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Modellboden –
nästa attraktion
Sidan 8-9

3:e generationen
timmerförare
Sidan 10-11

Hjärtstartare i
Breven & Kilsmo
Sidan 19

Ett magasin som
väckts till liv
Sidan 20-21

Ett midsommarfirande som saknar motstycke!

I midsommartåget genom samhället bär kransflickor de sju färgsprakande och oerhört vackra kransarna. Här kommer en av
dem, buren av Ida Jakobsson och Beatrice Jörgensen.

Sedvanliga
Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt
med uppmarsch, majstångsresning och dans
Midsommarafton
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 Disco – DeeJayBaze
Midsommardagen
Kl 21.00-01.30 Dans till Willes
Disco – DeeJayBaze

Även i år:

Restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna.
2

Snart reses Sveriges mäktigaste midsommarstång, 18 meter hög och prydd med sju vackra
kransar som var och en innehåller flera hundra
sommarblommor och tusentals liljekonvaljeblad. Midsommarfirandet i Brevens Bruk är
sommarens stora begivenhet och samlar tiotusentals människor, även utländska besökare.
Allt börjar med en väldig smäll på midsommarafton.
Och fortsätter med fler knallar.
Klockan 18.00 smäller det första gången. Det är
då midsommartåget samlas. En halvtimme senare
kommer två nya skott. Då avtågar processionen.
När fanbärare och musikkår passerar broarna följer fjärde och femte knallen och när stången är rest
avslutas allt med en sista dubbelsmäll.
Just stångresningen är ett spektakulärt skådespel.
Kraftiga karlar och en och annan kvinna deltar i
resningen, medan orkestern spelar uppmuntrande
melodier. När stången så småningom är på plats
börjar dansen. Först ut är kransflickorna och sedan
är alla välkomna.
Kring midsommarplatsen finns lotterier, korvstånd
och mycket annat. Brevensgården är givetvis öppen
för alla hungriga och törstiga.

Ideella krafter
För att midsommarfirandet ska kunna genomföras
fordras många ideella insatser. Brevens Bruk AB
Omslagsbild:
Ronja Dahlqvist, en midsommarflicka från Breven.
Foto: Stigbjörn Bergensten
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är koordinator, men alla föreningar på
orten deltar: Röda Korset, Skytteföreningen, Brevens IF, SSU, Hembygdsföreningen och Rostugnens vänner. OK
Tylöskog sköter om parkeringarna.
Sannolikt gör de kvinnor och flickor
som binder kransarna till majstången
den allra viktigaste insatsen. Hundratals timmars jobb krävs för att kransarna ska bli blomstersmyckade. Till
varje krans behövs förutom de omkring
15 000 liljekonvaljeblad flera hundra
blommor – bland andra pioner, prästkragar och blåklint.
Uppe på Lustikulle blir det sedan
disco natten lång på midsommarafton.
Midsommardagens dans är lite lugnare.
Sedan några år tillbaka finns krogtält på
plats där hamburgare och en del annat
serveras. Och en öl eller två kan man
också ta.

Åhej, nu ska stången upp! Ett spektakulärt
skådespel som tar sin tid. Men hittills har
stången alltid kommit på plats.

Puts &Tegel

Spara energi och miljö med
Malmbergs elmotorer

i Örebro AB
Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
www.malmbergs.com
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Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se

Nr 1 • 2013

3

Breven i Stigbjörns hjärta
Namn: Stigbjörn Bergensten		

Ålder: 71 år

Bor: Brevens Bruk samt Örebro
Familj: hustrun Ingalill, tidigare reporter på Nerikes Allehanda, numer
frilanskollega till Stigbjörn. Sex barn och sju barnbarn
Sysslar med: frilansjournalist, skribent för tidningen som Brevens Bruk
AB ger ut, skriver för Handelskammarens tidning, kåsör i flera dagstidningar, bland annat NA, har gett ut ett tiotal böcker. Har tidigare arbetat på
Expressen, på Konsumentverkets tidning Råd & Rön, varit redaktionschef
och sedermera chefredaktör på NA.
Mer om Stigbjörn: Kan hantera saxofon. Sjunger i manskören Lorelei.
Har skrivit texten till sången ”Breven i mitt hjärta”. Uppges vara väldigt bra
på att göra Janzons frestelse “mina barn kräver Janzons”. En av sönerna,
Jens Bergensten, dataspelsutvecklare, har av tidskriften Time Magazine
utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer.
Stigbjörn Bergensten, norrbottning och örebroare, som numera kallar sig
brevensbo.
Om livet i Brevens Bruk. Det har Stigbjörn Bergensten berättat i hundratals kåserier i Nerikes
Allehanda. Han har gjort bruksorten känd långt
utanför Östernärkes hank och stör. Nu är det dags
att presentera herr redaktören själv.
Egentligen skulle väl Stigbjörn själv ha skrivit denna
artikel. Men skriva en tidningsartikel om sig själv? Det
skulle kännas väldigt konstigt. En utomstående behövde
kallas in och jag blev tillfrågad.
Jag såg tre goda skäl till att tacka ja till erbjudandet.
1. I flera år var Stigbjörn, hans hustru Ingalill och jag
arbetskamrater på NA.
2. Östernärke känner jag ganska väl till efter min tid
som lokalkorre för Östernärke.

3. Brevens Bruk avfärdar man inte hur som helst. Nåde
den som gör det. Då kan man hamna i Stigbjörns kåseri.
I värsta fall blir man en följetong. Det har Ingalill, eller
L som hon kallas i berättelserna, fått erfara. Samma öde
har drabbat grannen Anders. Ni vet Anders ”vi kan kalla
honom Anders – för han heter så”, som Stigbjörn skriver.
Ända sedan 1977 har Stigbjörn skrivit kåserier i
Nerikes Allehanda. De senaste åren har berättelserna
ofta fokuserat på livet i och kring den lilla bruksorten,
med puben och den egna villan på Skolhusvägen som
givna utgångspunkter.

Visst finns puben!
När Stigbjörn började skriva sina kåserier fanns det folk
som trodde att puben inte fanns i verkligheten.

Hur fuktig är grunden i ditt fritidshus?
MER ÄN VARANNAN KRYPGRUND har fuktskador i grunden.
Skadorna märks ofta inte förrän det börjar lukta mögel.
Problemen påverkar inomhusmiljön negativt och kan
dessutom orsaka skador som är dyra att åtgärda.
BOKA BESIKTNING av din krypgrund och installation
av en digital fuktmätare till kampanjpris 695 kr* (ord. pris 2 595 kr).
Ring oss på 019-25 10 60 för mer information.

* Gäller t.o.m. 2013-07-30
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Kampanjpris

695 kr

*
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– Puben! säger Stigbjörn, är ju en institution i Breven.
Jag vet inte vad som skulle hända om den försvann.
Anders, grannen, finns också. Dahlqvist heter han i
efternamn. Till yrket hantverkare. Hjälpsam till tusen,
både i kåserierna och i verkligheten.
– Jag är inte ett dugg händig. Min huvudsakliga arbetsuppgift hemma är att vara trädgårdsarbetare. Men
det vet jag heller inget om. Å andra sidan får jag order
av en arbetsledare (L). Jag ska gräva, bära säckar, och
så vidare, och så vidare.
Anders, L, pubägaren Miguel, Rolf och en del andra.
Kåserierna har gjort att ett antal brevensbor blivit kända
långt utanför sockengränsen.
– Anders tycker det där är kul, och det tror jag Ingalill
också gör innerst inne. “Är det du som är L” frågar folk
henne när vi är ute. Nej, säger hon då. Men det är det
ju! Många i Breven kallar henne numer för L, och det
protesterar hon inte emot längre...

Flyttade till Bystad
Det var i mitten av nittiotalet som paret flyttade till
chaufförsbostaden på Bystad. Tipset om det lediga huset kom från Calle Gripenstedt. På Bystad bodde de i
åtta år, sedan köpte de villan, en av brukets före detta
tjänstebostäder.
Var det lätt att komma in i Brevens gemenskap?
– Ja. Mycket berodde på nog på att vi ordnade allsång
i Brokyrkan som vid den tiden nästan var övergiven.
Jag är inte kyrklig av mig, men vill ändå att kyrkan
ska leva. Allsångsaftnarna blev en fantastisk succé, det
vågar jag påstå.
Stigbjörn och Ingalill är ännu inte fastboende i Breven.
– Men vi bor där tre fjärdelar av vår tid. Så länge vi
jobbar kommer vi att ha en lägenhet i Örebro.
Han ser en stor utvecklingspotential i Breven, och
berättar om andra eldsjälar som aktivt jobbar för bygden.
Ett vandrarhem vore en utvecklingsmöjlighet, tror
Stigbjörn.
– Eller varför inte en konferensanläggning? Och det
finns en vildmark som är exotisk för många utlänningar.
Tänk om det gick att få till någon verksamhet i gamla
gjuteriet, det vore guld värt.

Stödkonsert med Peter Flack

Midsommarfirande
Kvarnängsparken Högsjö

21 och 22 juni

Midsommarafton

13.30

Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus

15.10

Dans av Vingåkers kulturskola. Lena W. Röberg

14.00
14.30
15.40
16.15
14.00
15.00
15.30
16.15

Stångresning och ringdans
Chris Duraffourd
Chris Duraffourd
Prisutdelning och avslut

Midsommardagen

Thomas & Johanna Widén
Sång & musik med elever från Widénmusic
Thomas & Johanna Widén
Prisutdelning och avslut
Ponnyridning, Lotterier,
Bollkastning
Kaffe-, Korv- och
Glassförsäljning

VÄLKOMNA önskar arrangörerna Högsjö Bollklubb
Ställ upp med blommor att pryda stången med på midsommarafton kl 9.00

Bo i Brevens Bruk
Lediga lägenheter

Värdshuset:
3 rum o kök, 82 m2, 1:a våningen.
3 rum o kök, 64 m2, 2:a våningen.
Västra Röda:
3 rum o kök, 69m2, 2:a våningen.

När detta läses har en stödkonsert hållits för att få in
pengar till renoveringen av Brokyrkans tak. Stigbjörn
ordnade hit Peter Flack som konferencier, och resten, ja
det föll sig naturligt.
– Det vimlar av duktiga musiker i Breven i jazzband,
countryband, och det finns spelmän, pianister. Och ej
att förglömma: Brefvensextetten, Sveriges äldsta existerande brukssextett.
För Stigbjörn är Breven en tillflyktsort i tillvaron.
– Här känner jag ett inre lugn. Det vill säga: ända
tills jag beordras gå ut och göra något jobb i trädgården.
L har gått en projektledarutbildning, så S befarar
det värsta.
– Nu blir det väl ännu mer chefskap hemma i trädgården.
Text: Lars-Göran Månzon
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För med info kontakta Birgitta,
tel 019-58 58 50
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Populärt korttidsboende i Brevens Bruk

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

Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk ligger
Skrattorp, omgiven av vackra ängar som övergår i skog.
Vid intilliggande Kullasjön finns badmöjlighet samt
brygga och båt. Huset har tre sovrum med elva bäddar. I
källaren finns bastu, relaxrum och tvättstuga. Grillplats
på gården.

Värdshuset, Brevens Bruk – Lägenhet 1: Fullt utrustad
modern lägenhet med plats för två personer och möjlighet
till extrasäng.

NY LÄGENHET!

Värdshuset, Brevens Bruk – Lägenhet 2: Nyrustad
lägenhet med liten köksdel, två enkelsängar samt extrasäng och badrum. Båda lägenheterna uthyres året runt.

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

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den som älskar
naturen och vill ha lugn och ro. Fiskartorpet ligger på en
halvö i Sottern dit man tar sig med båt. Stugan består
av tre rum och kök med fyra sängar plus tre extrabäddar. En stor brygga finns där man kan sitta och njuta av
fågellivet på Sottern eller kanske koppla av med att fiska.
Båt ingår givetvis.
6
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Familjefiske på Skirasjön
Lördagen 9 mars kl 9.00 samlades personalen på Brevens Bruk AB med
familjer, i strålande solsken vid Skira loge för en fisketur med gourmégrillning på Skirasjön. Grålle Ferguson -53 lastades med proviant samt fiskeutrustning och specialbeställd mört från Regna (Janne grävar’n/ Einarsson).

De som ej fiskade fick
andra sysslor, Urban
”Snickar’n” Larsson
var traktorvakt!

Fisketävlingen gick ut på att den som drar upp störst fisk vinner. Enligt förhandstipsen
så blev Rolf ”Skiringen” svårslagen, han stod pall för favorittrycket och landade en gädda
på ca 2 kilo. Stefan ”Mekar’n” fick aldrig själva fiskerycket att fungera, det blev en stor
mängd bortförklaringar bl.a. för slöa krokar! Han drog till slut upp en gädda på ca 7 hg.
Jonas ”Jägar’n” kom för sent till tävlingen och han missuppfattade reglerna, och
satsade på abborre!! Efter ett enormt borrande lyckades han lura en utan luktsinne
och synsvag abborre på ca 1 hg.
Gourmélunchen ansvarade Jonas ”Jägar’n” för. Den bestod av grillad finskuren dovhjort som legat i en hemlig marinad, (receptet är hemligare än essensen till Robertssons
julmust). Köttet ligger i marinad 2-3 dygn innan själva anrättningen och det bör vändas
med omsorg dessa dagar.
Dovhjorten grillas över glöd från björkved. (Björken avverkas i mossrik och svårtillgänglig våtmark ca 1 år före grillning). Till grillad dovhjort serverades handplockad
potatissallad från en välsorterad butik i närheten av Brevens Bruk, samt färsk vilsen
rödlök, en svårodlad sallad och ryskt surdegsbröd. En lämplig dryck serverades till
gourméstunden!
Rolf Larsson

Strålande sol och
några minusgrader.

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering
och röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala
ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdstjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

Dagens fångst:
2:a Stefan ”Mekar’n” Svensson,
1:a Rolf ”Skiringen” Larsson och
3:a Jonas ”Jägar’n” Pettersson.
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www.sundins-skogsplantor.se
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Modellboden – nästa attraktion i Brevens Bruk
En industrihistorisk skatt som saknar sitt
motstycke i Sverige, ja kanske i hela Europa.
Så vill Claes Ander beskriva modellboden
i Brevens Bruk, som Rostugnens Vänner har
tagit i sin famn. Avsikten är att göra modellboden till en framtida attraktion i Brevens Bruk.
– Vår idé är att modellboden ska bli tillgänglig för
allmänheten. Alla modeller som tillverkats för gjuteriet är bevarade och det är en unik industrihistorisk samling. Här ska man kunna vandra omkring,
antingen på egen hand, eller med hjälp av en guide.
Det ska finnas stationer där modelltillverkningen
visualiseras. En verklig upplevelsevandring med
andra ord, säger Claes Ander, ordförande för Rostugnens Vänner.

Först rengöring
Nu är det här ingenting som kommer att förverkligas inom kort. Modellboden har stått oanvänd i
snart 40 år och bokstavligt samlat damm. På första
programpunkten står en försiktig rengöring. Sedan
måste också ordentliga promenadvägar anordnas,
brandsäkerheten garanteras och utrymningsvägar
säkras.
– Jag räknar med att det kan ta 7-8 år innan allt
är klart. Vi ska ta det i den takt vi orkar och har råd
med, säger Claes Ander.
Det behövs förstås pengar. Rostugnens Vänner kommer att söka bidrag till projektet, men det krävs
också massor av frivilligt arbete från föreningens
medlemmar.
– Och vi ska sälja korv och hamburgare i en utsträckning som aldrig förr, säger Claes Ander.
Modellboden inrymmer tusentals modeller utformade av skickliga hantverkare. Modellerna i sin tur
blev till det gjutgods som användes i hela industriSverige för inte så länge sedan.

Evald Andersson och Claes Ander – två eldsjälar i Rostugnens Vänner som nu griper sig an att göra modellboden till en
besöksattraktion.

– I Högsjö har vi originalturbiner från Brevens
Bruk i kraftverket. De är tillverkade omkring 1910
och de fungerar fortfarande utmärkt, säger Evald
Andersson, styrelseledamot i Rostugnens Vänner.

25-årigt avtal
Ett 25-årigt avtal mellan Brevens Bruk AB och Rostugnens Vänner har upprättats. För att modellboden
ska bli den attraktion som föreningen har tänkt
sig har ett samarbete med Brevens Bruk AB varit
avgörande. Ett liknande avtal slöts tidigare mellan
bolaget och Rostugnens Vänner för att göra rostugnen till den attraktion den är i dag.
Och vad händer då med den byggnaden nu när
Rostugnens Vänner får satsa svett och möda för att

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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Modellboden kan bli nästa stora attraktion i Brevens Bruk.

göra modellboden till en besöksmagnet?
– Projektet börjar komma
i mål. Det var fem år sedan
som vi började arbeta med
rostugnen och nu ser vi hur
den har blivit en plattform för
kulturella yttringar. Vi är ännu
inte klara, det finns en del att
göra, men vi har också orken att
ge oss på nästa projekt, säger
Claes Ander.

Modellboden – en skattkammare som
kan visa hur ett enormt hanverkskunnande bidrog till att göra Sverige till
en industrination.

www.vaderstad.com
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Tredje generationens timmerförare
För 77 år sedan startade Gustaf Larsson sitt lilla
åkeri i Ruddammen strax söder om Hampetorp.
I dag är Patrik och Jonas tredje generationens
åkare och driver Ruddammens Åkeri tillsammans. Deras far, Mats, lämnade över styret till
sönerna i samband med att verksamheten fördubblades för drygt två år sedan.
I februari 2011 tog nämligen Ruddammens Åkeri över
timmertransporterna för Brevens Bruk AB från Odensbackens Åkeri.
– Vi tog inte bara över transporterna utan också de två
timmerbilar som Odensbacken hade, säger Patrik Larsson, som kan sätta ”verkställande direktör” på visitkortet.
Nu är den titeln inte särskilt viktig i ett åkeri med sex
anställda. Brodern Jonas å sin sida ansvarar för service
och verkstad.
– Jag är bättre på att skruva, konstaterar han, medan
Patrik förklarar att han har tummen mitt i handen.

Fadern finns med
Till sin hjälp har de också pappa Mats, som även om han
formellt lämnat företaget finns i huset och tillhands om
komplicerade frågor skulle uppstå. Dessutom sätter sig
Mats Larsson emellanåt också bakom ratten i någon av
företagets lastbilar.
Ruddammens Åkeri startade en gång i tiden i liten
skala av Gustaf Larsson, som körde buss, taxi och liten
lastbil. När sonen Mats var 18 år dog Gustaf. Mats och
en äldre bror fick ta hand om företaget fram till 1969 då
brodern gick bort. Sedan dess har Mats Larsson drivit åkeriet ända fram till nyligen då alltså hans söner tog över.
Ruddammens Åkeri är specialister på timmerkörning,
även om företaget utför en del andra transporter också.
I lastbilsflottan finns fem stora timmerbilar. Brevens
Bruk AB är största kunden, men man kör också åt andra
skogsföretag som Sveaskog.
– Brevens Bruk är en jättebra kund. Vi ges frihet under
ansvar, säger Patrik Larsson.

Patrik och Jonas tillhör tredje generationens åkare på Ruddammen. Men fadern Mats Larsson finns fortfarande med
på ett hörn.

Kompetens krävs
Att transportera timmer kräver särskild kompetens.
Det gäller att kunna skilja på olika virkessorter, man

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
10

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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måste ha god lokalkännedom och man måste förstå
vägarnas olika beskaffenhet i samband med exempelvis
tjällossning.
Mats Larsson bor kvar med sin hustru i den gamla
bondgården i Ruddammen där allt började. Patrik bor
i Odensbacken, medan Jonas har ett hus i Hampetorp.
Och till midsommar drar förstås sönerna till Brevens
Bruk. Fast det har ju ingenting med Ruddammens Åkeri
att göra. Färden har de gjort under många, många år, på
traktorsläp, med moped eller per cykel.
– Men i år har ett kompisgäng hyrt en buss, en dragspelsbuss som kan ta 70 personer eller mer. Den fyller
vi. Och vi åker inte till Lustikulle på midsommarafton
utan på midsommardagen. Vi har ju blivit lite äldre,
konstaterar Patrik Larsson.

Cirkeln sluten
– L-G är tillbaka

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

Golfmästare utkoras
Breven Open är en numera traditionell golftävling för att utse den som ägnar sin fritid åt
denna form av motion. I år arrangeras tävlingen
lördagen den 2 augusti och som vanligt på Vingåkers GK. Tävlingen är en så kallad poängbogey.
– Fina priser kan utlovas och allt avslutas
med en bankett på Brevensgården, säger Ann
Lindberg, tävlingsgeneral.
Anmälan om deltagande kan göras på brl@
hotmail.se.

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Tel: 0582-77 35 00
www.datakonsult.eu
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Etablerat 2002. Vi har goda referenser!
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Lars-Gunnar Jörgensen har ett särskilt ansvar för Bystad, men rycker in varhelst det behövs.

När Lars-Gunnar Jörgensen slutade skolan
började han jobba på Brevens Bruk AB, då i
den mekaniska verkstaden. Året var 1976. Han
blev kvar i företaget i tio år. Efter många år
på Scandiafelt i Högsjö är han nu tillbaka där
allt började.
Sedan i februari är L-G Jörgensen fast anställd på
park- och fastighetsavdelningen.
– Min huvudsakliga uppgift är att sköta underhållet på Bystad herrgård och de byggnader som tillhör
herrgårdsområdet. Men jag får rycka in lite här och
där, när det uppstår behov, säger han.
Han stortrivs med sitt nya jobb.
– Ja, det är roligt och omväxlande. På Scandiafelt
satt jag de sista fem-sex åren framför en dator. Det
här är något helt annorlunda, säger han.
Lars-Gunnar Jörgensen fick, precis som hela arbetsstyrkan, lämna Scandiafelt (som bytt namn till
Clear Edge) när företaget lade ned verksamheten
i Högsjö. Efter ett år utan något jobb har han åter
en fast anställning. Och är alltså tillbaka där allt
började.

Isolering och skivor,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
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Dovhjortar i samhällena
Dovhjortarnas framfart i
samhällena under de senaste
åren har väckt
många känslor
hos boende i
området både
för och emot
deras existens.
De lämnar ganska tydliga spår
efter sig i sin
framfart i både
trädgårdar och
på kyrkogårdar.
De äter upp blommor, barkflänger
buskar och träd.
Kvar blir bara deras visitkort i form
av spillning och en
ödelagd trädgård.
Vad gör man då för att det ska bli en hållbar balans
mellan trädgårdar och hjortar?
Brevens Bruk AB har under de tre senaste åren höjt
avskjutningen på hjortarna så att antalet i närområdet
skall minska.
År
Avskjutning

2008

2009

2010

2011

2012

2013

348

415

419

485

529

493

Andra åtgärder för att de ej skall söka sig in till
samhällena är att skapa attraktiva beten på delar av
vår åkermark. Vi försöker även att göra uppskattningar
på antalet hjortar på våra marker under våren för att

få en uppfattning om de ökar i antal eller minskar. Vår
uppfattning är att antalet är stabilt med en tendens
till minskning, men det krävs en längre tidsperiod för
att vara helt säker på detta.
Egna åtgärder för att man skall kunna ha en blommande trädgård är att sätta upp ett bra och fungerande
staket kring sin tomt. Viktigt att komma ihåg är att
man ej kan mata hjortarna i samhället under vintertid
för då lär man individerna att söka mat i trägården året
om. Även småfåglarnas mat som man lägger ut under
vintern blir ett attraktivt matbord till hjortarna. Hur
många dovhjortar vi än skjuter bort för att minska antalet så kommer det alltid finnas djur som går in på våra
tomter och äter sig mätta. Att ha vilda djur som lever
tätt kring oss människor i byar, samhällen och städer
är inget som är unikt för vår trakt, utan förekommer
överallt i någon form.
Andra djurarter som kommer närmare oss boende
i området är t.ex. vildsvin som på kort tid kan ställa
till med stor förödelse på våra gräsmattor. Brevens
Bruk AB har haft en avskjutning på ca 150 vildsvin
de senaste åren.
Jonas Pettersson

Installation och service
av antennanläggningar

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

Vårt vallöfte:
mer timmer i skogen.

Alve Leonsson
entreprenör
Moelven Skog

Att välja rätt skogsbolag kan vara svårt. Det vi är bäst på är
att förvalta, avverka och förnya skog så att en så stor del av
avverkningen som möjligt kan säljas som timmer.

www.moelvenskog.se
12
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Halabaloo i Svennevad

”Hjälten från Hjälmaresund”

I år firar Svennevadsspelet 25-årsjubileum med
att tränga in i kulisserna bakom den moderna äldrevården. Här möter vi en direktör som inte har
någon förståelse för de äldres behov, en kärlekskrank läkare, förvirrade äldre och lite gubbsjuka
dessutom. Allt är laddat för komik och dramatik.
Halabaloo på Hemmet, är titeln. Micke Andersson har skrivit manus, efter en idé som mejslats
fram av Timo Parker, Ingrid Olsson Gustafsson,
Camilla Frisberg och Andréas Ludvigsson.
Premiären sker den 27 juni. Sedan blir det ytterligare fem speldagar. En stunds avkoppling vid
de natursköna omgivningarna vid Svennevads
Hembygdsgård utlovas.

I Högsjö blir det ingen friluftsteater denna sommar. I stället laddar teaterföreningen upp för
hösten och pjäsen ”Hjälten från Hjälmaresund”
som ska ha premiär på Folkets hus den 19 oktober.
– Det är en pjäs som spelats på flera andra
platser i Sverige och gått under olika namn. Vi
har ännu inte fått klartecken att vi får kalla den
just så här, men det ska nog inte vara några problem, säger Micke Andersson, ordförande i Högsjö
teater- och kulturgrupp.

Premiär torsdag 27 juni kl 19.00.
Övriga dagar:
Lördag 29 juni kl 15.00 & söndag 30 juni kl 18.00.
Tisdag 2 juli, onsdag 3 juli & torsdag 4 juli kl 19.00.
Entré: 150 kr. Barn under 16 år i vuxet sällskap fri
entré. Grupper över 20 personer 130 kr/person

Foto: Claes Hellqvist

Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Städ

Väskor

Biljettbokning från 1 juni. Tel: 072-253 20 07
Tis- och fredag kl 9-12 (ej midsommarafton)
mån-, ons- och torsdag kl 16-19.

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

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Stortorget 2, Katrineholm - 0150-36 65 20 - www.lansfast.se
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Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Fatta penseln hos
Karin i Breven

• Den ambulerande frisören•
Isabella Stenholm

0706 42 08 02

Alternativa behandlingar
Zonterapi • Massage • Reikihealing

25 års erfarenhet

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

Sävstaholmsvägen 5
Vingåker
Telefon 0151-51 14 16
Mån-fre 8-18, lör 9-13
Tryckinpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Bra priser!

Perssons Byggvaror AB
Karin Gissberg lär dig gärna måla och en vacker dag kanske du blir
lika duktig som hon.

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

Funderar du på att måla något annat än staket i sommar?
Kanske är då ett möte med Karin Gissberg ett bra alternativ. Hon är nämligen konstnär och pedagog och lär gärna ut
konsten att måla en riktig tavla.
– Jag arbetar mestadels med akryl och olja, men kan också undervisa
dem som vill lära sig akvarellmålning, säger Karin Gissberg, som
har en mastergrad från konstakademin i Trondheim.
Sedan 1998 är hon sommarboende i Flottbo i Brevens Bruk och nu
tänker hon anordna målarkurser i sommar.
Karin Gissberg är framförallt landskapsmålare med ateljé i Stockholm, där hon också har kurser.
– Jag tar emot både människor som redan ägnat sig åt måleri och
såna som är rena nybörjare, säger hon.
Den som vill veta mer om konstnärinnan kan lämpligen gå in på
hennes hemsida, www.karingissberg.se.
– Det är underbart att komma till Breven och koppla av. Jag har
varit där varje sommar och vi försöker också åka dit på helger så
ofta vi kan, säger hon.
14

- Från första skiss Ɵll slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se
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Den ambulerande frisören

Flera gånger i veckan tar Isabella Stenholm
sin stora svarta väska, fylld med – borste, sax,
sopkvast, spegel – och åker hem till sina kunder.
Isabella är något så ovanligt som ambulerande
frisör. Genom sitt yrkesval har hon bidragit till
att servicen i trakterna i Brevens bruk med omnejd faktiskt ökat.
– Folk är oerhört tacksamma att jag kommer hem och
klipper dem, säger Isabella i full färd att hyfsa till
frisyren på en man i sina bästa år.
– Det blir mycket kaffedrickande. Många som bor
ensamma vill gärna att jag stannar och pratar lite, och
det gör jag gärna.
Just möjligheten att bestämma själv över sin tid
gjorde att Isabella från Kilsmo valde att bli ambulerande frisör i Östernärke.
– Jag tror att jag skulle ha blivit fysiskt och psykiskt
utmattad av att hålla det tempo som krävs inne i salongerna i stan.
Isabella tog studenten på Virginskas frisörlinje våren
2012. Under senhösten drog hon igång sin firma med
det fyndiga namnet Hair & där.
Hur har det gått?
– Det har gått oväntat bra. Jag har många uppdrag
både i Breven och Kilsmo men även i Odensbacken,
Asker och Hampetorp.
För att få ett tillskott till inkomsterna i det nystartade, egna företaget har Isabella till att börja med jobbat extra en hel del inom barnomsorgen i Östernärke.
– Ja, det har blivit mycket jobb på kvällarna under
våren eftersom jag haft ett långt vikariat på förskolan
i Asker. Men på helgerna är jag ledig.
Vad kostar det då att anlita en ambulerande frisör?
– Jag tar 180 kronor då jag klipper pensionärer och
200 för andra. Till det tillkommer en resekostnad på
3 kronor kilometern. Så det blir ju lite dyrt för en öreNr 1 • 2013

broare att anlita mig, 120 kronor. Jag räknar nämligen
från Kilsmo.
Vilka är då den ambulerande frisörens kunder?
– Många äldre och så barnfamiljer. De sistnämnda
tycker att det är oerhört skönt att jag kan klippa hela
familjen hemma och att de slipper åka iväg med barn
som ska vänta medan vuxna klipps och tvärtom. Och
om det är något barn som är rädd för frisören, vilket
förekommer, så kan han eller hon få sitta framför tv:n
medan jag klipper dem.
Vad kan då en ambulerande frisör utföra mer än
klippning?
– Jag har ett utfällbart duschbord med mig så jag
kan både färga och permanenta. Många tycker att det
är jättebra att få en permanent utförd i hemmet. Och
bordet är så konstruerat att det går lika bra att använda
vid ett badkar som vid en dusch.
Framtidsplaner?
– Jag hoppas att jag får fart på mitt företag för jag
stortrivs ju med att vara ambulerande frisör. Kanske flyttar jag så småningom från Kilsmo där jag är
uppvuxen. Men inte så långt i så fall.
Till Breven kanske?
– Nja, snarare Sköllersta.
Text & foto: Ingalill Bergensten

Behöver du
elektriker,
rörmokare
eller kyltekniker?
Besök oss i Odensbacken!
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
019-45 03 30

Öppettider:
Torsd:13-17
Fred: 13-16

www.ekvenergi.se
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butik med café

Berättelsen om gropen,
som (nästan) slukade två töser

Öppet: 4 maj-20 juni lör-sön kl 11-17
21 juni-11 aug alla dagar kl 11-17
12 aug-29 sept lör-sön kl 11-17
Besök vår
vår butik
butik
073-350 00 57 • kristina.reuter@hotmail.com
Besök
www.brevenskonstochhantverk.se

på Köpm
Köpm
på

Besök
vår butik på13,
Köpmangatan
13 i Ving
Köpmangatan
Vingåker

Tel: 0151-51 18 49

Vatten

Gäller det brunnsborrning
RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Ungefär här fanns den famösa gropen som nästan slukade två små brevensflickor.
En av dem var Gun-Britt Gustafsson.

För omkring sextio år sedan dök det upp två små kolsvarta flickor
i Brevens Bruk. Ja, dök upp och dök upp – de blev snarare uppdragna och det ur ett hål vid det gamla kolförrådet.
Flickorna ifråga hette Ann-Britt och Gun-Britt, båda brevenstöser och tio
år gamla. Tillsammans med en tredje jämnårig flicka, Gerd, var de ute
på strövtåg en vacker sommardag och fick då se ett hål på norra sidan
av den byggnad där man körde upp kol till masugnen.
– Vem kan hoppa först i gropen? ropade en av flickorna.
– Jag kommer faktiskt inte ihåg vem av oss som ropade, berättar GunBritt Gustafsson, så här sextio år senare.
Tävlingen slutade oavgjord eftersom Ann-Britt och Gun-Britt hoppade
ner i gropen samtidigt. Nu visade sig gropen dessvärre vara mycket
djupare än flickorna trott och de två försvann ner i en bråte av diverse
skräp och kol. De skrek förtvivlat och kunde inte komma upp.
Tredje flickan, Gerd, blev skräckslagen och rusade hem till Ann-Britts
föräldrar som bodde på Smedvägen, inte långt därifrån. Men väl där fick
hon inte fram ett ord.
Pappa Martin slängde sig på cykeln och gav sig iväg tillsammans med
Gerd till gropen. Där lade han sig på magen och lyckades dra upp de två
numera kolsvarta flickorna.
– Det kunde ha gått illa. Vi visste ju inte vilka föremål som fanns i
gropen, säger Gun-Britt Gustafsson.
Martin Pettersson gick, arg som ett bi, direkt till brukskontoret och
gropen fylldes raskt igen. I dag kan Gun-Britt Gustafsson inte med
säkerhet säga var den låg.
De två svarta flickorna begav sig hemåt och där väntade en ordentlig
dusch och förmaningar.
Gerd, som också hette Pettersson, vandrade hem till Skira. Den flickan
är också bekant för att hon på egen hand, låt vara indirekt, en gång i
tiden fällde en älgkalv.
16

vingakers.golvservi

Certifierad brunnsborrare

Ventilationsentreprenör

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

Takplåt
Fullständigt sortiment,
även andrasortering.

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

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

Samlingspunkt
för turister
Nu har Brevens Bruk en egen officiell turistserviceplats, vilket innebär att orten på ett helt annat
sätt kommer att uppmärksammas i den turistinformation som sprids via Örebrokompaniet, som
är kommunens turistorganisation.

Runt bordet ses (klockvis): Ann Johansson, Gunnel Marchesini, Maria Andersson, Ingalill Bergensten, Monica Uhlin,
Gun-Britt Gustafsson, Maija-Liisa Ahlm, Kerstin Nord och
Maria Hillbom.

I Brevensgården ryms många aktiviteter. Här träffas
bland annat ett gäng kvinnor varannan torsdag för att
sticka och utbyta tankar. Ja, män är också välkomna,
men de har hittills lyst med sin frånvaro. Initiativtagare
till stickkaféet är Gunnel Marchesini.

– När turistchefen Björn Fransson kom på besök uppmärksammade vi honom på den bristfälliga information
om Brevens Bruk som kunde hittas hos Örebrokompaniet. Gamla och inaktuella upplysningar, berättar
Kristina Reuter på Konst & Hantverk.
Det ena ledde till det andra och Konst & Hantverk
utsågs till Brevens Bruks turistserviceplats, med uppdrag att informera besökande om allt som orten har
att erbjuda.
Nu uppdateras också Örebrokompaniets hemsida
med information om Brevens Bruk, vilket förhoppningsvis kommer att innebär att fler söker sig hit. Och
när man besöker Örebrokompaniet i Örebro ska man
också få veta vad som händer i Brevens Bruk.
– Vi upptäckte att massor av örebroare inte känner
till Brevens Bruk, trots att vi tillhör kommunen. Det
hoppas vi ska bli ändring på, säger Kristina Reuter.
Konst & Hantverk kommer för övrigt att ha öppet
sju dagar i veckan från midsommar och fram till mitten av augusti. På sensommaren har man sedan öppet
under helgerna.

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

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se
Nr 1 • 2013

17

Varför inte börja träna?

På Träjn Center i Pålsboda laddar Perra för att ge
armar och axlar en omgång.

Kilsmobor som tagit sig till Högsjö för att träna: Mikael passar
på att läsa samtidigt som han förbättrar sin konditon, Sandra
och Markus värmer upp på varsin Crosstrainer.

Vi vet redan att regelbunden träning gör dig friskare, gladare och tja, ”mer attraktiv”. Men visste
du att det dessutom kan göra dig smartare? Det
har visat sig att träning gör mycket mer än att
få blodet att pumpa; för ca 60% av befolkningen
kan träning vara skälet till att dina celler fylls av
ett protein som antas öka den mental aktiviteten
samt förbättra inlärningsförmågan och minnet.
För att uppnå de mentala fördelarna så är det viktigaste att träna regelbundet, inte intensiteten, hur
hårt du tränar. Du behöver inte köra slut på dig
varje träningspass, målet är att röra på hela kroppen
minst tre gånger i veckan. Fysisk aktivitet förbättrar blodcirkulationen, vilket i sin tur levererar syre
till hjärnan i snabbare takt och leder till skarpare
tänkande.
Det finns många bra anledningar att röra på sig,
din hjärna, hjärta och lungor kommer att tacka dig.

Pålsboda Träjn Center
På Träjn Center i Pålsboda Folkets Hus finns ett gym
som sedan det öppnades 2010 fortsätter att växa,
både gällande lokalens storlek och antal tränande
medlemmar. Gymmet är öppet för träning vardagar
kl 6.00-22.00 och helgdagar kl 6.00-18.00, men är
inte alltid bemannat.
För information om medlemskort, priser, introduktion mm kontaktar du:
Högsjö FF:
Maija-Liisa 0151-455 55 eller 070-646 77 71.
Pålsboda Träjn Center:
Monica 0582-402 28 eller Eva-Lena 0730-29 97 52.
Välkommen till ett sundare liv!

HFF
Högsjö Frisksportförening
Du är välkommen att börja träna hos Högsjö Frisksportsförening. I lokalen i den gamla kvarnbyggnaden finns utrustning för att träna alla delar av din
kropp, både muskler och kondition. Gymmet är obemannat och du kan träna vilken tid på dygnet du vill.
18

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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Hjärtstartare i Breven och Kilsmo
Nu finns det hjärtstartare i såväl Brevens Bruk som
Kilsmo!

Gunnar Hadders och hjärtstartaren i Röda Byggningen i Brevens Bruk.

– Vi hoppas förstås att de aldrig kommer till användning, men
eftersom det tar lång tid för en ambulans att nå våra trakter är
hjärtstartarna en bra investering, säger Gunnar Hadders, initiativtagare.
Det var på ett möte med Brevenskommittén som frågan om
hjärtstartare togs upp. Ett snabbt beslut följdes av en insamling
bland de närvarande. Både privatpersoner, företag och organisationer ställde upp och genast hade man 12 000 kronor till sitt
förfogande, vilket var det belopp som fordrades.
Gunnar Hadders införskaffade en hjärtstartare från Civilförsvarsförbundet, som då upplyste honom om att man kunde få bidrag
till just sådana apparater.
Han skrev raskt en välformulerad ansökan som Civilförsvarsförbundet hanterade på bästa sätt. Och vips hade man två
hjärtstartare till sitt förfogande.
Den ena finns nu i Östra Röda Byggningen (närmast kyrkan) i
Brevens Bruk. Den andra är placerad i fastigheten på Fabriksgatan
15 (gamla fabriken) i Kilsmo. Det finns skyltar som visar var man
kan hitta apparaterna.
– Vid ett hjärtstillestånd ska man först försöka ge hjärt-lungräddning på vanligt sätt och naturligtvis ringa 112. Därefter ser
man till att hjärtstartaren hämtas. Apparaten talar själv om vad
som ska göras. Den analyserar också situationen. Det är helt riskfritt att använda den och det kan inte gå fel, säger Gunnar Hadders.

Framstupa sidoläge demonstreras av Jenny på Lars Hellmark,
övriga kursdeltagare lyssnade noga.

Brevens Bruk AB:s personal utbildades under en dag i mars på
Brevensgården i hjärt-lungräddning/1:a hjälpen. Kursledare
var Jenny Anderfors från Säkert Bondförnuft.

Stöd våra annonsörer
– de stöder oss!
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Mer hälsa – bättre mående
Vanlig yoga • Lättyoga på stol
frigörande andning
Även öppet juli/aug

Högsjö’s Andrum
Cert. yogalärare Rosemarie Berg
0705-628 923
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Ett magasin som väckts till liv
Många som färdats mellan
Kilsmo och Svennevad har sett
det. Ett vackert, vitt magasin
som står där, till synes övergivet, vid gården Gillberga. Kanske har en del också tänkt, ”vad
skulle man inte kunna göra av
det här?”
Men för Carl-Johan Forssell och
Kerstin Sachs Forssell har det
inte stannat vid tanken. Så bor de
också sedan drygt ett år tillbaka
på Gillberga gård, dit det gamla
sädesmagasinet hör.
– Magasinet var en avgörande
faktor för att vi skulle köpa Gillberga. Vi såg genast vad det var
möjligt att göra med huset, säger
Carl-Johan Forssell.
Annars var det inte just sädesmagasinet som fick dem att åka
från Stockholm till Sotterns strand.
Själva Gillberga gård lockade och
det var framförallt Kerstin Sachs
Forssell som ivrade.
– Jag hade letat efter ett lantställe på nätet under lång tid. Så

Carl-Johan och Kerstin framför sitt
drömhus, med plats för hela släkten.
Vid långbordet i sädesmagasinet finns
plats för både kräftkalas och julmiddagar.

Ett övergivet sädesmagasin? Inte alls. Här finns nu utrymme för allehanda
upptåg.

Symaskiner & dammsugare

Ringvägen 23, 643 22 Vingåker
Telefon: 0151-130 10
www.ksbygg.com
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Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome, Toyota, Coversöm
samt bra begagnat
---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16
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Carl-Johan
Forssell är en
inbiten golfspelare och
naturligtvis
har han
anordnat en
egen driving range på
magasinets
övervåning.

hittade jag Gillberga och sa till Carl-Johan att det måste
vi titta på. Han var väl inte direkt entusiastisk från början, berättar Kerstin.

Kärlek vid första ögonkastet
Det bar iväg till Närke och sedan uppstod kärlek vid första
ögonkastet. Och då var det magasinet som Carl-Johan
främst fångades av.
– Ett enastående bygge. Här har det stått i 135 år och
kommer säkert att stå här i minst 135 år till. En rejäl
byggnad. Det var fullt med rester som påminde om vad
det hade använts till och vi fick börja med att rensa ut
allt. På bottenvåningen stod gamla maskiner som Brevens
Bruk tog hand om, säger Carl-Johan.
Han har inte bara rensat ut utan också inrett magasinet
på ett smakfullt sätt, med hjälp av Kerstin. Första våningen är ett slags arbetsrum, andra våningen en samlingssal
för små och stora och tredje våningen ett motionsutrymme
för golf och bordtennis, men med plats för mycket annat.

Alla får plats
– Varje våningsplan är på 180 kvadratmeter, så nog finns
det plats alltid, säger Carl-Johan.
Ibland behövs det plats också. När de fyra barnen och
de åtta barnbarnen kommer på besök krävs utrymme.
Alla kan bo i Gillberga gård där det finns gott om rum

✁ klipp ur annonsen
Välkommen till Monicas Tapetserarateljé
Jag hjälper er att klä om möbler, båt- &
husvagnsdynor samt MC-sadlar.
Öppet: Mån–tors kl 9-17 • Bittinge, St Mellösa
Tel: 0737-80 28 90 • tapetserarateljen@gmail.com

Hos oss hittar du:

• Fruktträd • Rosor • Bärbuskar • Blombuskar
• Perenner • Sommarblommor • Krukväxter
• Snittblommor • Gödsel • Torv m.m.

och sovplatser. Och alla kan förstås samlas i det väldiga
sädesmagasinet.
Här har släkt och vänner haft kräftkalas och här har
man också vid juletid druckit glögg tillsammans. Antagligen var det väl lite kyligt mitt i vintern, men glögg värmer
ju inombords som alla vet.

Evert Taube var här
Sädesmagasinet har även långt tidigare varit samling för
fester. En betydande gäst torde Evert Taube ha varit som
1938 satte sin namnteckning på en av de tjocka bjälkar
som bär upp byggnaden.
– Vi älskar Gillberga. Tidigare hade vi ett sommarställe
i Roslagen, men vi fann att en insjö passade oss bättre
än havet. Att bara se ut över ängarna bort mot skogen
skänker mig frid och att det är ensligt gör mig ingenting,
säger Kerstin Sachs Forssell, som är född och uppvuxen
i Stockholm.
Carl-Johan däremot har faktiskt band till Närke. Han
tillbringade sin barndoms somrar vid Tisaren där hans
morfar hade en stuga.
Kerstin är inredare till professionen men har också
arbetat med catering. Någon cateringverksamhet tänker
hon dock inte öppna i Närke. Carl-Johan Forssell är frisör
och jobbar i Stockholm under veckorna. Men när fredagen
kommer sätter han sig på tåget till Hallsberg för att sedan
raskt bege sig ut till Gillberga.
Och skulle då jag kunna dra till Gillberga och hyra in mig
i magasinet för en alldeles egen kräftskiva?
– Visst kan du det, säger Carl-Johan Forssell.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

www.thermia.se

VÄRMEPUMP3
NYHET!
Thermia Diplomat Optimum G3
I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen
överträffat oss själva – vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen
både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion.
Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i
verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen.

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

EKHOLMENS
Vingåker 0151-130 75

Vi finns bakom Säfstaholms Slott.

Välkommen till vår hemsida:
www.ekholmenstradgard.se
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www.mahlqvist-ror.se
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Hur ska vi utveckla Brevens Bruk?
Gott om idéer, goda förutsättningar, men det gäller
också att hitta dem som kan genomföra allt.
Ungefär så kan man sammanfatta resultatet av
det idémöte som Brevenskommittén kallat till för
att utröna vilka möjligheter det finns att skapa nya
arbetstillfällen i Brevens Bruk. Att turism är något
som torde ha stora utsikter att bli framgångsrikt
var de flesta överens om.
Nu ska alla dessa idéer sammanfattas och nya tillföras.
Caroline Jacobson är projektledare för den förstudie
som håller på att genomföras. Denna finansieras genom
bidrag från LEADER Gränslandet.
– Alla som har idéer är välkomna att höra av sig
till mig. Och framförallt: vilka projekt vill du ha hjälp
med? Vad kan du bidra med? säger Caroline Jacobson.
Förstudien ska sedan presenteras vid ett nytt möte
med Brevenskommittén. Sedan kommer man troligen
att gå in med nya ansökningar till LEADER Gränslandet för finansiering av konkreta projekt.
Vandrarhem, cykel-, kanot och båtuthyrning, stugby
och camping var idéer som framfördes till Brevenskommittén. Men även icke turistiska förslag kom, som
exempelvis att gårdsslakteri, med tanke på att här
finns gott om vilt.

I Brevens Bruk finns också tomma industrilokaler
med enorma ytor som skulle kunna användas till mässor, utställningar eller produktion.
Fotnot:

Caroline Jacobson nås på 070-570 21 70.
I Brevenskommittén ingår alla i Brevens Bruk verksamma
föreningar och företag. LEADER ett EU-projekt för att
främja landsbygdsutveckling. Gränslandet omfattar området där Örebro, Södermanlands och Östergötlands län
sammanstrålar. Gränslandet har sitt kontor i Katrineholm.

Telefontider Brevens Bruk AB
Växeltelefon 019-58 58 50, vardagar kl 7-12.
Övriga tider ringer du direkt till den person du
söker, se sidan 23 under “Kontaktpersoner”.
Jourtelefon 070-349 15 60, vardagar kl 6-22,
helger kl 8-22. Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej kan vänta till
kontorstid nästkommande vardag. Övriga tider
kan meddelanden lämnas på jourtelefonen,
dessa avlyssnas nästkommande dag.

Intresserad av
Fiskekortspriser i Sottern 2013
Säsongskort
300 kr
båtplats eller
Säsongskort, trolling 600 kr
fiskekort i Sottern? Familjekort
400 kr
Familjekort, trolling
800 kr
Ring 019-58 58 50 5-dagarskort
65 kr
Fiskekort kan även köpas hos
OKQ8 i Pålsboda och hos
Konst & Hantverk i Brevens Bruk.

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

Söderslätts
SpannmålsGrupp
grundat 2001

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

LINKÖPING 013-32 85 50. Urban Johansson, urban@ssggrain.com • Madelene Johansson, madde@ssggrain.com
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information om brevens bruk ab
En riktig bygghandel

Kontaktpersoner

Välkommen till oss
för byggmaterial.

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

019-57 09 05
www.xlbjorka.se

tel

Vill du
annonsera
i denna
tidning?

Ring Brevens Bruk,
Birgitta Larsson,
019-58 58 50.
Nästa tidning kommer
ut i december 2013.
Annonsstopp
18 oktober 2013.

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk
Telefon, växel:
019-58 58 50
Fax:
019-58 58 59
E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se
VD, Sten Geijer:
019-58 58 52

Bankgiro:
815-4205
Postgiro:
2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
Ullabritt Gripenstedt

Komplett bygghandel,
bra sortiment!
Perssons Byggvaror AB
Bengt Persson
Engelbrektsgatan 18,Vingåker (Mitt emot värmeverket)
Tel 070-731 16 29, 0151-511 435
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
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Rolf Larsson
Anställd: 2007
Befattning: Fastighetschef
Direkttel: 019-58 58 58,
070-349 15 64
rolf.larsson@brevens.se

Org.nr/Momsreg.nr:
556063-5525
(Godkänd för F-skatt)
Bank:
Svenska Handelsbanken

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

Marie-Louise Lindberg
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
marielouise.lindberg@brevens.se

Brevens Bruk
Tidning Nr 1 • 2013

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

Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56,
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB,
715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59

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

Ansvarig utgivare:
Sten Geijer
Redaktör & Annonser:
Birgitta Larsson

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 BREVENS BRUK

Tusentals italienare jobbar i Breven
i slutet av april fanns det någonting för bina att hämta i
trädgårdarna i Brevens Bruk.
Hur långt kan ett bi flyga för att hämta pollen och nektar?
– Ungefär tre kilometer.

Kraftfodret sälgen

I en skogsbacke i Brevens Bruk produceras prima honung av
cirka 120 000 italienska arbetsbin. Bina sköts om på bästa
sätt av Evald Andersson från Högsjö.

Det bor 120 000 italienare i Brevens Bruk – visste ni
det? De är små och gulrandiga. Och bin.
Evald Andersson från Högsjö tar hand om dessa
nyttiga små varelser som gör att brevensbornas
fruktträd bär riklig frukt och att det produceras äkta
Brevenshonung med smak av skogsblomma och pion.
– Jag har sju bikupor för närvarande. Tre i Breven och fyra
i Högsjö, säger Evald då vi träffas vid bikuporna som står
uppställda ovanför Gjutarevägen i Breven.
Evald har varit biodlare i snart 30 år. Det var några
kompisar som lurade med honom på en kurs i biodling
1983 och på den vägen är det. Från början hade han sina
bikupor hemma i trädgården men numera har han dem
en bit från bebyggelse. Oftast på Brevens Bruks marker.
– Jag frågar först om jag får ställa upp dem, det tycker
jag att man ska göra, säger Evald som brukar leverera
några burkar till brukskontoret på sensommaren som tack
för marklånet.
Varje höst slungar han flera hundra burkar honung,
numera med elektrisk slunga. Som mest har han haft tolv
bisamhällen, och hur många som det blir varje säsong
beror på vädret. Våren 2013 var inte den bästa och först
24

Brevensbina livnär sig alltså på blommor de hittar i skogen
och i trädgårdarna. Första dragväxten, som det heter, är
sälgen. Den kallar Evald för binas kraftfoder.
Evald Anderssons honungsburkar har etiketter från Sveriges biodlares riksförbund. Det är en kvalitetsstämpel som
biodlaren får först sedan hans honung kontrollerats av en
honungsbedömningskommitté.
Burkarna köps av trogna kunder från när och fjärran.
– Jag har kunder både i Stockholm och i London.
En biodlare är inte bara sysselsatt med sin hobby mitt i
sommaren utan arbetet med bisamhällena pågår en bit in
på hösten då ramar med mera ska rengöras och samhällena vintras in. Numera åtgår en hel del tid åt att minska
skadeverkningarna av varroakvalstret som lägger yngel i
bikuporna.
– Om man inte gör någonting så dör samhällena inom ett
par år, säger Evald som använder naturnära bekämpningsmedel som myrsyra och oxalsyra för att döda kvalstren.

Honung varje dag
Evald Andersson är med i Östra Närkes biodlarförening.
Den består av ett 20-tal äldre herrar. Hur länge tänker
Evald själv, nu 74, hålla på med sin hobby?
– Många år än. Det som kan sätta stopp är möjligen de
tunga lyften. En låda full med ramar väger 20-25 kilo. Och
man kan behöva stapla upp till fem lådor ovanpå varandra
en bra sommar.
Hur ofta äter då Evald själv honung?
– Varje dag. Jag har honung i frukostteet – men först
sedan det svalnat för annars förstör man honungens alla
fina egenskaper.
Text & foto: Ingalill Bergensten

Besök www.brevens.se
Här hittar du information på
svenska, engelska och tyska om
fiske, jakt, uthyrning m.m.
Du kan även ladda ner
och läsa nya och gamla
nummer av Brevenstidningen.
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