedagsfester och en massa
andra tillställningar i stora salen. Jag hade otroligt god
hjälp av många från trakten. Ibland var det över hundra
gäster, som mest hade vi 220, säger hon. Minnesstunder
efter begravningar hölls också i Brevensgården.

12-15 timmar per dag
Göta Jonsson arbetade 12-15 timmar per dag. Men vad
gjorde det? Jobbet var ju så kul. Det mest besvärliga
var att Brevensgården bara hade en enda spis och det
ställde förstås till problem när över hundra gäster
skulle ha mat. Men med hjälp av de ”otroligt duktiga
flickorna Evelyn, Rut och Cristel” gick det bra.
– Jo, sen måste jag ju berätta om Getbergsrännet.
Det var ett skidlopp som gick i februari varje år och
som Stig Enetjärn var mannen bakom. Det var tre mil
långt och massor av folk ställde upp. Alla som gick i mål
belönades med en fin plakett som Johan Gripenstedt
delade ut.
Nu var det inte bara traktens folk som kom till
Brevensgården. Många större och mindre berömdheter har besökt huset. Som kammarorkestern från Örebro, riksteatern med Brita Borg, läkarkonferenser, bruksgäster från USA, andra avlägsna länder och många fler.
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Göta Jonsson när det begav sig för drygt 30 år sedan. Klänningen var högsta mode på den tiden.

Göta Jonsson minns med både glädje och vemod alla sina år med Brevensgården.

Herr Ehrenmark kom på besök
En gång kom Torsten Ehrenmark och hans fru förbi.
– Han ville veta allt om Brevens Bruk. Det var en
underbart trevlig person och han hade en jättegullig
fru, berättar Göta Jonsson.
Hennes tid som föreståndare för Brevensgården
slutade dessvärre med en tragedi. Hennes man Olle
hade fått jobb på Scandiafelt i Högsjö och råkade ut
för en olycka. Under många år vårdades han i Örebro
innan han slutligen avled 1984. Göta Jonsson flyttade
till Örebro, läste in anatomi och jobbade sedan på regionsjukhuset i tolv år fram till pensioneringen 1988.
– Under de svåra åren hade jag ett stort stöd av
familjen Gripenstedt. Det är med värme jag tänker på
den vänlighet och det deltagande som de visade mig
och min familj, säger Göta Jonsson.
År 1983 hade hon flyttat tillbaka till Brevens Bruk
och pendlade alltså under flera år till arbetet i Örebro.

Calle klev in i handlingen
Brevensgården hade under dessa år börjat förfalla och
var i stort behov av upprustning och renovering. Det
var då Calle Gripenstedt klev in handlingen. Men långt
dessförinnan hade han kommit in i Göta Jonssons liv.
– Calle, Calle, ja det var en underbar pojke. Han kom
in i vår familj när han var elva år och har sedan dess
hållit kontakten. Han hade många idéer och han rustade upp Brevensgården med sina upptåg och revyer.
Han gjorde dessutom oerhört mycket för hyresgästerna
och han ville verkligen att Brevens Bruk skulle bli en
vacker och omtyckt plats. Lille Calle har alltid ett hem
i mitt hjärta, säger Göta Jonsson.
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I dag bor hon i en fin liten lägenhet i Värdshuset.
Hon har en son som är läkare i Umeå och en dotter,
Catarina, kyrkokamrer i Asker, som är gift med Per
Ivarsson. Åtta barnbarn och två barnbarnsbarn kan
hon också glädja sig åt. Hennes andra son avled i cancer
för sex år sedan.
– Ja, livet har inte alltid var så lätt. Men Gud har
gett mig styrka, säger hon.
Och ett gott minne också, kanske man kan tillägga.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Allsångskväll i Brevens Bruk
Den 10 augusti återkommer fjolårets succé
– allsångskväll i Brevens Bruk.
Det musikaliska temat är i år liksom i fjol
”Från Snoddas till Barnatro”.
Vi sjunger tillsammans sånger ur den svenska
sångskatten och gamla, kända läsarsånger.
Konferencier blir även i år Stigbjörn Bergensten.
Liksom i fjol är det tänkt att det ska bildas en
allsångsorkester under ledning av Gunnar Breving.
Alla som kan traktera en gitarr eller något annat
bärbart instrument är välkomna att spela med!
När? Fredag kväll den 10 augusti klockan 19.
Var? Brokyrkan i Brevens Bruk.
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Skön natur och välgörande massage i förening
För en stressad stadsbo kan det knappast
finnas en mer rogivande miljö än den man
finner vid Ålsjön utanför Regna. Vill man
dessutom ytterligare öka sitt välbefinnande
kan en stilla tur på en flotte runt sjön tillsammans med goda vänner och en välsmakande
buffé vara en extra återhämtning för kropp
och själ.

– Allt föll på plats när vi kom hit. Jag ville återvända
till den vårdande roll som jag en gång haft, säger Kerstin Sköld.
Under tio år arbetade hon som undersköterska. Det
var ett tungt jobb, särskilt med tre barn i hemmet.
Hon hoppade av, började på fabrik, men läste också in
en gymnasial naturvetenskapsexamen. Hon fortsatte
sedan att utbilda sig i miljövård och miljöekonomi i
Örebro respektive Uppsala, och förbättrade sina kunskaper i medicin och anatomi.

Terapi och massage

Kerstin Sköld är bland annat certifierad taktilmassör.
Hon kan ge dig en god behandling efter flottfärden på
Ålsjön som utgör en vacker vy från Ålsjöäng där Ekotur
har sin byggnad.
Här vid Ålsjön ligger Ekotur, ett litet företag som erbjuder både flottfärd och mycket annat. Sedan sju år
tillbaka drivs Ekotur av Kerstin och Matz Sköld.
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Det är alltså en kunnig person som tar emot folk som
söker sig till Ålsjön. Som om det nu inte skulle räcka
med alla dessa baskunskaper i sjukvård har Kerstin
Sköld också utbildat sig i olika terapiformer. Hon kan
numera kalla sig certifierad taktilmassör och är även
bowenterapeut. Taktilmassage är en mjuk beröring av
huden. Den ges med strykningar och lätta tryck som
utförs likadant varje gång.
Kerstin Sköld håller även kurser i medicinsk Qi
Gong, den traditionella gamla kinesiska läkemedelskonsten.
Men kanske är det ändå flottfärderna på Ålsjön som
gjort Ekotur mest känt.
Flotten tar tolv personer som under ett par timmars
lugnt guppande runt sjön njuter av en välsmakande
buffé, där mandeltårtan med vit choklad utgör själva
finalen. Till detta serveras alkoholfria drycker, men vill
man ha med sig starkare saker går det bra.

Amerikaner och tyskar
År 2000 startade flottfärderna och bland de första
gästerna var 35 amerikaner från kameratillverkaren
Hasselblad. Sedan dess har holländare, tyskar, danskar
och engelsmän hittat vägen till Ålsjön. Men de flesta
gästerna är förstås svenskar.
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Från flotten kan gästerna dra
upp en och annan abborre. Eller
ta sig ett dopp. Det finns också en
badplats i anslutning till Ekoturs
byggnad.
Vid sidan av Ekotur är Matz
Sköld entreprenör. Det var han
som med sin grävmaskin var en
av dem som återställde vattenspegeln vid Nedre Bruket i Brevens Bruk.
Yngsta dottern Emma, 23 år,
är numera också en del i affärsverksamheten. Hon är marknadsförare och ser bland annat till att
Ekoturs erbjudanden sprids via
nätet över världen.
En stilla flottfärd med buffé är ett
utmärkt sätt att återhämta krafter
för en stressad stadsbo. Flotten
tar tolv personer och drivs med en
elektrisk utombordsmotor.

För bokning och information: telefon 0151-801 01, 070-698 01 04 • www.ekotur.e.se

Vatten

Gäller det brunnsborrning RING OSS! GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62 • 070-570 87 80 • Även kvällar och helger

Problem med huset eller bygget?

Kontakta oss!

Barnklädesaffären med det lilla extra

Köpmangatan 11,
Vingåker
Telefon: 0151-137 14
Öppet vardagar 10-18
och lördagar 10-14

Vi jobbar efter dina önskemål
Telefon: 0151-450 87 • Fax: 0151-450 40
www.hogsjoservice.se • e-post: hsab@telia.com
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Granbarkborren härjar i Brevensskogarna
Stormen Gudrun och den
varma, torra sommaren förra året har tillsammans bidragit till att skogarna runt
Brevens Bruk har utsatts
för stora angrepp av granbarkborrar under våren.
– Det är en allvarlig situation som
vi är på väg in i, säger Sten Geijer,
verkställande direktör på Brevens
Bruk AB.
Under mars månad har skadorna inventerats från helikopter.
På en karta märktes angreppen ut
med gula prickar för små skador
och röda för stora. Sammanlagt
blev det 71 röda och 474 gula
prickar.
– Alla dessa ska fältinventeras
och då fattar vi beslut om vilka
åtgärder som måste vidtas, säger
Sten Geijer.
Är det en enstaka död gran som
är silvergrå kan man låta det bero. Men om granbarkborren ger sig på friska träd måste dessa avverkas innan angreppet sprider sig vidare. Borren lägger larver
under barken. Efter sex veckor kläcks de till nya borrar
som är redo för nya angrepp.

Mödosamt arbete
– Det som sker nu är att vi söker upp samtliga punkter
som är utmärkta på kartan. Många har vi redan nått. Vi
avverkar dem, en efter en. Det är ett mödosamt arbete
och det påverkar hela verksamheten inom skogsförvaltningen, säger Sten Geijer.
Granar med vissna toppar och träd där barken trillat
av är synbara bevis på granbarkborrens härjningar.
Angreppen innebär att man tvingas avverka träd som
annars skulle ha stått i åtskilliga år.

Lars Hellmark, Fredrik Bäckström och Sten Geijer inspekterar skog som angripits av granbarkborren.

– Normalt avverkas granar som är mellan 65 och 80
år gamla. Nu kommer vi att ta ned träd som är ungefär
tjugo år yngre, säger Sten Geijer.
Granbarkborren angriper träd som är 12 centimeter eller mer i omkrets. Den ger sig alltså inte på ungträd.
– Enligt Skogsstyrelsen är östra Närke ett problemområde. Jag vet inte hur stora skador som orsakats på
andra skogar, men vi har blivit hårt utsatta. Orsaken
är att skadorna efter Gudrun inte blev ordentligt åtgärdade och sedan följde den varma sommaren som
bidrog till den kraftiga ökningen av granbarkborrar,
säger Sten Geijer.

• Projektledning • Projektering • Kostnadskalkyler • Byggledning
• Kvalitetsansvarig • Byggkontroll • Underhållsplaner • Inredning

Hagendalsvägen 1
692 30 Kumla
Tel: 019-57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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– Nu hoppas jag på en kall och regnig
sommar med temperaturer kring tio
grader. Det är det värsta granbarkborrarna vet, säger Sten Geijer.
Fast innerst inne unnar han nog oss
Brevensbor några varma och soliga dagar
också där vi kan njuta av ett härligt bad
i Sottern.
Eric Ringaby och P-G Johnsson tog sin
helikopter och såg till att granbarkborrens
angrepp upptäcktes.

Ingen katastrof – än
Han vill inte kalla läget för katastrofalt. Det är inte i
nivå med vad som drabbade Värmland på 1970-talet och
Småland på 1990-talet, men läget är alltså allvarligt.
– Vi får lägre virkesvärde till högre kostnader och
det är ju inte alls bra. Mycket av avverkningen kommer att gå till massaved och bränsle i stället för till
timmer, säger han.
Granbarkborren har egentligen bara en naturlig
fiende och det är myrbaggen. Sannolikt kommer antalet
myrbaggar också att öka i antal, men huruvida de kan
stoppa invasionen av granbarkborrar är oklart.
Granbarkborren är en mörkbrun skalbagge som blir 4-5,5 mm lång. Larverna utvecklas
mellan bark och splint, mestadels på försvagade, nyavverkade eller stormfällda granar.
Hanen gnager parningskammare och sänder ut en doft som lockar till sig honor och
fler hanar. Flera tusentals granbarkborrar kan koordinera sin attack mot trädet. De i
juni-augusti nykläckta skalbaggarna stannar under barken och äter av savbarken innan
de gnager sig ut för att övervintra i förna. Våren därpå fortsätter de sitt gnagande och
svärmar i maj-juni.
Skador från granbarkborren undviks i första hand genom förebyggande åtgärder som att
stormfälld skog tas bort och att träd med pågående angrepp avverkas och barkas. Svärmande skalbaggar kan lockas till doftfällor
(feromonfällor) och därigenom förhindras att lägga ägg.
(Källa: Nationalencyklopedin).

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se
Nr 1 • 2007
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I valet och kvalet för Luvan
– pension eller ej?
Den sista september i år går Stig Eriksson
i pension efter 42 års tjänst i Brevens Bruk
AB. Eller gör han det?
– Jag vet inte om jag orkar gå i pension. Det är kanske
bättre att fortsätta jobba, funderar han medan han
häller upp kaffet i sin kopp i arbetsboden mitt ute i
skogen utanför Kilsmo. I fönstret står en liten porslinstomte i röd luva och ser ut över granar och tallar.
Stig Eriksson, vem är det förresten? De flesta, för
att inte säga nästan alla som känner honom säger
Luvan.
– Stig? Det är knappt att jag själv vet vem det är,
säger han.
Luvan fick han heta för sitt ettrigt röda hår. Från
början var det förstås Rödluvan, som på närkingska
blev ”r’lun” för att så småningom bli enbart Luvan. Det
röda håret och det likaledes röda skägget har med åren
fått en silvervit färg, men namnet Luvan består.

Längtade till pensioneringen
– I vintras när det var som värst, med regn och rusk,
mörkt och grått, då längtade jag till pensioneringen.
Men nu? Det här är väl inget som man egentligen vill
lämna, säger han och ser ut över den vackra skogsdungen som badar i vårsolens glans.
Det var den 8 maj 1965 som mångsysslaren Stig
Eriksson fick anställning på Brevens Bruk AB. Det var
egentligen hustrun Solveig som lockade honom från
Pålsboda till Breven. Hon arbetade nämligen som köksa, som det hette på den tiden, på Bystad herrgård.
Nu började han som traktorkörare på lantbruket och
det var först långt senare som han kom till skogsbruket.
Först ”lånades” han ut när det behövdes folk i skogen,
men från 1978 har han varit heltid på skogsbruket.
Stig Eriksson trivs i skogen. Åtminstone när vårsolen tittar
fram och grönskan börjar spira. Mitt i den gråkalla vintern
är trivseln mer begränsad.

Lovang Lantbrukskonsult AB är ett konsultföretag på lantbrukssidan som i huvudsak arbetar med produktionsrådgivning på
växtodlingsområdet inklusive specialrådgivning inom potatis,
grönsaker och bär samt med driftsekonomiska analyser.
Vi jobbar också med fortbildning, Greppa Näringen, EU-rådgivning, energi- och teknikrådgivning samt med ärenden knutna till
miljöbalken såsom tillståndsansökningar och liknande.
Läs mer om oss på hemsidan eller ring 013-815 15.
www.lovanggruppen.se
12

Nr 1 • 2007

Redan första året som anställd fick han pröva på det
hårda livet ute i skogen på den tiden.
– Det var vintern 1965-66, en av de kallaste i mannaminne. Det var minus 37 grader och vi satt i våra
traktorer helt utan skydd. Kylan och snön blåste rakt
in i förarhytten. Jag kommer ihåg det här eftersom det
var samma vinter som min dotter föddes, säger han.

Bättre redskap
Det största förändringen som skett under de år han
arbetat i skogen är hur maskinerna och arbetsredskapen förbättrats. Det första avverkningsfordonet var en
vanlig traktor som man byggt ihop med en kran från
en lastbil.
I dag sitter man relativt bekvämt och skyddad från
väder och vind och kan med enkla handgrepp sköta hela
proceduren. Det är en fantastisk skillnad.
Skotaren– den heter så på fackspråk – som står parkerad utanför arbetsboden är numera Stig Erikssons
arbetsplats. För att understryka hemvisten heter Timberjackmaskinen naturligtvis Luvan.
Med Timberjack har Stig Eriksson ett kärleksfullt
förhållande som bland annat resulterade i en resa till
Canada och USA för tio år sedan. Då besökte han tillsammans med några hundra andra skogsarbetare Vancouver
och Seattle. De passade också på att bestiga vulkanen
Sankta Helena. Åtminstone en liten bit av den.
– Resan till Canada är ett av mina allra bästa minnen, säger Luvan.

Barndomsvänner gifte sig
Stig och Solveig Eriksson är barndomsvänner från
Svennevad och gifte sig 1964. De flyttade till Bystad där
de bodde först i Värdshuset och sedan i Karolinerberg.
1979 flyttade de tillbaka till Svennevad.
På väggen i arbetsboden sitter
bröllopskortet på hedersplats.
– Kan direktören ha sin fru på
skrivbordet så kan väl jag ha min på
väggen, säger Stig Eriksson.
Stig och Solveig har två barn
och sex barnbarn. Båda barnen
bor i Hjortkvarn där sonen Johnny
följer familjetraditionerna och kör
virkesbil. Dottern Ulrika arbetar i
hemtjänsten.

Tio hus i Svennevad
I Svennevad har familjen Eriksson inte bara ett hus,
inte heller två eller tre, utan tio.
– Det var elva hus på tomten från början. Ett har
vi sålt. Vi har äldsta huset av alla i Svennevad. Dessutom har vi en fastighet i Hjortkvarn. Så nog har jag
tillräckligt med jobb om jag skulle gå i pension. Men
som sagt, jag vet inte om jag orkar med det, säger Stig
Eriksson.
Han kan snickra, måla, mura och allt annat som
husägare önskar att de kunde. Och gamla hus har ju
alltid behov av skötsel.
Den som på närmare håll vill studera hans snickarkunskaper kan ta en vandring på Ringsbergsleden och
där hitta ett vindskydd av rena lyxtypen. Den heter
förstås Luvebo.
– Det är tänkt att jag ska bygga ett till. När det blir
är lite osäkert. Kanske måste jag ta tjänstledigt från
pensionen, säger han.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Fotnot:
Skotare är en typ av skogsmaskin som används
för transport, så kallad skotning, av rundvirke från
avverkningsplatsen till en upplagsplats som är
åtkomligt för lastbil med kran. En skotare har många
likheter med en dumper men skiljer sig, bortsett från
att skogsmaskinen har kran och timmerrede istället
för flak, såtillvida att skotaren i större utsträckning
är anpassad för att orsaka så små markskador i
terrängen som möjligt.

Nr 1 • 2007

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Städ

Jaktmark sökes

Tre erfarna jägare
önskar mark att jaga på.
Då vi inte jagar med hund
är markstorleken av mindre
betydelse, gärna liten mark.
Har tidigare jagat på 51 ha.
Kontakta Fredric Tesell på telefon
011-18 28 84 eller 0702-219 245.
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Ekumeniskt arbete under hela
vårterminen i Askers församlingar

Askers-, Brevens- och Betelkören har övat
tillsammans varje månad inför en gemensam
konsertturné i Krakow i Polen. Cirka 30 korister kommer att vara med på resan.

i världen. Detta mycket tack vare Eric Erikssons
prägel på svenska körer.
En del av konsertprogrammet framförs i Brevens
kyrka vid sommarmusikens sista program den 27
juli kl. 19.00.

Turnéprogrammet innehåller med ett undantag
svensk musik. Dels får man följa det svenska
kyrkoåret i olika tonsättningar samt höra svensk
sommarmusik och även svensk orgelmusik bl a
”Gammal fäbodpsalm” av Oskar Lindberg. Alla
orgelsolon i programmet spelas av kantor Vega Alfredsdotter från Strömsund.
Att göra en ekumenisk körturné tillsammans
känns för alla mycket givande och helt riktigt. Vi
representerar svensk kyrka och musik, och musiken
kan kännas litet exotisk för människor som bor längre söderut i Europa. Lika exotiskt kan vårt sätt vara
att använda oss av kyrkorummet vid konserter, t ex
att förflytta sig sjungande eller att låta sånger framföras från annan plats än koret. Att representera
svensk musik i andra länder ställer stora krav på
oss att återge och ge rättvisa åt det klangideal och
de tolkningar som svenska körer är så kända för

Text: Agneta Geijer Karlström
Foto: Gunnar Hemström
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SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker.
Tel: 0151-51 84 80 Fax: 0151-51 84 85
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Musik i sommartid
– Brevens kyrka 2007
JUNI
22 		
ca 19.30
		
		
		
		
		
		
29

Midsommartid
Sång: Britt-Marie Ström,
Mia Jansson och Karin Hellström.
Recitation och sång: Eva Lektér
och Susanne Holberg Ander.
Piano och orgel: Kantor Agneta
Geijer Karlström.
Kören ”Brevens Capricier”

19.00	BrefvenSextetten

JULI
6 19.00 Sommarkvällsmusik: Magnus Sjölander, Emil Carlsson, Jan-Inge Hall
13 19.00 Lokala förmågor: Torsten Birath, Eivor Birath, Fredrik Birath, Gunnar Breving,
		
Lars-Gunnar Gunnarsson
20

19.00 Psalm och tango: Katharina Josefsson, Tommy Nilsson

27 19.00 Sommarkonsert: Askers och Brevens kyrkokörer, lokala solister:
		
Lars-Gunnar Jörgensen och Birgitta Lertséus
		
Dirigent: Agneta Geijer Karlström
Efter fredagskonserterna serveras kaffe i Hembygdsgården av Brevens Hembygdsförening.
arr: Askers församling i samarbete med Sensus

Scoutauktionen åter till Sion
För 31 år sedan flyttade scouterna i Kilsmo sin stora sommarauktion från torpet Sion utanför Labbetorp till Vallbytorp vid Korsmon. I sommar går flyttlasset tillbaka till Sion.
Den 7 juli är det åter dags för
denna auktion som har blivit
ett paradis för dem som vill
göra storartade fynd. Som
vanligt består det rika utbudet av varor som skänkts till
scouterna och hela förtjänsten går alltså oavkortat till
scoutverksamheten, vilket
gör eldsjälen och scoutledaren Nisse Jonsson i Kilsmo
extra glad.

❀
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Nytt Svennevadsspel på gång för sommaren 2007:

GETAPORS OCH TALLSTRUNT
Nu tar vi ett nytt grepp, vi ljuger så mycket som det
bara är möjligt. I årets spel är det garanterat att inte ett
endaste ord är med sanningen överensstämmande.
Fröken Karlsson har nämligen fått en idé. Hon ska utveckla sitt lilla
företag till att bli hälsohem med möjlighet till konferensverksamhet.
Hon är modern själv också, har blivit sambo med Sven som numera är
pensionerad polis. Han har också funderingar på hur verksamheten
ska utvecklas, men utvecklar sig själv mest med att lösa korsord.
Carolina är numer anställd som behandlingsassistent och receptionist och har hjälpt fröken Karlssons flickor att lära sig koka
badolja av getapors och tallstrunt. Dessutom kommer några gäster
på besök, samt länsstyrelsens kontrollanter och ett par hantverkare
som ska ordna med vatten, avlopp och elinstallationer i den nya
”spa-hotellet”.
Det är samma gäng som förra sommaren och då kan vad som helst
hända. En nyhet för året är att vi kommer att ha en ljudanläggning.
Bilder från Svennevadsspelet 2006,
Emil Hellström

Svennevadsspelet
GETAPORS OCH TALLSTRUNT
Utomhusteater på Sörberg,
Svennevads Hembygdsgård
Speldagar sommaren 2007:
Tor 28 juni kl 19.00 • Lör 30 juni kl 15.00
Sön 1 juli kl 18.00 • Tis 3 juli kl 19.00
Ons 4 juli kl 19.00 • Tor 5 juli kl 19.00
Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Biljettbokning: tel 0582-126 15, fax 0582-167 26
e-post: arnemia@tele2.se
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Kilsmo Handel lever vidare

Anita Jons från Kilsmo Handlar gärna i Sami Chatilas butik. Det borde fler göra, tycker hon. Då har butiken en chans att
överleva.

I vintras öppnade Kilsmo Handel igen efter
flera månader då butiken stått stängd och öde.
Att verksamheten kom igång igen välkomnades av alla i Kilsmo och även av många
Brevensbor. Men om inte fler nyttjar butiken
är framtiden osäker.

– På helgerna har jag hjälp av min nittonårige son
Samer, säger han.
Familjen Chatila kommer ursprungligen från
Libanon.

– Det går sisådär, säger Sami Chatila, som tog över
butiken i vintras.
Nu hoppas han att sommargästerna i trakten ska
få upp omsättningen. Han vill gärna fortsätta att
driva Kilsmo Handel. Han gillar sin butik och alla
trevliga kunder.
Kilsmo Handel har öppet mellan kl 10 och 19, måndag-fredag, och kl 10 och 15, lördag-söndag. Det blir
en mycket lång arbetsvecka för Sami Chatila.

019-45 63 31

Kilsmo Handel
Öppettider: Vardagar 10-19
Lör- & söndagar samt röda dagar 10-15
Vi säljer även lotter, telefonkort,
frimärken, fiskekort för Sottern, mm.

Allt för proffsen

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro
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Motorsågar, röjsågar
Gräsvårdsprodukter
Skyddskläder
ATV Fordon
Service
Vingåkers Skog & Trädgård
Hantverksgatan 11, Vingåker
0151-100 81 affär
0151-103 16 verkstad
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Nu får de trivas vid Botaren
Nitton glada får njuter av sommaren och
gräset i en stor hage på Botarens södra sida,
inte långt från badplatsen Röda Sand. Nästa
år kommer de att vara minst 30 om naturens
lagar fungerar som de ska.
Bakom dessa nya invånare i Brevens Bruk står Gunnel Marchesini, som redan förra året satte igång sin
kampanj för att få brevensborna att intressera sig för
fårskötsel.

Snutten, sällskaplig och nyfiken,
precis som de flesta får som ska tillbringa sommaren vid Botaren.

Gunnel Marchesini är våldsamt populär bland fåren, särskilt när hon
kommer med godsaker.
Under vintern har de fem första fåren härbärgerats hemma hos Bruno
och Gunnel Marchesini. Hilda, Snutten och de andra ryafåren har trivts
väldigt bra. Kylan och snön har inte besvärat dem särskilt mycket, men
så var ju också den gångna vintern rätt mild.
– Får har inga problem med vintern. Vad de behöver är ett ordentligt vindskydd och det ska de också få vid Botaren, säger Gunnel Marchesini.
Den kommande vintern hoppas hon ändå att fåren ska få plats i något
av de stall som Brevens Bruk AB har i sin ägo.
Fårägarna denna sommar är förutom Gunnel Marchesini, Alf Ekblad,
L G Jörgensen, Karin Martinsson och Mariola Sliwinska. Men Gunnel
Marchesini hoppas att de ska bli många fler till nästa sommar.
Ett får kostar mellan 1 200 och 1 500 kronor. Sedan tillkommer ungefär
100 kronor per månad för själva ”driften”, det vill säga foder och annat.
Och sedan får man förstås så småningom fårstek på middagsbordet?
– Äta upp dem? Det skulle jag aldrig göra. Jag kan förstås tänka mig
att äta fårkött, men aldrig, aldrig mina egna små älsklingar, säger Gunnel Marchesini.
18
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40 ton virke på väg
Två stora lastbilar av
märke Volvo FH fullastade med virke rullar
ofta på vägarna i södra
Närke. De bär Brevens
Bruk AB:s namn på förarhytten och kör också
uteslutande virke från
företaget. Men de båda
tungviktarna tillhör
egentligen Odensbackens Åkeri.
– De går ständigt för
Brevens Bruk AB och därför är det naturligt att
de också bär företagets
namn, säger Tomas Alvarsson, chaufför och ägare till
Odensbackens Åkeri.
Han har fyra bilar i sin
lastbilsflotta. Företaget har
Tomas Alvarsson har just lastat sin Volvo FH i skogen vid Korsmon.

Från SKOG till INDUSTRI

Odensbackens
Åkeri
Talbyvägen 13 • 715 94 Odensbacken

019-45 09 33 • 070-623 31 20

fem anställda och tre chaufförer alternerar med att
köra timmer åt Brevens Bruk AB.
Varje lastbil kan ta omkring 40 ton. Förarna sköter
också kranarna och lastar virket. Även lossningen
sköts ofta av åkeriets chaufförer.
– Vi kör mestadels till Norrköping, Skärblacka,
Forssjö, Karlskoga och Hjortkvarn, säger Tomas
Alvarsson.
Han har varit ägare till Odensbackens Åkeri i sju
år. Dessförinnan var han kompanjon med sin far i
tio år. Odensbackens Åkeri startades 1967 av Tomas
Alvarssons far.

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
Nr 1 • 2007

019-45 03 45
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Doktor Ekblad – en riktig skogsmänniska
För ungefär 300 miljoner år sedan klev växterna upp på land och började utveckla det
beteende de har i dag. Och för nio år sedan
kom Alf Ekblad till Örebro för att undervisa
och forska i växtvärldens alla mysterier.
Sambandet mellan dessa två händelser är kanske inte
alldeles givet, men Alf Ekblad är i alla fall Brevens egen
expert på allt som växer i våra skogar.
Han doktorerade i växtfysiologi vid Umeå universitet
där han också var verksam i 15 år. År 1998 kom han
till dåvarande högskolan i Örebro och blev den första
lektorn i biologi vid institutionen för naturvetenskap.
Att han skulle söka sig till Örebro var inte så konstigt
eftersom han är född och uppvuxen i Kumla.
När han flyttade från Västerbotten bosatte han sig
i Brevens Bruk där familjen tidigare haft ett sommarställe.
– Det var från början tänkt som en övergångsbostad,
men vi blev kvar här. Det är en underbar plats att bo
på, nära naturen, nära till sjön och nära till olika naturupplevelser, säger Alf Ekblad.

Springer i skogen
Naturen har förstås en viktig roll för en skogsmänniska
som han. Brevensborna har säkert också sett honom
komma springande i skogen. Eller på skidor på vintern.
Han är nämligen en flitig motionär. Tre-fyra gånger i
veckan avverkar han en mil gärna i sällskap med Leif
Rysén, en annan friskus.
Under de kommande tre åren ska Alf Ekblad ägna sig
åt forskning. För detta ändamål har han fått ett anslag
på två miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Mycket
av forskningen kommer han att bedriva i Wales.
– I Wales, eller närmare bestämt Bangor, finns en
forskningsinstitution där man simulerar hur förhöjd
koldioxidhalt påverkar lövskog. Man blåser helt enkelt
koldioxid på träden. Det gör att man kan studera hur

20

När Alf Ekblad flyttade till Brevens Bruk för nio år sedan var
den här granskogen vid Botaren nyplanterad. Nu står den tät
och stolt vid den hage som i sommar ska härbärgera en fårskock.
– Se på de här barren! Nu är fotosyntesen i full gång. Den här
skogen är nu en effektiv sänka för luftens koldioxid! säger han.

tillväxten sker och hur kolflöden går in i systemen,
säger han.
Det här kan man se som ett led i klimatforskningen.
Koldioxidflödet som kommer från marken är tio gånger
större än det som vi människor släpper ut i naturen.
Globalt sett är inflödet av koldioxid via fotosyntesen i
världens skogar för tillfället något större än utflödet.
Det vill säga, skogarna är en nettosänka för atmosfärens koldioxid.
Vad som händer i en framtida koldioxidrikare och
varmare värld är inte klarlagt men av oerhört stor
betydelse för koldioxidhalten i atmosfären och därmed
för växthuseffekten. Alf Ekblad och andra forskare
har visat att om koldioxidhalten i atmosfären ökar så
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ökar växternas fotosyntes varvid en större andel av de
kolhydrater som bildas skickas ned i marken. Vad som
sedan händer vet man mycket lite om, men det ska nu
han ta reda på.

Alf Ekblad har inte alltid behövt åka till Wales eller
andra avlägsna platser för sin forskning. Han har också
gjort många studier i trakterna av Brevens Bruk, men
då har det inte handlat om mykorrhiza.

Svampar hjälper till

På gott och ont

De flesta av våra växter har rötter som lever i ett slags
äktenskap med svampar, mykorrhiza. Svampen får
kolhydrater från växten och ger närsalter samt vatten
tillbaka. Svampars celltrådar, mycel, fungerar som en
utvidgning av rotsystemet och är livsviktiga för många
växter. Det låter komplicerat och är det också.
– Vad händer med mycelet när koldioxidhalten ökar?
Är det föreningar som stannar kvar? Eller var hamnar
det? Det är en nyckelfråga om man ska försöka förstå
kolflödena i ekosystemet, säger Alf Ekblad.
Han har redan gjort ett besök i Wales. I sommar åker
han tillbaka till Bangor, mest känt för alla sina får, för
fortsatt forskning.

– Jag har bland annat studerat hur förändrad markanvändning, som skogsplantering på åker, har påverkat
miljön. Det är på både gott och ont. För växthuseffekten
är det positivt, skogen fungerar som en koldioxidsänka,
men en granåker kring en sjö gör att sjön blir surare.
Planterar man björk på åkern blir det inte samma sura
effekt, säger han.
Alf Ekblad bor med sina två barn, sonen Vidar, 13,
och dottern Tuva-Liv, 11 år, vid Knipphammarsvägen
i Brevens Bruk. När han inte forskar eller springer i
skogen kan man hitta honom i bastun där han berättar
mer eller mindre sannolika historier tillsammans med
andra svettiga karlar.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Denna informationstidning
har varit möjlig att göra
tack vare våra annonsörer.

Stöd dem – de stöder oss.

Mellsavägen 25

019-45 03 45
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En Brehwen i Brefvensextetten

Karl Josef Brehwen – senaste medlemmen i Brefvensextetten.

Det låter som en självklarhet: Karl Josef Brehwen ska naturligtvis spela i Brefvensextetten,
vilket han också gör sedan en tid tillbaka.
Sextetten har sedan länge saknat sin sjätte medlem.
Därför kom Karl Josef Brehwen som en räddande ängel
med sin trombon och ventilbasun. Att han dessutom bär
ett namn som förpliktigar gjorde ju inte saken sämre.
Brehwen – hur kan man heta så?
– Min mamma ville byta namn när hon skilde sig.

Hon ville inte ha tillbaka sitt flicknamn utan ville ha
ett helt nytt namn som skulle innebära starten på ett
nytt liv. Hon hette som ogift Kvarnström som är en
gammal Brevenssläkt och hon har också en avlägsen
koppling till Kvarnströms i Breven, berättar Karl Josef
Brehwen.
Hans mor anmälde sin önskan till patentverken. Men
där blev det stopp. Breven fanns redan inregistrerat
även om det var stavat annorlunda. Familjen fick endast heta Brehwen om ägaren till det inregistrerade
namnet godkände det.

Symaskiner & dammsugare

Verkstad   /   däckverkstad

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
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Ägaren till namnet, som råkade vara Brevens Bruk AB,
gav sitt tillstånd. Så föddes släkten Brehwen som tills
vidare bara består av Karl Josef och hans mamma.
Karl Josef Brehwen läser på Örebro universitet. Inte
vid musikhögskolan som man skulle kunna tro, utan
han studerar mikrobiologi. Han är snart färdig med sin
kandidatexamen och ska ge sig på magisterprogrammet till hösten. Men om det blir i Örebro och därmed
en fortsatt karriär i Brefvensextetten är osäkert.
– Min flickvän, Maria Dahlman, studerar klassisk
tvärflöjt på Kävesta folkhögskola och har sökt in på
musikhögskolor runt om i landet. Utbildningen på
Musikhögskolan i Örebro är inte så bra, säger hon,
suckar Karl Josef Brehwen, som gärna hade fortsatt
studera i Örebro.

Brefvensextettens nye medlem är 23 år gammal, men
har ändå ett långt musikaliskt liv bakom sig. Han har
varit med i Arméns musikkår och det kräver sin man.
Det vet alla som kan något om musik.
Förutom sextetten kan man höra hans horn i
Musikkåren Gripen i Strängnäs och Örebro Blåsarsymfoniker. Däremot har han inte hittat någon plats i ett
storband. Jazz spelar han nämligen också.
Det finns flera bra storband i Örebro. Säkert saknar
något av dem en god trombonist. Ett bra tips är att
kontakta Karl Josef Brehwen. Ge honom ett anbud som
han inte kan tacka nej till! Kanske bidrar det till att
han stannar i Örebro och i Brefvensextetten.

❀

Denna informationstidning har varit möjlig
att göra tack vare
våra annonsörer.

Stöd dem
– de stöder oss.

❀

Mellsavägen 25

019-45 03 45
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Efterlängtad comeback av Kilsmo IK
När Kilsmo IK för fem år sedan lade
ner fotbollsverksamheten så trodde i
alla fall undertecknad att någon seriematch på Kilsmovallen inte skulle
spelas mer under min tid. Men man
ska aldrig säga aldrig. Det började
med att några eldsjälar med Christian
”Holma” Holmberg i spetsen samlades
på Kilsmovallen och började träna.
Det blev så positivt att det bestämdes
på ett möte att klubben skulle ställa
upp med ett lag i division 7. Träningarna inomhus i Högsjö blev lyckade,
det kom fler och fler nya spelare.
Så var det dags för träning utomhus och där såg det
tyvärr inget vidare ut till att börja med, men allteftersom kom det fler spelare och nu ser det riktigt bra ut.
Träningsmatcherna blev väl ingen succé, vi förlorade
samtliga matcher med stora siffror, men träningsmatcher och tävlingsmatcher är två helt olika matcher.
(Jag vet).
Så kom den underbara dagen, den 27/4, då seriepremiären i Division 7 Södra skedde på Kilsmovallen. Notabelt är att just denna dag fyllde Kilsmo IK 80
år. En härlig kväll med mycket folk vid fotbollsplanen,
ca 100 personer. Ett vilt kämpande KIK gjorde en
mycket bra match mot Åmmebergs IF. Vi förlorade
visserligen med 0-3, men sättet vi gjorde det på lovar
gott inför resten av säsongen.
Tränare är ”Holma” Holmberg, biträdande tränare
Klas Nederman och undertecknad. Lagledare är Arne
Karlsson som i och med detta varit lagledare i Kilsmo
IK för flick-, dam-, pojk- och herrlag, från de allra minsta
spelarna till A-lag.
En eloge vill undertecknad ge till Ulf Nederman
och Magnus Svensson för deras stora arbetsinsats för
klubben.
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Till sist – En mycket glad och rörd klubbordförande
Roger Persson kom in efter matchen och tackade och
berömde spelarna för en väldigt fin insats.
Vid pennan
En mycket lycklig och glad fotbollsälskare Kjell Pettersson
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TÄVLING
Intreserad av båtplats
– Fiskelycka i Sottern
eller fiskekort
Fånga största gösen och vinn
i Sottern?
Ring Brevens Bruk AB,
019-58 58 50
OBS!

Fr.o.m. i år är
minsta längd
för fångad gös
45 cm.

en Ambassadeurrulle + spö

Brevens Bruk AB utlyser härmed en tävling på
största spöfångade gösen i Sottern. Tävlingen
gäller från 11 juni till 31 augusti 2007.
Endast vikt är avgörande i tävlingen och fisken skall
vägas i närvaro av två vittnen. Fyll i nedanstående
och skicka in till Brevens Bruk AB, Jonas Pettersson,
Bruksgatan 6, 715 95 Kilsmo. Eller skicka ett e-mail
med nedanstående uppgifter till jonas.pettersson@
brevens.se
Vinnaren kommer att kontaktas under september,
plus presenteras i nästa nummer av denna tidning.
Bifoga gärna foto för publicering.

Fiskekortspriser
i Sottern 2007
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 i Kilsmo Handel.

Gösens vikt: ….............…… kg
Bete som användes:…………………….....................…
Datum för fångsten:……………………………………....
Fångad av: ………………………………….......…………
Tel:…………………………………….................................
Adress: ………………………………………………………
………………………….........................................……….
Intygas av:		  Intygas av:
……………………....…… ……...........................………
Tel:			 
Tel:
……………………....…… ……...........................………
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HYRESLEDIGT

Brevens Bruks
Personalstiftelse
Stiftelsen grundades 1956 av Baron Carl Gripenstedt med ett startkapital om 6.000 kronor.

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.

Ändamålet för stiftelsen är att utan eget vinstsyfte
vara till för Brevens Bruk ABs anställda och dessas
familjer. Detta skall ske genom att vara behjälplig vid
anskaffning av tomter till egna hem och genom att
ordna med samlings- och fritidslokaler, samt att stödja
verksamheten i dessa och ”främja sådan välfärd som ej
avser pension, avlöning eller annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att utge”. Idag är det kanske de två
senare syftena som främst är stiftelsens inriktning.
Styrelsen önskar att ansökningar till stiftelsen
lämnas in för behandling två gånger per år, 1 mars
respektive 1 oktober. Av ansökan ska framgå vem eller
vilka som är sökande, hur beviljade medel ska användas, ansökt belopp och på vilket sätt ansökan uppfyller
stiftelsens ändamål.
Ansökan ställs till Personalstiftelsen, Brevens Bruk
AB, 715 95 KILSMO.

Denna informationstidning har varit möjlig
att göra tack vare våra annonsörer.
Karolineberg, Bystad

4 rum och kök, 112 m2, bottenplan. Stor
trädgård. Förråd, jordkällare och garage.

Stöd dem – de stöder oss.
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Rutiner
vid
felanmälan

Börstorp, Brevens Bruk

1 rum och kök, 41 m2. 2:a våningen. Vindsoch uteförråd. Lägenheten är nyrenoverad.

Brevens Bruk AB hyr även ut biloch husvagnsplatser samt förråd.
För information, kontakta
Jonas Pettersson, 019-58 58 56
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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.

FELANMÄLAN, VARDAGAR
kl 07.00 – 16.00 019-58 58 57
JOURTELEFON, HELGER OCH KVÄLLAR
070-349 15 60
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Kontaktpersoner
Sten Geijer: 53 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 logistikansvarig på Sveaskog.
.
Marie-Louise Lindberg, 52 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.

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
Sten Geijer, VD
Gustaf Svensson
Carl-Gustaf Wachmeister
Mikael Gripenstedt
Hans Danielsson
Örjan Eriksson
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Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 95 Kilsmo
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör: Sirpa Ahonen

Nr 1 • 2007

Gunnar Carlsson, 44 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 Suggeringen i Säffle AB i tio år innan han kom till Boo
Egendom och Brevens Bruk.
Jonas Pettersson, 38 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, 49 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 några år som egen företagare anställning på BBAB.

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
BREVENS BRUK AB
Bruksgatan 6
Brevens Bruk
715 95 KILSMO

Hyr stuga
i Breven
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Prinfo Welins Tryckeri, Örebro 2007    MILJÖMÄRKT trycksak Lic nr 341 236

Under våren har den f.d. målarverkstaden genomgått en stor
renovering, och även tomten runt stugan har snyggats till.
Stugan, som nu kallas Talludden, ligger strax utanför Breven,
bara ca 400 m från badplatsen Röda Sand. I stugan finns tre
sovrum med totalt sex bäddar, ett badrum samt ett fullt utrustat
kök/allrum. Allt i toppskick. I Brevensån strax nedanför stugan
finns brygga och roddbåt.
Talludden kan hyras i första hand veckovis under sommarmånaderna. Övrig tid går det bra att hyra dygnsvis.
Intresserad? Kontakta Sirpa Ahonen på 019-58 58 57 för bokning eller mer information.

