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Det pågår hyss i Bruksteatern sedan slutet av sep
tember. Och den som står för dem är naturligtvis 
Peter Flack och hans revygäng. Succé? Givetvis.

”Nya hyss med Hjalmar och gänget” är titeln på 
höstens revy. Liksom tidigare är det huvudsakligen 
en nummerrevy, men innehåller också mängder av 
musikaliska inslag. 

I huvudrollen finns som vanligt, sedan decennier 
tillbaka, den originelle Hjalmar från Viby by. Han 
blir aldrig äldre och hans historier från livet i Viby 
åldras inte heller.

Peter Flack omger sig åter med Marie Kühler, 
Peter Kjellström och Amanda Flack. Men även 
nytillskotten i orkestern, trombonisten Stephan 
Jansson och saxofonisten Felicia Ahlqvist får 
utrymme på scenen. Bandet leds förstås av 
Hampetopsidolen Stephan Berg som har sällskap 
av sin son David och Christer Linder.

Alla höstens föreställningar är utsålda. Men revyn 
fortsätter även våren 2019. Fullsatt är det också hos 
Miguel Martinez – en ovanligt glad krögare. 

Text och foto: Stigbjörn Bergensten

Nya hyss i Bruksteatern för fullsatta salonger

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson finns inte med på scenen, men 
var en i publiken. Här tillsammans med Christina Eriksson, 
recensent från Nerikes Allehanda.

Britta Hellström (i mitten) var en av publikvärdarna för 
kvällen. Här har hon tagit emot Anna och Jan-Ove Fors 
från Högsjö.

Förre kanoncentern Thomas Nordahl kom till premiären med 
hustrun Gittan.

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Kenneth Nilsson, 
tillsammans med sin sambo Matilda Håkansson.

Under sexton års tid spelade Jimmy Strandberg och Anna 
Fors med i Hjalmarrevyerna inne i Örebro. Nu fanns de 
med i publiken vid premiären.
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Den här lilla bergvärmepumpen, Diplomat Inverter Mini  
med en effektstorlek på 1,5-7kW, är en stor nyhet  
för hus med mindre energibehov. 

Varför? Kontakta oss redan idag, så får du veta mer.

thermia.se/invertermini

Årets största  
nyhet heter Mini

A+++

A++

Med styrning:

Utan styrning:
Rostfria
pump- 
automater

2.695:-

0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se

Förra landshövdingen Gerd Engman (trea fr v) är en 
varm vän av Brevens Bruk sedan Skrattrevyns dagar. Här 
tillsammans med Lollo och Håkan Lindström, Hugghults 
gård i Hallsberg, samt sin make Sune Arkéus.

Ända från Gävle anlände ett par återvändare, Brevens Bruk 
AB:s förre vd, Sten Geijer med sin hustru Lilian.

I Breven finns många musiker, men någon mer musikalisk 
familj än Halls är svår att finna. Jan Inge och Marianne Hall 
fick representera familjen.

Janne Grävarn 
i Vittorp AB

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

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

Tel vx 019-12 10 60   •   info@insignis.se

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

Insignis – en trygg partner
Vi har varit verksamma i ca 10 år.  Vi brinner för våra kunder 
och tillsammans skapar vi framgång.
Vi är 14 anställda på kontoret i Örebro och omsätter 17 Mkr. 
Tillsammans med våra partners täcker vi hela Norden.

Trygg Partner
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Inför höstens premiär med Hjalmar möttes besök
arna av en ny foajé, utökad och kompletterad med 
ytterligare en toalett. Allt tack vare till stora delar 
ideella insatser av hängivna Folkets Husarbetare.

– Visst kommer vi att dela ut arvoden, men inte 
blir det något som motsvarar allt det jobb som lagts 
ned, säger Per Ivarsson, Folkets Husföreningens 
kassör.

Ideellt arbete skapade nya foajén i Brevensgården

www.svela.se

Glada miner? Nja. Men lite roligare blev det efter ett besök 
hos Miguel Martinez på puben. Från vänster ses Per Ivars-
son, kassör som håller hårt i pengarna, Bertil Jansson, Ingel 
Jörgensen och Janne Karlsson.

Din trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

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

Isolering och skivor,
bra sortiment!

Perssons Byggvaror AB

Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

• Isolering och skivor,
bra sortiment!

• Takplåt
Fullständigt sortiment,
även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Stor sortering av
marksten,
plattor och 
murar. Bra 
priser.

Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!
Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

Han nämner bland annat Janne ”Grävarn” 
Karlsson som fixat nytt avlopp och nya rörledningar, 
Bertil Jansson, som stått för måleriet och tapetserat, 
samt Ingel Jörgensen som satt upp nya staket vid 
Brevensgården. Dessutom har andra frivilliga också 
bidragit med förnyelsen.

– Toaletten och den nya stora dörren till reserv
utgången var de mest betungande jobben, förutom 
grävandet, säger Per Ivarsson, som vill understryka 
att han själv spelat en mycket underordnad roll i 
sammanhanget.

RINGSBERGSLOPPET    2019

Efter att ha fått ställa in Ringsbergsloppet under 
flera år på grund av snöbrist kunde loppet äntligen 
genomföras i februari i år. Nu hoppas vi att även 
2019 ska bjuda på bra skidföre.

Lördag den 17/2
planerar vi att köra 2019 års lopp

Det finns två sträckor att välja på, 6 km eller 12 km, 
bägge i klassisk stil. Banorna är lättåkta, men 12:an 
har några fler backar.

Gemensam start sker vid Solbergabadet
med målgång i Brevens Bruk.
Det blir även en tävling för 3-mannalag.
Tävlingen arrangeras av Kilsmo IK tillsammans med Brevens IF.

För mer information, kontakta:
Runar Persson, Kilsmo IK, 070-216 66 98
Thomas Pärlefalt, Brevens IF, 070-229 56 20
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Den 15 december hoppas vi att snön gnistrar och mar
schaller lyser upp vårt lilla samhälle. 2003 var första 
julmarknaden i Breven och är numera en tradition.

Margareta Wennhager, Eva och Leif Rysén, 
Tommy Lindberg samt Marja Tjädermo utgör årets 
arrangörsgrupp som arbetat med att samordna 
Brevens julmarknad. 

 Jag är glad för att ponnyridning blir ett nytt 
inslag i år. Tomten kommer så klart och det blir 
julgransförsäljning, berättar Margareta Wennhager.

Det kommer marknadsknallar som säljer hant
verk, parmesan, pasta, köttvaror och skinn med 
mera. Hembygdsföreningen har julloppis och julfika. 
Modellboden är öppen hela dagen och har visningar. 

Nu är det snart jul igen
Där säljer de hemgjort julgodis. I Rostugnen är det 
bildspel och brasa och utanför säljs det kolbullar. 
Brevens Hjärta har öppet i sin ateljé med tavlor 
och glögg. 

Bruksblåset och Fru Musica står för julkonserten 
i Brevens kyrka kl. 14.00 med julsång, psalmer, all
sång, kör och sextettmusik i julens tecken. 

Gubbens bastusällskap säljer sin nya bastukalender 
för 2019 i Modellboden. Ateljé Breven och Camilla 
Lindbergh håller öppet och säljer julkort, tavlor, 
konstkort, vaxkort och vaxtavlor. Brevens fårförening 
säljer lamm och fårskinn och annat utanför Saker 
& Ting som givetvis har öppet denna dag. 

Vill du som marknadsknalle komma i sista stund? 
Kontakta då Margareta Wennhager i Brevens bruk. 

Text och foto: Sofie Isaksson

2017 års julmarknad bjöd på mycket snö.

Tomten Margareta delade ut kaffe.

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

019-45 03 45
Mällsavägen 25, Stora Mellösa • info@bobosdack.se 
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Lilla Coop i ny kostym tror på framtiden
Från nedläggningshotad till en förhoppningsvis ljus 
framtid. Coop i Högsjö, nu med namnet Lilla Coop, 
har genomgått en grundlig förvandling. Fräschare, 
ljusare, nya kyldiskar, breddat sortiment och en ny 
design.

– Det är klart att jag tror på butiken, annars 
skulle jag inte ha tagit över den, säger Danne 
Gustafsson, som är så kallad franchisetagare för 
såväl Coop i Vingåker som butiken i Högsjö.

Det innebär att han driver butikerna i sitt eget 
företag och måste därför se till att de är lönsamma.

Han var tidigare butikschef, men i juni blev han 
franchisetagare. Att driva både den större butiken 
i Vingåker och Lilla Coop i Högsjö har fördelar, 

Johanna Brorsson är nyanställd på Lilla Coop. Danne Gustaf-
sson (som egentligen heter Daniel) driver butiken sedan i juni.

Ett lokalt  
byggföretag  
med lång  
erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för 
TIANLI skogsdäck

Tel: 0582-302 20

särskilt för den mindre butiken.
– Ja, vi kan göra större inköp som kommer Lilla 

Coop till del. Och vi räknar med att kunna utöka 
sortimentet i Högsjö. Det är något som vi ständigt 
arbetar med, säger Danne Gustafsson, som jobbat 
inom Coop i 20 år. Han kan därmed både själva 
företaget och branschen.

Han vill att butiken ska utstråla matglädje och 
inte bara vara ett inköpsställe där man kompletterar 
sina varor från andra ställen.

– Vi ser ju hur små butiker som inte satsar för
vandlas till ett slags kiosker, säger han. Och det 
tänker han inte låta ske med Lilla Coop.

– Allt det här som har skett i Lilla Coop hade inte 
varit möjligt utan min personal, som har ställt upp 
mer än jag har kunnat begära, säger han.

Vill  du  annonsera
 i  denna  tidning?

Ring Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 
070-349 25 40
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Sju år tog banbygget. Den nionde juni i år invigdes 
den färdiga 18hålsbanan. De sex nya hålen ligger 
i anslutning till badplatsen Röda Sand som ligger 
i östra hörnet vid sjön Botaren i Brevens bruk. Nu 
hoppas LG Jörgensen på att få hit fler tävlingar 
under 2019 till Tallbackens discgolfbana.

Oktober och solen är varm. En ensam discgolfare 
med hörlurar i öronen gör ett utkast och försvinner 
längs banan. 

Hur lång är en discgolfsäsong? LG Jörgensen 
som är banansvarig på Tallbackens discgolfbana 
berättar att det finns en tävling som heter kyldiscen 
som spelas under vinterhalvåret. Den kommer att 
besöka banan vid två tillfällen i vinter. 

Närke–Värmland Touren spelade sin PDGA 
tävling (Professional Disc Golf Association) på 
invigningsdagen. Svenska Discgolfförbundets 
junior läger återkom även i år vilket de banansvariga 
är mycket glada för. 

– Otroligt vilket lyft vi fick tack vare 18hålsba
nan. Den lockar hit folk från helt andra ställen och 
längre härifrån. Vi har haft spelare här i stort sett 
varje dag sen dess. Kanske inte så konstigt med 
tanke på att det är av de mest växande sporterna, 
säger LG och ler.

LG är stolt och glad över vad han och sönerna 
Joakim och Jesper Karlsson åstadkommit ihop med 
Erik Rysén, Daniel Örneus och Daniel Blomgren. 
Sedan finns det många fler som hjälpt till för att 
banan skulle bli verklig understryker han. 

– Nu återstår bankartor som ska placeras ut vid 
varje hål. Där står vem som sponsrat hålet men den 
berättar också om sträckningen och topografin så 
man vet hur hålet ska spelas, säger LG.

Inför 2019 är målet att få en A1klassificering 
istället för den B1klassificering som banan nu har. 
För att få ett A är det just kartor och skyltar som 
behövs. Det går att få ytterligare högre klassificering 
men då är det service intill banan som spelar in. 
Detta finns inte i de ansvarigas tankar. Utan nu är 
det skötsel och banvård som kommer hålla gruppen 

De önskar sig fler tävlingar till Tallbacken

Fakta:  
Tallbackens Discgolfbana i Brevens bruk

• 18 hål
• 4 par 4
• 14 par 3
• Längsta hål är 192 meter och kortaste 49 meter
• Du spelar gratis på banan
• Tallbackens DGB är rankad som fjärde bästa bana i Sverige

igång under nästa år. 
Förhoppningen är att få hit fler tävlingar under 

2019 men detta är inget LG vill gå ut med ännu 
då det är under pågående arbete.

– Det vore även kul med en egen tävling. Det skulle 
kunna vara pargolf eller mixade lag med tjejer och 
killar. Kanske skulle vi involvera människor här 
omkring. En tävling som en kul grej där folk bara 
kan få ha roligt, inget blodigt allvar, funderar LG.

 Text och foto: Sofie Isaksson

Sonen Joakim Karlsson, pappa L-G Jörgensen och sonen 
Jesper Karlsson vid hål nummer tre som ligger nere vid 
Brevensån.

GÖTMARS ÄR ETT  familjeföretag som erbjuder tjänster i livets viktigaste 
skeden. Det kan vara att bli sambo, ett husköp, bli förälder, ett giftermål eller 
när en anhörig lämnat oss. Vi är en partner för hela livet som ställer upp för dig i 
alla lägen. Genom ett förtroendefullt samarbete skapar vi trygghet och 
upplevelser du bär med dig. Med juridisk service, boutredningar och 
begravningar är vi din partner för hela livet. 

FÖR HELA LIVET

  019-14 00 15  www.gotmars.se
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Line Enocksson blickar ut över Storsjön och tar 
ett djupt andetag. Dottern Victoria ställer frågor 
oavbrutet där hon halvligger i sin mammas knä 
och samtidigt tvinnar mammas hår mellan sina 
små fingrar.

– Det är verkligen ett smultronställe det här, 
säger Line på östgötska.

Line, 29 år och hennes barn Felicia 7 år, Victoria 
5 år och Alex 3 år samt sex hästar, hunden Pippi 
och katten Tea flyttade till Malma i april. 

Hela sommaren och hösten har ladugården byggts 
om till stall. Det har gjutits golv, byggts boxar, en 
spolspilta ska även in och sedan återstår målning. 

Det låter inte som Line räds för att hugga i. I 
andra änden av ladugården är tanken att 20 får 
ska få plats samt en hönsgård på hörnet. 

Vi ses en lördag i oktober. Stallet är städat och 
ridning med familjen står näst på tur. 

Line är uppvuxen med hästar sedan barnsben. 
Hon vill ge sina barn en liknande uppväxt som hon 
själv hade med närheten till hästar. Line berättar 
att hon aldrig skulle vilja byta sin egen uppväxt 
trots att hon hade ett stort ansvar som liten. Line 
levde med sin mamma i Kisa och i närheten fanns 
en kursgård, Öknehult där det var ridläger på som
rarna. Ägaren av gården fick upp ögonen för Lines 
envishet och såg hennes styrka med hästar.

– Jag började hänga där som åttanioåring. Sedan 
blev det mer och mer. Under sjuan, åttan och nian 
bodde jag där i ett eget litet hus. Jag har aldrig blivit 
curlad utan klarat det jag tagit mig för. Moroten var 
att få ha en egen häst som slapp bli ridhäst under 

sommaren, berättar Line.
Line gick på Vreta naturbruksgymnasium. Idag 

jobbar hon på en ekogård med mjölkkor utanför 
Vingåker. Hon beskriver jobbet som tungt men att 
hon trivs bra.

– Jag får sån energi av jobbet och har bra arbets
kompisar. Jag vet att djuren mår bra också. De går 
fortfarande ute, säger Line.

Målet med de tilltänkta fåren är att leverera 
livdjur, för avel och utställning. 

Men det Line vill är att arbeta och försörja sig i 
framtiden med hästar. 

Line vill dela glädjen hon upplever med hästar 
med andra människor. Hon tänker främst på de 
som har utmattningsproblematik eller unga tjejer 
med problem. 

– Jag vill hjälpa människor som inte mår bra. 
När de varit hos mig och hästarna mår de bra och 
tar med sig den känslan. Jag känner lycka när jag 
ser samspelet mellan människa och häst. Tänk vad 
närheten och lugnet ihop med en häst kan göra för 
en människa. Nordsvensken är dessutom en mycket 
bra rehabhäst, säger Line.

Lines smultronställe i Malma

Line Enocksson där hon mår som bäst, bland sina älskade hästar.

På väg ut med familjen på de fina ridvägarna i området. 
Line Enocksson på Kicken, kusinen Julia på Zeltin, Victoria 
på Japp och Felicia på Lisa. 
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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

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10

info@eklundvvs-teknik.se

Line bodde i Igelfors tidigare och där hjälpte hon 
till att styra upp ridverksamhet i Regna. Hon har 
varit ridlärare och anordnat turridningar. 

Line tar även uppdrag med inridning av unghästar, 
i liten skala, än så länge.

– Jag vill att alla ska få uppleva känslan av att 
rida. Det är mysigt, säger Line ivrigt. 

Nu är det barnen som måste vara i fokus och Line 
får sätta sig själv åt sidan än så länge. Samtidigt 
som Line själv har behovet av att rida i princip varje 
dag för att må bra. 

Hoppning och fälttävlan intresserar henne. 
Vanligt vis brukar Line vara med på fyra, fem 
tävlingar varje år. 

– Man kan rida fälttävlan tills man är 50 år, 
skrattar Line och menar att hon bör hinna. 

Line beskriver sig själv som social men även som 
en ensamvarg. Hon behöver energin från hästarna 
för att vara en bra mamma. 

– Många tycker att jag är helt knäpp som bor så 
här. Men jag har mina änglar runt mig, hästarna. 
Det är tyst och sjön är underbar. I somras badade vi 
och även hästarna gick ner och la sig i vattnet för att 
kyla sig. På vintern kluckar det i isen. Det går inte 
att bo bättre, säger Line och kisar mot höstsolen.

– Sen hoppas jag att Brevens Bruk går med på att 
jag får bygga en ridbana ned mot sjön. Det skulle 
bli perfekt. Där fläktar det så knotten försvinner 
när man rider, ler Line.

Text och foto: Sofie Isaksson

Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…

Passa på och använd ROT-avdraget 
när ni ska måla om ute eller inne!

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
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Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget

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

Är du frusen?
I Brevens badhus bjuds på skön värme. Brevens Bastuförening öppnade 
för säsongen i oktober i år och håller igång till den 30 april 2019. 

På lördagar är det dambastu mellan 14.00-16.00 och herrbastu 
16.00-18.00. Det kostar 30 kr per bad och vid första betalningen blir 
du även medlem i föreningen. Betalning kan göras kontant eller med 
Swish, information finns i badhuset.

Några av tjejerna brukar motionera före bastun och sedan avsluta 
med fika på Saker & Ting. Välkommen att hänga på!

Det går att hyra bastun vid andra tider och dagar för 300 kr per sällskap.

Kontakta Åse Pärlefalk 073-445 30 31, 
Maggan Wennhager 072-224 73 70 eller 
Leif Rysén 019-454080.
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Här följer tredje och sista delen av Gunni Sjöös 
minnen från hennes tid som anställd på bruks
kontoret i Brevens Bruk. Del 1 och 2 fanns i 
tidning nr 12017 och 22017. 

Ett roligt avbrott i vardagsrutinerna var drevjakten 
på älg i oktober, då lunch kom från Bystad och 
serverades i kontorets konferensrum efter att ha 
värmts i lägenheten ovanför kontoret. 

Lite extra jobb fick vi när många av jaktdeltagarna 
skulle ha telefonsamtal uppkopplade under lunchen 
men när alla senare drog vidare ut på fortsatt jakt 
fick vi tillsammans med personal från Bystad och 
boende i lägenheten ovanpå kontoret (Brevings och 
Lampa) äta av lunchen. Jag minns att jag första 
gången i mitt liv fick smaka mandelpotatis. När 
Brevensgården byggts serverades lunchen där i 
fortsättningen. 

För att hjälpligt kunna ta hand om de som 
skadades i industrin fick vi gå olika rödakorskurser, 
tyvärr var vi rätt svårlärda, den som var mest 
kunnig var kamrer Lindberg som dessutom tillhörde 
hemvärnet, men nästan varje gång det hände någon 
olycka var han borta. En mycket duktig svarvare, 
Gösta Ek, råkade en gång svarva av några senor i 
ena handen så fingrarna hängde rakt ned, Har för 
mig att inspektor Nilsson var med och hjälpte till 
så vi kunde binda om skadan och skicka Gösta till 
sjukhus. I väntan på ambulansen satt Gösta på 
kontoret och sa då "Vad bra ni har det här, det värsta 
som kan inträffa är väl att ni somnar och ramlar av 
er Åtvidabergsstol."

Någon större risk att somna var det inte, det kom 
hela tiden människor med olika ärenden såsom 
hyresbetalningar, vedbeställningar m.m. Men visst, 
några små friheter tog vi oss väl och medan Lampa 
fanns kvar kom han ibland med ett rutigt papper och 
ville spela en match luffarschack, när han förlorade 
blev han ganska sur och travade muttrande tillbaka 
till sitt rum längst ned i korridoren. 

När han flyttat och kontorslägenheten stod tom 
en tid kom vi en morgon till kontoret och möttes 
av en hemsk syn, någon hade försökt spränga 
kassavalvet i kamrerns rum, där vi just då hade 
mycket pengar inlagda i kuvert för löneutbetalning. 
Någon eller några hade tagit sig in genom dörren till 
lägenheten. Man hade apterat en sprängladdning 
på valvsdörren och sedan smetat lås och dörr fulla 
med margarin som dämpande effekt. Allt var sotigt 
och nedsmetat med fett i Lindbergs rum och vi blev 
tillsagda att inte gå in för att inte förstöra eventuella 
spår. Om valvsdörren stod öppen eller inte visste vi 
inte. En polis, konastapel Thofeldt från Pålsboda 
gick och bevakade oss hela dagen och personal från 

Brukskontoret 70 år Rosengrens i Göteborg, som tillverkat valvsdörren, 
skickades efter. Själva var vi bekymrade hur vi 
skulle göra för att få fram alla löneuppgifter och nya 
pengar. Bekymren var dock obefogade, dörren hade 
gått i baklås så allt var orört och Lindberg fick ett 
nyrenoverat rum! Vem som gjorde inbrottsförsöket 
blev inte utrett men de hade bra kännedom om 
aktuella förhållanden, både att det just den natten 
fanns mycket pengar liksom i vilket kassavalv de 
fanns, det fanns ju ett valv till av samma sort i 
Barons rum.

Min kusin Birgitta slutade 1959 och då anställdes 
Rolf Åberg, tanken var att han med tiden skulle 
efterträda kamrer Lindberg, både på kontoret och 
som ledare för hornmusikkåren.  En av hans meriter 

Gunni anno 1963 i sin lilla lägenhet i Värdshuset.

var alltså att spela blåsinstrument! Han stannade 
endast ett par år men kom sedan under många år 
och förstärkte musikkåren vid midsommar. Han var 
lite renlevnadsinriktad och ansåg att vi som var så 
unga och drack kaffe skulle bli helt förstörda på 
äldre dagar. Alla av oss lever fortfarande och hur 
förstörda vi blev får väl andra bedöma. Rolf själv åt 
vitlök så hela kontoret osade. När asiaten, en svår 
influensa, kom 1959 ordnade Baron genom sina 
läkarkontakter att vi skulle tillhandahålla tabletter 
som anställda och hyresgäster kunde få köpa.  Vi på 
kontoret skulle sköta detta och för var och en skulle 
ett recept utskrivas.  Människor kom och hostade och 
nös på oss, men vi klarade oss det året trots att vi 
inte åt några tabletter själva, jag sade då att vi nog 
klarade oss tack vare Rolfs vitlöksätande och att jag 
och Margareta Birath som jobbade då, åt apelsiner. 
1960 drabbades jag ändå av influensan om än inte 
så allvarligt.

Rolf hade en liten pojke som hette Lennart, vi 
blev så förtjusta i varandra och varje dag kl. 9 
när jag skulle åka hem till mina föräldrar och äta 
frukost stod han vid min cykel och väntade på att 
få åka med. Under tiden jag åt fick han spela på en 
gammal grammofon som jag fått av Siw Hedlund 
(Larsson).  Vi bodde några år grannar i Bygget 1 
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Baron Carl Gripenstedt tillsammans med Inspektor Olle 
Nilsson (t.v) och Kamrer Folke Lindberg (t.h). Fotot är taget 
i samband med Brevensgårdens invigning 1958.

och hon hade massor av grammofonskivor som en 
dag ramlade i golvet och gick sönder, då fick jag 
grammofonverket, inte helt komplett, bl.a. saknades 
en tratt. Anledningen till att jag fick grammofonen 
tror jag var att jag fått 3 skivor av min pappa, som 
mig veterligt aldrig hade haft någon grammofon. Det 
var alltså dessa 3 skivor som lille Lennart spelade 
varje dag och när han sedan med föräldrarna flyttade 
från Breven fick han ta med sig grammofonen och 
skivorna. Själv köpte jag ett litet grammofonverk 
genom Herman Breving och några EPskivor med 
Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Inte mina 
föräldrars musik, men de fick stå ut! Herman 
Breving, liksom Ragnar Bergdahl sålde också TV
apparater när de började bli populära i slutet av 
1950talet. Min kusin Birgitta, som jobbade på 
kontoret, var även kusin till Gunborg Breving, så 
ibland efter att vi slutat på kontoret fick vi gå in 
till Brevings i herrgårdsflygeln och se på TV. Sigges 
Cirkus och Småstad var några program jag minns. 
Hela tiden kom barn och ringde på dörren och 
undrade om de kunde de få se på TV, alla fick komma 
in och Brevings vardagsrum var helt fullt med barn 
och även en hel del vuxna .

 Ibland ville Baron ha olika saker utskrivna på 
maskin, en gång under en lunch skulle jag skriva ett 
kontrakt. Baron hade en mycket korrekt skrivstil, 
rakstående och i sig inte svår att läsa men här var 
ett ord jag inte kunde uttyda, någon att fråga fanns 
inte så jag bestämde mig för att skriva om allt och 
lämna plats i ena sidan så allt var klart att skrivas 
in när Lindberg eller inspektorn kom. Ordet var 
VIDLÅDA, ett ord jag sedan dess hört en enda gång i 
en språklåda på radion, betyder ”stå för i något man 
överenskommit”.

Varje luciadag fick vi gå till inspektorsbostaden 
där Rut Nilsson bjöd på kaffe, något vi alltid såg 
fram emot. De dagar vi visste att vi nog skulle bli 
ensamma på kontoret tog vi med lite kaffe, sopade 
bort flugorna från bordet på vinden och turades om 
att gå upp en stund.  Ibland kom inspektor Nilsson 

och ville vara med på vårt inte alltför hemliga 
kaffedrickande, han gick då till Fagerlunds lilla 
affär i Värdshuset och köpte flarn som han tyckte 
mycket om.

 1961 flyttade jägmästare Johan Gripenstedt in på 
Herrgården med sin familj, alla tyckte att samhället 
fick en annan status med en ägarfamilj på Bruket. 
Min mamma sa att man haft samma inställning 
när han med sina föräldrar kommit till Breven på 
1920talet. Det blev en stor och positiv förändring på 
kontoret när Johan Gripenstedt kom utifrån med en 
del nya idéer, så när han skulle fylla 40 år 1962 ville 
vi flickor verkligen uppvakta honom, men vi blev 
tillsagda av kamrer Lindberg att det passade bättre 
att vi väntade tills Jägmästaren fyllde 50 år!?! När 
Johan Gripenstedt sedan på födelsedagsmorgonen 
gick in till Lindberg och tackade för uppvaktning 
blev vi så ledsna, men vi löste det genom att gå 
till den lilla affären i Värdshuset där vi köpte den 
största chokladask de hade och så lade vi den på 
hans skrivbord när han åt frukost, med ett kort från 
oss flickor. Vi blev sedan i bjudna till Herrgården på 
förmiddagskaffe och allt kändes bra igen.

Förr ingick husrum och ved i arbetarnas lön, ett 

Vi löser dina behov av

Skogsvård
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rum och kök för en familj och ett rum för ogifta. 
En nog så orättvis förmån på många vis och den 
avskaffades så småningom men fanns kvar för 
tjänstemän när jag började på kontoret. När 
Jägmästaren kom tog han bort denna förmån utom 
för avdelningscheferna, vi andra fick kompensation 
i form av lön i stället. Visst hade jag länge önskat ett 
eget litet boende men det fanns inga lämpliga rum 
förrän man började renoveringen av Värdshuset, 
och till min stora lycka fick jag 1963 flytta in i en 
underbar liten vindskupa med härligt badrum, liten 
sovalkov och pentry. Under tre mycket lyckliga år 
bodde jag där. På fredagskvällarna kom min pojkvän 
Ragnar med bil och vi kunde åka på olika aktiviteter, 
vi åkte en tid också familjerally på söndagarna och 
vann vid ett par tillfällen! Jag behövde inte någon 
väckarklocka eftersom jag började jobba kl. 7.30 och 
6.45 blåste man i verkstaden att arbetarna skulle 
börja sitt arbete, tutan satt på hörnet där det nu är 
tvättstuga, bara ett 10tal meter från mitt fönster, 
så att missa den var uteslutet och då hade jag tid 
nog att hinna till kontoret. En söndag kom vi från 
bio i Vingåker, Ragnar skulle till Finspång men vi 
var så trötta att vi lade oss fullt påklädda en stund 
för vila innan vi skulle gå upp och dricka kaffe när 
han skulle åka hem. Vi vaknade inte förrän 6.45 när 
tutan blåste!!! Vid Finspång trodde de han råkat ut 
för en olycka eftersom han aldrig kommit för sent 
tidigare, telefon hade vi ju inte. Att gå och jobba den 
dagen var inte lätt, alla hade ju sett att hans bil stod 
kvar vid Värdshuset på morgonen, inte alls tillåtet 
då. Några år senare gifte vi oss och jag följde med 
honom till Finspång och ett nytt på sätt och vis ännu 
pågående liv började.

Breven var ju då ett mycket segregerat samhälle, 
och likadant var det i Finspång. Bl.a. fanns två 
damklubbar på Stal Laval där Ragnar jobbade, en för 
tjänstemännens fruar och en för arbetarnas, de slogs 
dock samman så småningom. Något som slog igenom 
till 100 % var Bror Rexeds dureform. Att jag som 28 
år gammal skulle kunna säga du till min chef tyckte 
jag väl var OK men när en springpojke i 15årsåldern 
kom inrusande till socialchefen i Finspång och sa 
”Hör du CarlErik, så här tycker jag du skall göra!”, 
höll jag på att trilla av min stol. Några år senare sa 
jag fru Johansson till en äldre granne, hon sa då till 
mig "Är du så högfärdig att du inte kan säga du". När 
hon avled såg jag att åldersskillnaden var nästan 50 
år och jag tycker fortfarande inte att jag gjorde fel. 
Jag anpassade mig till slut och livet har gått vidare 
med delning av tid mellan Finspång och Breven, 
mycket på grund av Ragnars stora skytteintresse. 
Men detta är en annan historia.

Gunni Sjöö

Brevens Bruk AB skickar ett stort tack till 
dig Gunni för att du tog dig tid att skriva ner 
dina minnen.

Ha en plan för  
varenda kotte

Vi hjälper dig gärna med din skogsbruksplan.

www.holmen.com
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Kungsörnshäckning 2016 på Brevens marker.
Det har varit ett lyckat år för kungsör-
nen i vår del av länet. Efter ett intensivt 
spaningsarbete av några riktiga fågelen-
tusiaster som verkligen brinner för sitt 
intresse, lyckades de lokalisera ett nytt 
bo. De äldre bon som finns i området 
dög tydligen inte, utan örnparet valde 
att bygga nytt. Eftersom det nya boet 
ligger på Brevens Bruk AB:s mark så 
blev det naturligtvis intressant för oss 
som markägare att följa utvecklingen av 
örnhäckningen. 

Tillsammans med ringmärkningsutfö-
rare, personal från länsstyrelsen samt ett 
antal personer som följer detta par, deltog 
jag i slutet av maj i ringmärkningen av 
ungen.

Det fanns bara en unge i boet och 
han verkade vara frisk och vid gott hull.  
Oftast lägger örnhonan två ägg som 
bägge kläcks, men i regel överlever inte 
den unge som föds sist. I naturen gäller 
det att ha turen på sin sida, alltså vara 
den som är född först eller vara störst 
och frisk, annars är det stor risk att man 
inte överlever. Örnföräldrarna har matat sin unge 
mestadels med vattensork och hare och den här 
sommaren verkar allt ha gått bra, då ungen som nu 
är flygg (flyger bra) har lämnat sitt bo. 

De senaste lyckade häckningarna inträffade åren 
2012 och 2014, då paret födde upp en unge tills 
den kunde klara sig själv. Vi ser nu med spänning 
fram emot våren 2017 då örnparet förhoppningsvis 
kommer att starta en ny häckning med ett positivt 
resultat som följd.

Jonas Pettersson 
Skogvaktare

Bild: Kjell Johansson
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Fiskartorpet ligger vackert på en halvö utanför 
Bystad Herrgård. Som hörs på namnet så var huset 
under många år hem för fiskaren i Sottern, men 
sedan lång tid har Brevens Bruk AB hyrt ut huset 
som fritidsbostad, de senaste åren främst genom 
uthyrningsföretaget FeWo. Fiskartorpet är utan 
jämförelse vårt mest bokade semesterhus, det är 
fullbokat från april till början av november.

Tvåvåningshuset består av ett fullt utrustat kök 
samt vardagsrum på bottenvåningen, en trappa 
upp finns två sovrum med totalt fyra bäddar. Huset 
har rinnande vatten, men eftersom det inte finns 
något riktigt avlopp på ön så är toaletten en s.k. 
förbränningstoalett. Dessutom finns ett klassiskt 
utedass, som vi trodde inte skulle locka någon 
att använda, men där hade vi fel. Det finns ingen 
bilväg till Fiskartorpet, vid lågvatten går det att 
promenera, men enklast tar man sig dit med båt, 
en motorbåt ingår i hyran. Många av dem som hyr 
har dessutom med sig egen båt. 

Sebastian och Agnieszka känner sig 
hemma i Fiskartorpet
Ett par som bott i Fiskartorpet flera gånger 
under de senaste åren är Sebastian Schubert och 
Agnieszka Maja Haza från Warszawa. Sebastian 
är juvelerare med eget företag och Agnieszka 
arbetar som avdelningschef på en bank i Warszawa. 
Sebastian har varit på olika ställen i Sverige ända 
sedan 90talet, främst för att fiska. Agnieszka har 
följt med på senare år. För 3 år sedan tipsades de 
av vänner om Sottern och 2016 hyrde de för första 
gången Fiskartorpet och ”föll pladask”. Sedan dess 
har de bott där vid sex olika tillfällen, totalt 10 
veckor. Och det lär bli fler gånger. Ibland har de 
med sig goda vänner, ibland kommer de själva. 
När man besöker dem i Fiskartorpet möts man av 
ett varmt välkomnande och det finns alltid något i 
köket som de vill bjuda på. Fiske och matlagning hör 
till favoritsysselsättningarna.  De har under åren 
börjat känna igen flera andra fiskare och båtfolk 
på Sottern och har många goda erfarenheter av de 
möten de haft. 

Sebastian och Agnieszka älskar avskildheten och 
lugnet på ön. ”Det bästa stället att rensa hjärnan 
och ladda batterierna inför vintern” enligt Sebastian. 

KlausPeter njuter av naturupplevelserna 
En annan hyresgäst som återkommit år efter år 
är KlausPeter Inselmann, 57årig egen företagare 
inom internetbranschen, boende i Hamburg. 
Redan 2013 bodde han hos oss första gången, då 

i Talludden. Därefter har det blivit Fiskartorpet. 
Tillsammans med några vänner kommer han dit 
för att fiska och vila. Och de stortrivs verkligen. 

”Enda gångerna vi lämnar ön är när vi måste 
åka och handla mat, allt annat vi vill ha finns här.” 
säger KlausPeter. ”Vi njuter av lugnet, ensamheten, 
naturupplevelserna och fisket. Den friska luften här 
är fantastisk, vi påverkas helt klart av den, efter 
några dagar här kommer en enorm och skön trötthet 
och man sover ovanligt mycket, och väldigt gott. En 
av oss har problem med högt blodtryck, men efter 
två veckor på Fiskartorpet har det sjunkit.”

På ön finns en hel del vilt och ett par nätter har 
KlausPeter haft en mörkerkamera uppsatt, där 
kunde de se främst vildsvin (och är tacksamma för 
elstängslet runt tomten) men även bäver och mård. 

Sedan 80talet har KlausPeter besökt olika 
ställen i Sverige, främst i Småland, men Fiskartorpet 
är favoriten och han kommer att återvända.  

Text och foto: Sirpa Ahonen

Fiskartorpet, ett litet paradis vid Sottern

Sebastian och Agnieszka njuter av fiskelycka och härligt 
sommarväder.

Klaus-Peter vilar vid grinden nedanför Fiskartorpet.
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Han dyker upp lite varstans, fixar åt behövande 
hyresgäster, men rycker in även i andra sammanhang 
där behovet finns. Och däremellan sitter han vid sitt 
skrivbord på brukskontoret och administrerar.

Urban Larsson är fastighetsansvarig på Brevens 
Bruk AB och därmed en viktig kugge i verksamheten. 
Det är på hans axlar som ansvaret för företagets alla 
fastigheter vilar.

– Fast egentligen är jag en enkel snickare, säger 
han blygsamt.

Och det var också så det började. Kilsmograbben 
Urban lämnade Tullängens bygg och anläggningslinje 
1984 för att börja som snickare hos Anders Pettersson 
i Odensbacken. Och där blev han kvar i 14 år.

– Jag trivdes jättebra. Men de oregelbundna 
arbetstiderna var svåra att kombinera med rollen 
som nybliven familjefar, säger han.

Diskbråck och konkurs
Sedan gick karriären, om vi får kalla den så, vidare 
till Nolato i Hallsberg, som tillverkade silikonramar 
åt mobilindustrin. Inte mycket till snickeri, men ändå 
ett bra jobb. Ytongmontage var nästa anhalt. Där 
drabbades Urban av diskbråck.

– När ryggen blev bra igen hade Ytongmontage 
gått i konkurs, suckar han.

In på scenen klev Calle Gripenstedt som erbjöd 
honom ett jobb på Brevens Bruk AB. Som snickare. 
Året var 2002. Sedan dess har Urban Larsson blivit 
kvar på företaget, men inte som snickare. Åtminstone 
inte på heltid.

– Nu gör jag det som behövs. Eller det jag duger till. 
Snickrar, murar, målar, eller vad det kan vara. På det 
viset blir jobbet aldrig tråkigt. Det fina med Brevens 

Urban Larsson:

En glad prick som älskar gamla hus
Bruk är att fastigheterna är gamla. Det gillar jag. 
Samtidigt kräver de en hel del renoveringar. Men 
det moderna, med räta vinklar och vitt överallt är 
ingenting för mig, säger han.

Herrgårdens kök
Nu handlar det förstås inte om att installera 
vedspisar eller återskapa stampade jordgolv. De 
gamla fastigheterna ska också vara moderna utan 
att man ger avkall på deras karaktär.

– Herrgården är ett bra exempel. I det moderna 
köket tog vi fram 1700talsdetaljerna och fick dem 
att smälta in i miljön. Det är jag rätt stolt över, säger 
Urban.

Visst trivs han i Breven och med sitt jobb. Men 
brevensbo är han inte, utan en äkta kilsmobo, född 
och uppvuxen i byn, som han aldrig riktigt lämnat 
och kommer förmodligen aldrig att göra det.

– Jag bor mitt i byn, i ett gult putsat hus. Det köpte 
jag 1995, säger han.

Minns gamla tider
Även om han är uppvuxen i Kilsmo gick han fyra 
år i Brevens skola, som var gemensam för de båda 
byarna. Sedan blev det Odensbackens högstadium 
och därefter Tullängen i Örebro.

– Visst trivs jag i Kilsmo. Samtidigt är det sorgligt 
att se hur byn har förändrats. När jag var grabb 
fanns det Konsum och Ica, en skoaffär, en charkbutik, 
en bensinmack och en bilverkstad. Dahlmans 
manufaktur minns jag också. Sågen var i drift och 
Scandiafeldts filial sysselsatte ett femtontal kvinnor, 
säger Urban.

Två tragedier
Urban Larsson är en glad prick. Det kan alla intyga 
som känner honom eller jobbar med honom. Men 
livet har inte alltid varit så glatt. Förra sommaren 
avled hans sambo, AnnMarie, sedan hon drabbats 
av cancer. De hade varit ett par sedan hösten 1995. 

– Det var smärtsamt. Hon fick diagnosen i januari 
och gick bort i juni, säger han.

En annan tragisk händelse var när hans far, också 
han snickare, för 17 år sedan drunknade i Sottern, 
57 år gammal.

– Livet går vidare. Det måste det göra, säger han.
Och livet numera består av tidiga mornar. Urban 

gillar att börja sitt jobb klockan sju. Då får han 
mycket ledig tid på kvällarna. Eller?

Urban Larsson i köket i Brevens Herrgård.
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Lena Herö, på Bildterapi Institutet Niarte trodde 
att det var en student som ringde. Därför skyndade 
hon sig att svara i telefon. 

– Det är så hektiskt nu, förklarar Lena. 
Bildterapi Institutet Niarte är beläget i det gamla 

skolhuset i Breven. 
De kommer fortsätta med sin treåriga grundlägg

ande psykoterapiutbildning med inriktning på 
bildterapi även under hösten 2019. 

– Det blir en kull om max 20 studenter vart tredje 
år istället för nyintag varje år, säger Lena Herö 
som är legitimerad psykoterapeut, handledare och 
lärare på Niarte.

– Vi kommer även att fortsätta med att bildtera
peuter och bildterapeuter under pågående utbild
ning från Nazareth College, New York, återkommer 
till oss vart annat år under midsommarveckan på 
kurs. Dessa kursveckor startar med en guidad pro
menad runt Breven under ledning av Eva Rysén. 
Den är mycket uppskattad, fortsätter Lena.

Just nu pågår förberedelser inför workshops i 
bildterapi som Lena ska hålla på en årligt åter
kommande och stor bildterapikonferens i Miami, 
Florida.

– Vi har verkligen satt Brevens bruk på kartan bland 
bildterapeuter på andra sidan Atlanten, säger Lena. 

Genom att endast ha intag vart tredje år blir det 
en nedtrappning för Lena och hennes man Kenneth 
Wide, tillika legitimerad psykolog och bildterapeut. 
Deras förhoppning är att Niarte Institutet ska 
leva vidare i gamla skolhuset. Under tiden ska de 
finna och bygga på en fortsättning för utbildningen. 
2021 är det 30årsjubileum för Bildterapi Institutet 
Niarte.

Text: Sofie Isaksson 
Foto: Lena Herö

Bildterapiutbildningen 
i skolhuset kör vidare

Urban Larsson
Yrke: Fastighetsansvarig på Brevens Bruk AB.
Bor: Villa i Kilsmo.
Ålder: 52 år.
Familj: Dottern Viktoria, 21 år, som bor i Örebro 
och studerar vid universitetet.
Fritidsintressen: Förutom jakt, speedway. Har sett de 
flesta tävlingarna på Sannahed de senaste tio åren.
Äter: Jag är allätare. Men mest husmanskost, gärna 
rårakor. Jag lagar själv mat med viltkött från skogen 
eller egenfångad fisk från Norska havet.
Dricker: Vatten, rödvin, öl och whisky. Men är 
ingen kännare.
Läser: På tok för lite. Jaktjournalen läser jag, men 
jag har inte läst en bok på de senaste tjugo åren.
Lyssnar på: 80-tals pop och rock. Och 
Flamingokvintetten. Jag har nästan alla deras 
LP-skivor. Tror att det är 33 stycken. Jag gillar att 
komma ut till en folkpark och dansa. Jag dansar 
hellre än bra.
Semestermål: Jag skulle gärna vilja återvända till 
Rom. Då skulle jag vara där en hel vecka, dricka 
rödvin och titta på alla gamla byggnader och 
andra sevärdheter.
En person jag vill bjuda på middag: Varför inte 
en rik änka med stort skogsinnehav och tillgång 
till fiske (eller vilken trevlig kvinna som helst). 
Intresserad? För att boka bord, se adress på sid 23. 

– Jodå. Men jag har ofta jour och då får jag rycka 
in vad klockan än är, säger han.

Livet består dessutom av jakt, en sysselsättning 
som Urban gärna ägnar sig åt.

– Jakten innebär trevligt umgänge, en tid att rensa 
tankarna, avkoppling, spänning och mycket mer. Det 
är nog ett av de bättre valen val jag gjort i mitt liv 
när jag tog jägarexamen för tio år sedan, säger han.

Text och foto: Stigbjörn Bergensten
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Marie-Louise Lindberg
Ålder: 64 år

Familj: Maken Göran, sonen Robert och dottern Sofia samt tre 
barnbarn

Bor: Radhus i Västerhaninge och sommarställe på Döbacka i Boo

Yrke: Ekonomichef på Brevens Bruk AB sedan 2006, numera 
pensionär

Just denna soliga dag bär MarieLouise Lindberg 
på en skir rosavit blombukett som hon fått av 
arbetskamraterna. Hon gör sin sista arbetsdag efter 
12 år på företaget. Nu ska hon bli pensionär men 
även egen företagare.

– Arbetskamraterna kommer jag sakna allra 
mest. Det känns lite sorgligt, säger MarieLouise.

2002 gjorde maken Göran och MarieLouise en 
ring på en karta med en 20milsradie från Stockholm 
så långt bort kunde de tänka sig ett sommarställe. 
Barnen började bli stora och paret funderade på 
semestrar och längtade bort från staden. 

Det slamfärgade röda huset från 1850 med egen 

Döbacka ledde 
Marie-Louise till Bruket

Ekonomichefen Eva gillar analyser 
Eva Lagergren tillträdde som ny ekonomichef på 
Brevens Bruk AB denna höst. Sedan den första 
november jobbar hon heltid. Eva är mycket glad åt 
sin nya tjänst. 

– Intressantast är statistik och att få analysera 
den och se trender över tid. Det är även kul att jobba 
med de olika delarna i ett företags ekonomi. Jag får 
göra många olika saker då företaget är lagom stort, 
berättar Eva. 

2015 åkte Eva upp till Latorp från Göteborg för 
att fira Valborg och gå på konsert med sin väninna 
och väninnans make. En viss Magnus Lagergren, 
råkade vara barnvakt åt parets barn just den 
kvällen. Tycke uppstod mellan Eva och Magnus. 
De höll kontakten och 2016 flyttade Eva upp till 
Närke och nu har de två hittat ett gemensamt hem 
i Odensbacken.

Det som hägrar när vi möts är parets stundande 
bröllop den 13 oktober med 85 inbjudna gäster i 
Segersjö kyrka. Eva byter då sitt efternamn från 
Larsson till Lagergren. Därför har visitkorten fått 
vänta på tryckning.

Eva är kyrkligt aktiv i Evangeliska Frikyrkan 
och har under många år varit scoutledare och 
tonårsledare i scouterna inom Equmeniakyrkan. 

Hon tycker om att vara ute i skog och mark, även 
geocashing är ett roligt intresse. 

Eva har en enäggstvilling, Karin. De två pluggade 
och bodde ihop i Göteborg under studietiden. 

Eva och hennes syster har vuxit upp och är fjärde 
generationen på Grimsta gård utanför Norrköping. 
Där bodde familjen, farmor och pappans bror. De 
hade lite skog och ett jordbruk. Systern Karin har 
numera tagit över boningshuset. Mamma finns i 
Norrköping.

Jag ber Eva berätta något som inte så många vet 
om henne. 

– Jag har alla autografer av de svenska fotbolls
spelarna från VM 1994 men inte på väggen längre, 
skrattar Eva.

Eva Lagergren
Ålder: 38 år

Familj: Magnus och de två bonusbarnen

Bor: Villa i Odensbacken

Yrke: Ekonomichef på Brevens Bruk AB 

Utbildning: Civilekonomprogrammet och magisterprogram med 
inriktning redovisning, Handelshögskolan i Göteborg 

Motto: Det bästa i livet är gratis. Det är inte de stora inkomsterna 
man blir rik av utan de små utgifterna.

Marie-Louise Lindberg och Eva Lagergren
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brunn och med det spektakulära namnet Döbacka, 
blev deras. Ett mysigt men omodernt ställe. 

– I år sinade brunnen och vi skaffade årskort 
på Alléhallen i Hallsberg för att kunna duscha, 
berättar MarieLouise.

Då på den tiden fikade paret ibland i Breven samt 
gick på loppis i nuvarande Ateljé Breven. 

En dag såg MarieLouise en annons i Dagens 
 Nyheter om att Brevens Bruk AB sökte en ekonomi
chef och MarieLouise sökte och fick tjänsten.

Något MarieLouise inte kommer sakna är mörka 
tidiga morgnar.

– Världen är det som billysena lyser upp i mörkret 
på vägen till och från jobbet, understryker Marie
Louise och ryser till.

Den stora behållningen har varit att få se 
orrar, tjädrar, harar, grisar, rävar och hjortar på 
resorna till och från jobbet. MarieLouise arbetade 
på försäkringsbolag och Posten innan hon kom 
till Brevens Bruk AB. Hela hennes arbetsliv har 
handlat om ekonomi. 

– För min del har jobbet varit utvecklande och 
väldigt roligt med en moderkoncern och de tre 
döttrarna, säger MarieLouise.

Det märks att MarieLouise har lätt för att 
skratta och hon säger själv att det är viktigt att 
vara positiv. 

– Jag tror att jag är snäll också, tillägger Marie
Louise. 

Nu innan pensionen har hon startat en firma 
”Döbacka konsult” där hon ska erbjuda sina 
tjänster i ekonomi, redovisning, administration och 
bokföring. Basen kommer vara i Västerhaninge och 
en ny kund är hennes syster som har Sanda hönseri 
i Öster Haninge. 

– Det känns skönt att själv få välja hur jag vill 
jobba och hur mycket. Idag är världen digitaliserad så 
det mesta går att sköta digitalt, utom verifikationer, 
tillägger MarieLouise.

Att arbeta eller att hålla på med något på fritiden 
är viktigt. MarieLouise känner att hon har mycket 
kvar att ge. 

– Jag älskar att måla och då menar jag plakatmåla. 
Varje sommar har jag något projekt. Göran brukar 
säga att har jag fått tag på en målarburk ger jag 
mig inte förrän burken är tom. Barnen säger att 
jag är som en duracellkanin. Jag har alltid något 
på gång, skrattar MarieLouise.

– Nu vill jag vill lära mig att sy. Min mamma kan 
konsten att klippa tyg. Jag vågar inte riktigt sätta 
saxen i tyget än. Hon får lära mig och jag tänker 
börja med att sy kjolar till mig själv. Jag tycker om 
hantverket då jag ser att något växer fram. Eller 
som att odla på Döbacka, ler MarieLouise. 

Foto och text: Sofie Isaksson

Moelven hjälper  
timmer att växa.

www.moelvenskog.se
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Snart kan Bystadsnäs 
få sextio miljöarbetare
Nötkreatur är riktiga miljöarbetare. De håller 
landskapet öppet till gagn både för dem själva och 
för oss människor.

Nu är det inte bara för själva landskapsbilden 
som Brevens Bruk AB planerar att placera ett 
sextiotal dikor ute på Bystadsnäs.

– Där finns mark som vi inte utnyttjar och där 
finns också areal som passar bättre för grovfoder än 
spannmål, säger Stefan Svensson, lantbruksansva
rig på företaget.

För att planerna ska bli verklighet behövs en 
ladugård där korna kan vistas vintertid.

– Tanken är att bygga om Bysta loge eller 
eventuellt uppföra en ny byggnad. Vi har sökt stöd 
hos länsstyrelsen och räknar med att få 920 000 
kronor, men eftersom projektet går på över två 
miljoner behöver vi skjuta till egna medel, säger 
Tomas Thuresson, vd på Brevens Bruk AB.

Förutom dikorna kommer djurbesättningen 
att bestå av ett tjugotal ungdjur och några tjurar. 
Kalvarna diar alltså och säljs sedan när diperioden 
är över.

– Vi räknar med att byggnaden ska stå klar i au
gusti nästa år och att vi sedan kommer igång med 
allt under hösten, säger Tomas Thuresson.

Beslutet kommer att fattas under nästa 
styrelsemöte.

Nytt naturreservat i 
Bruna bergen
Välkommen till Brevens tallskogar – ett nytt natur
reservat i det som i folkmun kallas Bruna bergen.

– Vi har sålt rätten att avverka skog inom detta 
område som är på 1 800 hektar. Hur stort det är 
kanske folk i allmänhet inte förstår, men om jag 
säger att det motsvarar 3 500 fotbollsplaner blir 
det mer begripligt, säger Tomas Thuresson, vd på 
Brevens Bruk AB.

Huvuddelen av naturreservatet ligger i Örebro 
län, men det sträcker sig också in i Östergötland.

– Det har varit en lång process innan vi kommit hit. 
Förhandlingarna har skett med Naturvårdsverket, 
men det är länsstyrelserna i Örebro och Linköping 
som förvaltar området, säger Tomas Thuresson.

Brevens tallskogar anses innehålla specifika 
miljövärden, en unik bergslagsnatur och med ett 
flertal växter och djur som är skyddsvärda.

– Det började med att man fann Raggbocken, som 
är en unik skalbagge. Sedan gjordes en bredare 
inventering och då hittade man andra arter som 
också är sällsynta, säger Tomas Thuresson, som 
beskriver Brevens tallskogar som ett fantastiskt 
fint naturområde och en spännande vildmark.

För naturreservatet gäller ungefär samma regler 
som för allemansrätten, men man får inte plocka 
grenar och man får inte ta med sig växter.

Det kommer att finnas skyltar vid alla infarter 
som utmärker området. De kompletteras med 
färgmarkeringar på träd.

– Det blir väldigt lätt att hitta dit, säger Tomas 
Thuresson.

Brevens Bruk AB äger fortfarande marken och 
har även jakt och fiskerätt i området.

INSTALLATION SERVICE SÄKERHET BUTIKENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

0151-51 84 80

www.oppunda.se
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Granbarkborren tvingar fram avverkning i norra Breven
Åker man längs allén från Kilsmo mot Breven ser 
man tydligt att skogen avverkats på båda sidor 
under hösten. Ihärdig torka under tre år och den 
heta sommaren 2018 har ihop med den lilla gran
barkborren ställt till stora problem i skogen.

– Det är en lagmässig avverkning och vi har 
avsättning för virket i denna rådande högkonjunktur 
vilket är något som trots allt är positivt för företaget. 
De största angreppen av granbarkborren är norr 
om Brevens bruk ned mot Kilsmo, säger VD Tomas 
Thuresson på Brevens Bruk AB.

Företaget måste begränsa skadorna och rädda 
virkesvärden genom avverkning. Ju fortare virket 
med barkborrar kommer bort från skogen desto 
bättre. Problemen finns även söder om Sottern men 
inte alls i samma utsträckning som i den norra 
delen. Eftersom företaget är certifierat får de inte 
använda bekämpningsmedel mot granbarkborren.

De tre senaste åren med torka och värme har 
gynnat tillväxten för granbarkborren.

– Träden får för lite vatten och har svårare att 
försvara sig mot granbarkborren, säger Tomas 
Thuresson.

I vanliga fall lever granbarkborren i redan fallna 
träd. De lever under barken och förökar sig. 

– I levande träd stänger deras gångar av närings
tillförseln från kronan på trädet till rötterna. Ett 
friskt träd klarar kanske 5000 barkborrar medan ett 
försvagat träd inte ens klarar 1000 granbarkborrar, 
fortsätter Tomas Thuresson.

Långvarig torka och värme gynnar de små 
krypen, för de är små. Cirka fyra till fem millimeter 
är skalbaggen som tillhör släktet barkborrar. Det 
finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Cirka 
30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren 
är den ende av dem som kan döda friska granar.

– Vi har jobbat med detta i ett, två år redan och 
visste att de skulle bli än mer i år. Markerna där 
de drabbade granarna står är mycket bördiga då 
det är kalkrika marker. Samtidigt är markerna 
norr om Brevens Bruk sandrika och träden har 
svårare att suga upp vatten på dessa jordar än på 
en lerig mark. Granen är dock bästa alternativet 
på bördiga marker. I sandjord blir det extremt 
torrt när sommaren var som 2018. Unga träd, både 
granar och tallar klarar normalt en torkperiod. 
Äldre och grövre granar blir lätt angripna av just 
granbarkborren när en sådan torka slår till. Träden 
dör eller mår mycket dåligt i dessa förhållanden, 
säger Tomas Thuresson.

Text och foto: Sofie Isaksson

Nya fiskekortspriser fr.o.m. 2019

Våra fiskekortspriser har varit oförändrade sedan 1980-talet, så nu är det 
dags för en höjning. De nya avgifterna bygger på Fiskevattenägarnas rekom-
mendationer. En nyhet är att de som bor i de kommuner som Brevens Bruk 
AB har verksamhet i har ett lägre pris än de som bor längre bort, detta gäller 
Örebro, Hallsbergs, Vingåkers och Finspångs kommuner. 

Fiskekort:   Normalpris Boende i närområdet

Årskort handredskap, 1 person 700 kr 500 kr
Årskort handredskap, familj 1050 kr 750 kr

Årskort trolling, 1 person  1200 kr 800 kr
Årskort trolling, familj  1800 kr 1125 kr

Veckokort handredskap, 1 person 350 kr 250 kr
Veckokort handredskap, familj 525 kr 375 kr

Veckokort trolling, 1 person  525 kr 375 kr
Veckokort trolling, familj  750 kr 550 kr

Dagskort handredskap, 1 person 70 kr 50 kr
Dagskort handredskap, familj 105 kr 75 kr 

Dagskort trolling, 1 person  105 kr 75 kr
Dagskort trolling, familj  150 kr 100 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.

Fiskekort finns att köpa hos:
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda
Saker & Ting, Bruksgatan 16, Brevens Bruk

Det är lätt att se vilka träd som angripits av granbarkborren.
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Lars Bjurborn
Brevens Bruk:

– Som Folkets husordförande 
hoppas jag på en bra verk-
samhet under 2019, till 
exempel att vi ska komma 
igång med en datakurs. Sen 
ser fram emot en vandring 
i Dourodalen i Portugal i 
september och innan dess 
ska vi hinna med ett besök i 
Avignon och Lyon dessutom.

Ett nytt år är snart här med nya möjligheter och förväntningar.

Vad väntar du dig av 2019?
Maria Kamfjord
Brevens Bruk:

– Att jag äntligen ska få ett 
fast jobb. Det är det främsta 
målet inför det nya året. Och 
sen att jag får kondition att 
springa en mil regelbundet, 
det vill säga en gång i veckan 
eller så. Det kommer jag säk-
ert att lyckas med.

Lennart Carlsson
Berga, Vingåker:

– Att bygga ut altanen och 
dessutom installera ytterlig-
are 24 solcellspaneler på vårt 
tak. Nästa år kommer min 
hustru Marie-Louise att gå 
i pension och då tänker jag 
mig att hon ska ta hand om 
mig på bästa sätt.

Leif Rysén
Brevens Bruk:

– Ja, det viktigaste i livet är 
förstås att mina nära och 
kära får vara friska. Men det 
säger väl alla. Och att jag får 
fortsätta att springa när jag 
vill. Några direkta planer 
för 2019 har jag annars inte. 
Jag har inte så stora krav 
på livet.

Gunni Sjöö
Brevens Bruk och Finspång:

– Jag ska dela min tid mel-
lan Brevens Bruk, Finspång 
och Stockholm, ställa upp 
i hembygdsföreningen och 
kyrkan vid behov. Jag ska 
också få mitt hus i Breven 
färdigmålat. Sen kanske 
jag åker till Berlin för att se 
staden efter murens fall.

Viviann Jansson 
Westling
Brevens Bruk:

– Då ska jag försöka delta 
mer aktivt i allt som händer 
i Breven. Och sen ska vi se till 
att trädgården blomstrar, nu 
när vi har hägnat in den. Jag 
hoppas på en lagom varm 
sommar och att vi kan ta oss 
tid att varva ner.

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan HellbergBenny GranqvistHåkan Hellberg
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Missa inte… Stefan furhoffS
PlåtSlageri

utför plåtslageriarbeten
Gustavsbergsvägen 6, 643 32 Vingåker

070-689 97 31

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort. 

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Håkan Brahn

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

BRA PRISER.

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort.

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort. 

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Håkan Brahn

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

BRA PRISER.

Borga plåt 
Takplåt prima & II-sort.

Komplett avvattningssystem.

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

•	 Nya hyss med Hjalmar och gänget, Ännu en succérevy 
med den oförliknelige Hjalmar från Viby by på Bruksteatern 
i Brevens Bruk. Peter Flack, Marie Kühler, Peter Kjellström 
och Amanda Flack, tillsammans med Stephan Berg och hans 
orkester. Strålande recensioner i tidningarna. Föreställningarna 
pågår fram till och med 15 december och gör en nystart 4 januari. 
Fredagar kl 19.30 samt lördagar 15.30 och 19.30. En superb 
måltid serveras i anslutning till föreställningen i Brevensgården 
för den som så önskar.

•	 Adventsgudstjänst	 i	Brevens	kyrka,  Söndag 2 december 
kl 18.00. Mikael Schmidt och Adventskören under ledning av 
Kerstin Edewald Berg. 

•	 Allsång	 i	 advent, Söndag 9 december kl 16.00 i Brevens 
kyrka.  Kom och sjung in adventstidens och julens sånger! 
Gunnar Breving, Jan Inge Hall, Stigbjörn Bergensten och 
Spontanorkestern. Sannolikt dyker det också upp en eller annan 
gästartist. Kaffe och lussekatter.

•	 Julmarknad	i	Breven, Lördag 15 december med start kl 10.00. 
Knallar, julgransförsäljning, slädfärder (om snön har anlänt) och 
mycket annat. Hembygdsgården välkomnar de fikasugna. Även 
Saker & Ting serverar kaffe och hembakat. Rostugnen bjuder 
på varm glögg och kolbullar. Modellboden är öppen för besökare. 
Bruksblåset konserterar i kyrkan tillsammans med kören Fru 
Musica kl 14.00 där det säkert bryter ut allsång också.

•	 Ljusets	återkomst, Fredag 21 december firar vi Vintersolståndet 
med att samlas vid trevägskorsningen i Breven kl 19.00 och 
vandrar till Rostugnen där musik och varm glögg möter. Ta med 
facklor!

•	 Julotta, Juldagen kl 07.30, Brevens kyrka. Maud Nimheim 
Ottosson och Joshua Saksberg kantor.

•	 Nyårsbön, Nyårsafton kl 16.00, Brevens kyrka. Mikael Schmidt. 
Ekvilibristen Lars Ryhammar spelar trumpet och blåser i näver
lur.

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

Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken

✹ Värmepumpar
✹ Vattenfilter
✹ Vedpannor

Vi säljer och installerar

El & VVS
Installationer & Service

✹ Solenergi
✹ Laddstationer
✹ Överspänningsskydd/
 åskskydd

www.nepab.nu

Tel. 019-45 00 60God Jul önskar www.nepab.nu

Värmepumpar
Vattenfilter
Vattenpumpar

Solenergi
Laddstationer
Överspänningsskydd/ 
åskskydd

Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken
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Hyresledigt

För dig som vill bort från stadens höga kostnader 
och stress. Här är nu en unik möjlighet att hyra 
både boende och kontor i det vackra Brevens Bruk! 

Bostaden  Solberga  är en vacker ”förvaltarbostad” 
(där vår VD bott fram till nyligen) med utsikt 
över Sottern, direkt närhet till ett omfattande 
motionsspårsystem och med hjortar i trädgården. 
Du har båtplats i Sottern (med bl.a. fantastiskt 
gösfiske) och goda möjligheter till att arrendera 
jakt eller ingå i jaktlag. Huset är på 8 r.o.k, har en 
”vinterträdgård” och en stor altan. Fantastiskt kök, 
öppen spis, mysigt bibliotek och ett bubbelbadkar av 
klass bidrar till lyxkänslan när du bor i Solberga. 

Kontoret i Brevens Bruk (4 km söder om Solberga) 
har tre stora ljusa kontorsrum samt ett fika/
mötesrum. Toalett med dusch. Gott om förvarings
utrymme, liksom parkeringsplatser. Kontoret kan 
hyras omöblerat eller delvis möblerat.

Fint kontor och ett fantastiskt 
representativt boende

Fler bilder hittar ni på vår hemsida 
www.brevens.se. För mer information, 
kontakta Urban Larsson, 019585858, epost 
urban.larsson@brevens.se

Karolineberg, Bystad 
Stor enplanslägenhet i tvåfamiljshus på landet. 4 
r.o.k. 112 m2. Badrum med dusch. Öppen spis. Till
gång till garage och uteförråd. Stor trädgård. Ledig 
från 1/1 2019.

Semestra i Brevens Bruk 
Kom hit och njut av lugnet och de vackra omgivningarna. Hyr en kanot, ta ett bad, gå långa fina 
turer i naturen. Efter en skön skogspromenad smakar det bra med en fika hos Saker & Ting eller 
en öl hos Miguel i Brevensgården. 

Under sommarmånaderna är de ”äldre” boendena Talludden, Skrattorp och Fiskartorp i stort 
sett fullbokade sedan länge. I de nyare boendena, Östra och Västra herrgårdsflyglarna däremot 
finns det fortfarande flera luckor för dem som vill bo en kortare tid i Brevens Bruk. 

Om du vill veta mer om våra korttidsboenden, gå gärna i på vår hemsida www.brevens.se
eller Facebook där du hittar oss under Brevens Bruk AB. Du kan även ringa oss på 019-58 58 50.

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV 
FASADER I BREVENS BRUK.

Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro
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Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Telefon, växel: 
019-58 58 50
Vardagar kl. 8-12

Övriga tider ringer du
direkt till den person
du söker.

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 dag.

E-post: 
bbab@brevens.se

Hemsida: 
www.brevens.se

VD, Tomas Thuresson: 
070-320 16 91

Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt

Tomas Thuresson 
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

www.brevens.se
Nu finns Brevens Bruk AB på Facebook!

Kontaktpersoner

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

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

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

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

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

information om Brevens Bruk AB

Isolering och skivor,
bra sortiment!

Perssons Byggvaror AB

Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

• Isolering och skivor,
bra sortiment!

• Takplåt
Fullständigt sortiment,
även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
trall och konstruktionsvirke.

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Stor sortering av
marksten,
plattor och 
murar. Bra 
priser.

Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!
Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00

www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Tryckimpregnerat virke,
och konstruktionsvirke.

Bra priser!

Perssons Byggvaror AB
Välkommen till våra nya lokaler vid Vannala gärde!

Idrottsvägen 1,  Vingåker

Tel 070-731 16 29, 070-522 35 53
Öppet:  Vard. 7-18 • Lörd. 9-13 • Sönd. 10-13

Vill  du  annonsera
 i  denna  tidning?
Ring Brevens Bruk,

Sirpa Ahonen 
070-349 25 40



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

God Jul 
 &Gott nytt ar

Önskas av oss alla 
på Brevens Bruk AB

JULMARKNAD I BREVENS BRUK
Lördag den 15/12, Kl 10-16

•	 Ett	flertal	knallar	/	hantverk
•	 Nyhuggna	julgranar
•	 Julfika	och	loppis	i	hembygdsgården
•	 Rostugnen	är	tänd	och	modellboden	är	öppen
•	 Café	Saker	&	Ting	har	öppet
•	 Gjutgodslotter
•	 Julkonstert	med	Bruksblåset	och	en	kör	i	Brevens	kyrka	kl	14.00
•	 Konst	och	glögg	i	Brevens	Hjärta	kl	12-16
•	 Ponnyridning
•	 Tomten	tar	emot	barnen	i	modellbodens	södra	bod
•	 Ateljé	Breven	har	öppet

VARMT	VÄLKOMNA!


