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Karina har visioner för Brevensgården
Örebroaren och
sommelièren Karina
Tholin har tagit över
Brevensgårdens pub
och restaurangrörelse
sedan juni i år.

Karina Tholin ska ha en
av landsbygdens bästa
vinlistor.

Karina som fyller 60 år i juni har 30 års erfarenhet
i vin och restaurangbranschen och nu ska hon sätta
sin prägel på Brevensgården med stöttning av
sambon Peder Wahlgren. Både födelsedagsfirande
och bröllopsplaner får nu vänta, arbete gäller i
sommar.
– Jätteroligt! Brevensgården ska vara en del i
samhället, en samlingspunkt för de som bor här och
de som reser hit, säger Karina Tholin.
Hon kommer driva rörelsen själv till att börja
med men förre krögaren Miguel Martinez kommer
vara henne behjälplig under sommaren, då hon tar
över mitt i säsongen.
– Högsäsong kommer jag att behöva bo här, säger
Karina.

Öppettider blir tisdag till fredag lunch som
tidigare. Från midsommar och fram till skolorna
börjar är det tänkt att även ha öppet från fredag
till söndag, vilket kan komma att justeras efter
behov. Karina kommer informera via Instagram och
Facebook om nyheter och förändringar.
Det finns en vision hos Karina om att Brevens Bruk
i framtiden kan komma att bli ett gastronomiskt
resmål. Profilen på Brevensgården kommer att vara
mat utan krusiduller och lite som på mormors tid,
där man samlas runt fat och karotter.
– Och i framtiden ska vi ha en av landsbygdens
bästa vinlistor, säger Karina bestämt.
När tanken kom på ett Bed & Breakfast började
paret titta norrut mot Bergslagen, men så dök Brevensgården upp i sociala medier. Miguel kände hon
sedan tidigare.
– I Breven har jag fina minnen från midsommar
sedan barndomen, säger Karina.
Under pandemin har hon noterat hur landsbygdsturismen exploderat och hon ser framtida möjligheter och en framtidsprodukt att bygga på. Hon
brinner för det lokalproducerade och tänker sig köpa
in så mycket lokalt som det är möjligt.
– Jag lagar god mat, är dock inte utbildad kock,
men med bra viner och schysst öl, inte svårare än
så, säger Karina.
Till hösten kan Brevensborna vänta sig provningar
med vin och kanske ost och choklad. I Karinas plan
finns även intresse att köpa fastigheten.
– När scenen på Bruksteatern inte är upptagen
vill jag använda den, avslutar Karina.
Text och foto: Sofie Isaksson

FAKTA KARINA THOLIN
1982 började Karina Tholin i restaurangbranschen
i Köping.
Fostrad på Grand Hotell i Örebro, säger hon.
1990–1999 tog Karina över Poisson d'or på väster
i Örebro, döptes till Tholins Restaurang men
kallades "Guldfisken".
Karina har jobbat på Kolsva Herrgård, Sundbyholms slott, Fem små hus i Gamla Stan, Stockholm,
Norr-kvarn Hotell och konferens, Medevi Brunn,
Lammet och Grisen i Sälen, senast Loka Brunn och
Kitchenette (Gamla Ågatan, Örebro).
2019 under hösten var hon med och startade upp
Amici Plock.

Miguel Martinez stannar och arbetar med nye ägaren Karina
Tholin i sommar.
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Utbildad sommelièr, vinagent och vinsäljare, varit
ordförande i Svenska Sommerlierföreningen.
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Antligen midsommarfirande i Breven igen!

På 1870-talet låg firandet nere och återupptogs på
1880-talet igen. År 2020 ställdes midsommarfirandet in för första gången på över 130 år då coronapandemi tog sitt grepp om Sverige och hela världen.
Men nu är det traditionella firandet tillbaka igen
efter två års pandemi.
– Jag är glad att vi kan komma igen och upprätthålla traditionen! Det är värt allt jobb när man ser

Schakt, markarbeten,
transport och
skogsentreprenad.

2019 års 14 kransflickor med en av kransarna, innan
blommorna kommit på plats.

det färdiga resultatet och får uppskattning för det.
Det tror jag gäller alla vare sig man är med i en av
föreningarna eller har bundit en krans. Glädje och
stolthet att föra traditionen vidare, säger Eva Rysén
en av de festansvariga för dansplatsen Lustikulle.
Tradition för många liksom för Eva som redan
som fyraåring fick hjälpa grannen med deras krans
1959 genom att sprita sina första blad. Hon hade
sedan egen krans för första gången 1969 och sista
gången 1985.
Nu hoppas Eva och alla andra inblandade midsommarentusiaster på lagom bra väder och att alla
vackra blommor står sig så att alla besökare får uppleva ett äkta och efterlängtat midsommarfirande i
Brevens Bruk igen.
Text och foto: Sofie Isaksson
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Sommarkarameller intar Breven
Hjalmars sommarkarameller intar Majstångsplatsen i juli.
– Folk tyckte det var så kul sist så nu tar de med sig grannarna hit, hoppas Peter Flack.

"Hjalmars Julspektakel – en smällkaramell" spelades under hösten 2021 på Bruksteatern och tanken
var att fortsätta i januari till mars i år. Men pandemin satte stopp.
– Så nu plockar vi bort julen och ersätter med
sommarglädje på denna friluftsföreställning i
vackra Breven, säger Peter Flack.

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog

I år är det dessutom hundra år sedan Povel Ramel
föddes så ett Ramel-medley kan nog utlovas.
– Det har verkligen med revy att göra, intygar
Peter.
Gänget i sommar består av Peter och Marie
Kühler Flack, Amanda Flack, Peter Kjellström, Åsa
Bergfalk och Stephan Jansson. Musiker är Peter
och Hannes Tikkanen samt Edvin Bergfalk. Ett
upparbetat samarbete finns med bussbolagen som
gärna kör till Brevens.
– Vi håller tummarna för att det funkar, det är ju
väderberoende men den svenska publiken är tålig,
skrattar Peter och tillägger:
– Vem vet, fungerar det blir det kanske fler föreställningar nästa sommar.
Hur hösten blir har Peter ännu inget svar på när
denna intervju görs mer än att han säger glatt att
han är pensionär men att Marie och Amanda är
säkert sugna på arbete.
I sommar ges sex föreställningar den 14, 15, 16 samt
21, 22, 23 juli. Biljetter köps via Ticketmaster.se
Text och foto: Sofie Isaksson

Janne Grävarn
i Vittorp AB

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

www.varneskog.se

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT
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Tel: 070 - 624 81 80
E-post: janne@skogsmaskin.se

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.

Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget
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Vandra Rugs väverskor och barn evakuerade
till Brevens Bruk från södra Ukraina
sig säkra. Så småningom kom striderna dock allt
närmare staden och i början av april öppnades så
äntligen en möjlighet att i små grupper evakuera
kvinnor och barn från området. Sedan dess har
Vandra Rugs fått ut de väverskor med barn som
har velat lämna södra Ukraina.
Med hjälp av ett stort antal fantastiskt generösa
värdar och mottagarfamiljer har dessa familjer
kunnat få komma till Sverige och Norge. Så den
27/4 efter 100 timmar på flykt i minibuss genom
Europa välkomnade Tomas Thuresson och hans
medhjälpare på Brevens Bruk AB fyra kvinnor med
sex barn – i åldrarna 4 till 15 år – till Bystad Herrgård. De får nu i trygghet hämta krafter och vila ut
i en av gårdens vackra flyglar.

Hur fungerar det att bo på Bystad?
Våra ukrainska gäster tillsammans med Tomek Krysiak
samlade för fotografering på gräsmattan utanför Bystad
Herrgård.

Vandra Rugs vävateljé ligger i Kahovka som är ett
samhälle i storlek som Vingåker. Det ligger invid
Dnieprs strand i Khersonregionen. Regionen norr
om Krim är känd för sitt bördiga platta jordbrukslandskap som breder ut sig i deltat ner mot Svarta
havet.
Kahovka var dämed en av de första byarna som
ockuperades när Ryssland invaderade Ukraina den
24 februari i år. Det gick så snabbt så att Vandra
Rugs varken hann evakuera väverskor och deras
familjer eller flytta ut vävateljén.
Kopplingen till Sverige har sin grund i ett projekt
initierat 2007 av Cia Attling, Larissa Boden och Marie Wallenberg Olsson. Ukrainska landsbygden är
relativt fattig och kvinnor i byarna har det relativt
svårt. Cia, Larissa och Marie gick samman och med
hjälp av erfarna svenska väverskor lät de utbilda
kvinnor i den by Larissa bor i Ukraina i traditionell svensk vävtradition. Nu 15 år senare designar
och väver Vandra Rugs kvalitetsmattor grundade
i svensk vävtradition, men med en modern touch.
Mattor som pryder allt från ambitiösa vardagsrum
i Stockholm till legendariska hotell i Frankrike.
Mattor som överlever generationer.
De väverskor som nu anlänt till Brevens Bruk
kommer från Kahovka som nu är avskärmat från
övriga Ukriana och väst. Dock är byn inte militärt
viktig varför området varit relativt lugnt och väverskorna har fortsatt gå till ateljén när de känt
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En vecka efter ankomsten till Bystad berättade
kvinnorna i gruppen att de trivs på Bystad och
är glada att få bo tillsammans. De klarar sig bra
med de inventarier som finns i det gamla men fullt
utrustade köket. Lite tråkigt förstås att det är så
långt att åka när man ska handla, men ett antal
privatpersoner från Brevens Bruk ställer upp och
skjutsar till butiker mm. Och efter att en hel del
cyklar har ordnats fram planerar mammorna att
själva cykla till t.ex Högsjö för att handla emellanåt.
Det de saknar mest är något att sysselsätta sig
med. Barnen har fått en hel del leksaker och har
fullt upp att göra både inom- och utomhus, men
de fyra kvinnorna känner att de vill ge något tillbaka för all hjälp de får. Detta är viktigt för dem,
att inte känna sig onyttiga. I skrivande stund är
inget klart ännu, men så snart allt är ordnat med
Migrationsverket är planen att kvinnorna ska få
arbetsuppgifter inom Brevens Bruk AB.
Kvinnorna bad att få skicka en hälsning med
tack till alla er som hjälpt dem på olika sätt; ni som
skänkt kläder, skor, leksaker mm, ordnat cyklar och
cykelhjälmar, och som ställt upp och skjutsat när
det behövts. De är oerhört tacksamma.
Fiskeguiden Tomek Krysiak som är kunnig i
ryska har fungerat som en länk mellan oss på brukskontoret och de ukrainska familjerna. Tomek har
varit till stor hjälp och har blivit som en ”morfar”
för barnen.
Text: Marie Wallenberg Olsson
och Sirpa Ahonen
Foto: Sirpa Ahonen
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Nu har Kilsmo ett utegym
Ett utegym med sex träningsstationer är ett nytt inslag i Kilsmo, alldeles nyligen tillkommet och
invigt. Den som vill kan prova och träna kroppen med utsikt över både skog och idrottsplats.
Flera krafter har samverkat med
såväl engagemang som ekonomiskt
bidrag. Det började med att landsbygdsnämnden i Örebro kommun
2021 beviljade 125 000 kronor ur
sin medborgarbudget. De boende i
Kilsmo fick lämna förslag på vad
pengarna skulle användas till, och
bland idéerna fanns utegym, boulebana, bagarstuga, hundlekplats
och minigolfbana. Efter omröstning
visade det sig att ett utegym vid
idrottsplatsen fått flest röster.
Avsikten med medborgarpengarna var att starta en utveckling, och
så har det blivit.
– Det har gått väldigt fort och bra,
säger Linda Eriksson, en av dem i
Kilsmo IK som engagerat sig i tillMaskinerna finns på plats vid Kilsmovallens utegym. Leif Selander och Linda
komsten av utegymmet.
Eriksson visar upp skylten med sponsorerna, utan vars bidrag detta inte skulle
varit möjligt.
Ett intensivt arbete ligger bakom
konstaterar hon.
– Som tur var gjorde vi beställhjälpt oss med hur vi kan tänka och få till driv så
ningarna innan året tog slut. Nu har allt blivit
att vi kan få något bra av det.
mycket dyrare.
Kilsmo IK har startat en utvecklingsgrupp där
Det var också bråttom med att skicka in en del
Linda Eriksson och klubbens ordförande Leif
ansökningar.
Selander är sammankallande.
– 125 000 kronor räcker inte till allt, men vi har
Lördagen den 21 maj var det invigning av utegymfått ihop till hela summan, 360 000 kronor. Det
met
och boulebanan, och tillfälle att berätta om vad
täcker markarbete, maskiner och belysning.
som skett så långt och vad som är på gång.
Träningsmaskinerna är av god kvalitet och man
vet att de klarar att stå ute i kyla.
Text: Rosel Jern
– De är i princip underhållsfria, och det ser vi
Foto: Sirpa Ahonen
som en stor fördel med det här utegymmet. Det får
kosta lite mer, men det kommer att hålla i längden.
Det känns bra, eftersom det handlar om så mycket
pengar, säger Linda.
Och nu finns både ett utegym och två boulebanor,
för när markarbetet gjordes de första dagarna i maj
passade man på att även uppfylla önskemålet från
dem som vill spela boule.
Cirka 240 personer bor i Kilsmo, och av dem är
60 barn och ungdomar mellan sju och tjugofem år,
säger Linda.
VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
– Vi känner att vi måste bredda oss. Vi vill verkVIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
ligen få igång något för unga här.
JONAS
070 - 381 49 59
SISU, idrottsrörelsens studieförbund, har varit till
PATRIK
070 - 663 20 20
stor hjälp med stöd och råd, framhåller hon.
JONAS
070 - 381 49 59
– Vi måste skapa ett nytt sätt att tänka i små
orter, samarbeta med andra föreningar. SISU har
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Vägarna bar till Brevens Bruk
Det kom grus i maskineriet skulle man kunna säga, när Peter och Lisa Krejci just inlett ännu en
Europaresa med sin husbil. Det var våren 2020. Covid hände, och de fick vara glada att kunna
ta sig hem till Sverige igen.
De hade satsat allt på att tillbringa ännu ett halvår
på resande fot i Europa, så som de gjort sedan de blev
pensionärer några år tidigare. Den här gången hade
de skaffat en större husbil, och sagt upp sin lägenhet
i Halland, magasinerat, sålt och gett bort sina saker.
Så åter i Sverige hade de ingen bostad. Det blev campingboende i Ånnaboda istället för Fuengirola. Det
var upptakten till att de nu är Brevensbor.
– I början på juni förra året klev vi in genom den
här dörren för första gången, säger Peter Krejci när
han och hustrun tar emot hemma i lägenheten i det
som kallas Värdshuset.
De hittade den tack vare ett tips från en tidigare
arbetskamrat till Peter.
Han beskriver att det genast kändes rätt och hur
utsikten från ett av fönstren, mot vattenspegeln, fick
både honom och Lisa att bestämma sig på stället.
Innan dess hade de fått uppleva många motgångar
som de inte hade föreställt sig, när pandemin tog
sitt grepp om världen. Parets detaljrika berättelse
är som en bearbetning av händelseutvecklingen på
deras resa. Den gick fort.
De hade lämnat Sverige den 1 februari och åkt
ner till Cadiz i södra Spanien. Nästa anhalt var Fuengirola, och på vägen dit skulle de göra ett besök i
Gibraltar.
– Det var den 15 mars. Vi rullar ut på motorvägen
– och får punktering. Det är stekande sol, klockan är
elva, en lördag. Och vi måste ha en bärgare, berättar Peter.
I bärgningsbilen kom första tecknet på att inget
skulle bli sig likt.
– Jag hörde på radion att på måndag stänger de
landet!
– Vi fattade ingenting, säger Lisa.
Dittills hade de uppfattat det hela som att "det här
angår inte oss, i Kina händer det något, och det har
varit några fall i Italien", beskriver de.
– På campingen sprang en österrikisk farbror runt
och ropade: "Hur ska vi göra nu!? Hur ska vi komma
hem!?" Både Österrike och Tjeckien hade stängt sina
gränser. För oss var det inte aktuellt, vi hade ju bokat
en camping för tre månader. Men så fick vi veta att
man fick inte spela boule, poolen var stängd, och man
fick inte umgås med grannarna.
När paret åt middag på lördagskvällen, och restaurangägaren berättade att han fått order om att
stänga började allvaret gå upp för dem. Nästa dag,
söndagen den 16 mars, möttes de av skyltar om
avstånd, markeringar på golv, och vakter som sa "go
home".
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Lisa och Peter Krejci och hunden Panna trivs med husbilslivet
som tar dem till nya platser och nya möten med människor.
I Brevens Bruk har de hittat sin fasta punkt.

– Då bestämde vi att vi åker hem.
Det var folktomt överallt förutom poliser som manade dem ut på motorvägen. Att få tag på bränsle
blev ett bekymmer.
– I en by blev vi hejdade av en lokalsheriff som
sa att "i den här byn har vi inte covid, fortsätt till
gränsen". Det var 110 mil dit. Till sist fick vi tanka.
– När vi så småningom kom hem till Sverige blev
vi förvånade över hur öppet det var.
De satte sig i karantän en vecka, och tog sig sedan till Hallsberg, där en dotter bor, och där paret
tidigare bodde i 31 år. De har även bott i Örebro, och
det föll sig naturligt att låta campingen i Ånnaboda,
och sedan i Gustavsvik, bli boställe för några månader. I december 2020 flyttade de in i en lägenhet
i Örebro, och sökte samtidigt efter något som skulle
passa dem bättre. Svaret visade sig bli lägenheten
i Brevens bruk.
– Vår danska dotter sa vid ett besök hos oss
”mamma, nu har du väl kommit hem?", berättar Lisa.
Hon svarar ja på frågan om det stämmer, och även
Peter känner att han har kommit hem. Han har till
och med hittat en anknytning till orten – malmen
som forslades till bruket från Bergslagen och Utö.
Peter är uppvuxen i Ställberg, där hans pappa jobbade för bolaget som också ägde Utögruvan. Lisa är
uppvuxen i Kopparberg.
Bruksmiljön är välbekant för dem, och de har stor
glädje av alla aktiviteter man kan ägna sig åt.
– Nu vill vi uppleva den varma årstiden här
i Brevens bruk, och för första gången också det
omtalade midsommarfirandet.
I höst är planen att rulla söderut med husbilen igen
– men självklart återvända till den nya hemorten.
Text och foto: Rosel Jern
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Följande är ett utdrag ur Nerikes Allehanda den 26/5 1999.

På vippen att hälsa hem när han hälsade hem…
Busflygning! Historien igenom innehåller många sådana tilltag. Unga piloter som ligger i
flygvapnet, och som kommer med kärran i luften för att ta en sväng över huset där far och mor
eller flickvännen bor. Bara för att vinka lite grand. ”Hej, här är jag uppe i det blå!”
För Sven Pettersson från Kilsmo gick det inte så bra. Hans lilla privata uppvisning slutade i
sjön Sottern. Mitt framför ögonen på far och mor.
Året är 1952, och den då 20-årige Pettersson ligger
i flygvapnet med F8 Barkaby som hemförband.
Många tyckte det var märkligt att unge Sven
hamnade i flygvapnet.
Han växte upp i Bysta i Östernärke, vid sjön
Sottern och skogens rand. Pappa Oskar var känd
som Bysta-fiskaren och han arrenderade Sottern.
Det var alltså som upplagt att gå i pappas fotspår,
men Sven hade högre planer än så.
– Jag tyckte mycket om jakt och fiske. Men det
var flyget som gällde, säger Sven.
Fredagskvällen den 3 oktober 1952 ringer Sven
hem till Oskar och mamma Alfhild för att berätta
att han ämnade dra en repa över föräldrahemmet.
– Stå ni utanför huset i morgon prick 10.10, sa
Sven till far och mor.
Saken var den att flygeleverna på Barkaby
höll på att flyga in sig på reaplanet J28 Vampire.
För att öva på området kring Stockholm hade de
lånat ett antal skolflygplan av typen SK16. Nu
skulle planen återlämnas. Tio plan skulle flygas till
flottiljen i Uppsala. Varför då inte passa på att göra
en navigeringsrutt.
– Ni får lägga upp rutten själva, sa befälen.
Rutten bestämdes till Stockholm-NorrköpingÖrebro-Uppsala.
– Det råkade bli så att vi flög rakt över Sottern
där mamma och pappa bodde, he-he, säger Sven.
Oskar och Alfhild lydde order och stod utanför
förstukvisten den där olycksaliga oktoberförmiddagen. Med ett vrååål i luften anlände planen. Ett
bröt sig ur kolonnen. Far och mor vinkade. Allt var
ju uppgjort så. Alla visste om vad som skulle hända.
Alla utom den stackars färdmekanikern som satt i
sitsen bakom Sven.
Planet hade dubbelkommando. När Sven började
trixa och svänga i luften, allt emedan de övriga i
truppen flög vidare, blev värnpliktige mekanikern
rädd.

lerna. Ja, visst sjutton, och i och med att jag svängde
brant till vänster trampade han av allt att döma
fullt vänstersidoroder och när planet ligger i 90
graders lutning verkar det som ett höjdroder. Han
trampade ned nosen så vi kom in i en liten, ja jag
borde ju för fan ha märkt det här och skevat upp.
Men jag trodde i min enfald att jag skulle klara
dra runt. Jag kom nästan varvet runt, men inte
riktigt, vi gick in i en grävande sväng nedåt, och sen
tjongade vi i vattnet i en fart på 270 km i timmen.
Planet hamnade i Sottern, bara 40-50 meter från
strandkanten.
– Farsgubben fick ta snipan och ro ut och plocka
upp mig. När han kom ut stod soldaten på ena
vingen.
– Det blev ilfart till Örebro i rekvirerad Kilsmo
taxi.

Trampade fel
Han trampade i hastigheten på något han inte
skulle trampa på, och planet störtade.
– Soldaten sa efteråt att han kröp ned och tog
spjärn – men det gjorde han mot sidoroderpeda8
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SK16, det var ett sådant plan som Sven störtade med.

Avtryck i ansiktet
Färdmeken stukade foten. Sven fick svåra skador
i ansiktet och låg på lasarettet och kunde knappt
avgöra vad som gjorde mest ont. Samvetet eller
huvudet? Det senare var större än en pumpa, och i
ansiktet fanns avtryck av flyginstrument. Tillreste
divisionschefen tyckte till och med att han kunde
urskilja en variometer.
Med de andra piloterna då? Märkte de inget av
kraschen?
– Det där är en rolig historia, säger Sven och
berättar att en av flygkompisarna (vi kan kalla
honom Bill) faktiskt flög några varv över olycksplatsen – men fortsatte sedan lugnt vidare! Han
flög hela vägen till F16, sa inget på radion. När
divisionschefen sedan räknade in piloterna fattades
en. Då ställer sig Bill upp och säger ”Löjtnant, det
är Pettersson som saknas, men jag såg när far hans
plocka´ upp honom ur Sottern”.

Vicekorpral Sven Pettersson på väg in i sitt plan.

Rättsligt efterspel
Flyguppvisningen fick sitt rättsliga efterspel något
år efter kraschen. Vicekorpral Sven Pettersson fick
25 dar i buren, men behövde bara krypa in på nätterna, dagtid fick han tjänstgöra.
Flygvapnet ville helt klart satsa vidare på Pettersson, för han var en duktig flygare. Han fick
gå försvarets läroverk i Uppsala 1957, sedan kadettskolan. Han kom att flyga bland andra SK16,
SK25, SK50, J28 Vampire och J29 Tunnan. 1900
flygtimmar blev det sammanlagt. Efter en svår
bilolycka 1959 flög han dock endast SK16 (samma
flygplanstyp som han störtade med).
Sven stannade kvar som officer i Flygvapnet hela
sitt yrkesverksamma liv. De sista 20 åren – som
major – jobbade han på Milostabens underrättelseoch säkerhetsavdelning i Strängnäs fram till 1992.
Sven Pettersson avled 2008 efter en tids sjukdom.
”Landningen” i Sottern förde med sig att Sven
fick ett nytt namn: Pettersson af Sottern.
Text: Lars-Göran Månsson
Bild: Stefan Nilsson

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV
FASADER I BREVENS BRUK.
Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro

www.svela.se

Tack till Lars Pettersson för lån av foton och tidningsurklipp.
Nr  1 • 2022
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Ny fastighetschef hos Brevens Bruk AB
När Peter Sunvisson såg att Brevens Bruk AB sökte en fastighetschef var valet lätt, det kändes
som ett jobb för honom. Som barn tillbringade Peter Sunvisson en hel del tid i Brevens Bruk
– morfar och mormor Ingmar och Alfhild Johansson bodde ju här – och han har många fina
minnen från lekar i Brevensskogarna och härliga bad vid ”Gummans” badplats.
Peter Sunvisson är uppvuxen i Hallsberg. Efter
grundskolan utbildade han sig till elektriker på
Alléskolan, ett yrke som han dock aldrig verkat
som. Istället blev det värnplikt direkt efter gymnasiet och redan första dagen efter muck fick han
av sin ena bror erbjudande om att börja jobba som
möbelsnickare på S-Line Office i Hallsberg. Där blev
Peter kvar i nio år innan han började jobba tillsammans med en annan av sina bröder på företaget
DanWiks Skorstenar och Kaminer. Därefter blev
det några år som fukttekniker på Ocab i Örebro.
2003 gifte sig Peter med sin ungdomskärlek
Annika och tillsammans har de har två barn, Alice
och Måns. Hustrun Annika är från Vingåker och
arbetar idag som läkarsekreterare på Vingåkers
Vårdcentral. Familjen bodde i Hallsberg tills de
2010 köpte gården Hävdängen i Vad strax utanför
Vingåker. Hävdägen är en lantbruksfastighet, men
eftersom både Peter och Annika har heltidsjobb så
är det svärfar som sköter marken.

Åren Innan Peter började sin anställning på
Brevens Bruk AB var han anställd som fuktsakkunnig konsult på Dry-IT, numera Raksystems i
Stockholm. Under den här tiden veckopendlade han
till Stockholm, vilket inte kändes bra eftersom han
då var ifrån familjen så mycket. Möjligheten till ett
jobb på närmare håll var efterlängtad och den kom
alltså i och med platsen som fastighetschef i Brevens
Bruk. Med sin erfarenhet från flera olika yrken inom
fastighetsbranschen kändes det helt rätt, både för
Peter och för Brevens Bruk AB.
Peter, vi hälsar dig välkommen till Brevens Bruk
AB och hoppas du kommer att trivas här.
Text och foto: Sirpa Ahonen

FAKTA PETER SUNVISSON
Ålder: 44 år.
Familj: Hustrun Annika samt dottern Alice 16 år och
sonen Måns 14 år.
Bor: Gården Hävdängen i Vad utanför Vingåker.
Yrke: Fastighetschef på Brevens Bruk AB.
Fritid: Spelar gärna golf och innebandy. Jakt blir det
emellanåt. Matlagning är också nåt som Peter är bra
på. Hjortstek med potatis och sås är en favoriträtt.
Favoritdjur: Familjens cockerspanieln Hugo.
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Peter har installerat sig på sitt rum på Brukskontoret.
Hunden Hugo får också vara med ibland.
Nr  1 • 2022

Skifte på koordinatorplatsen
Efter sommaren är det Maja Elmgreen som övertar Sirpa Ahonens roll i Brevens Bruk AB,
administratören som har koll på det mesta.
– Jag ska göra det som Sirpa har gjort – nästan, för ingen kan göra allt Sirpa gör, säger Maja.
Efter många år i företaget ska Sirpa gå i pension. Att hitta den som kan ersätta henne visade
sig få sin lösning när Maja gjorde en tre månaders praktik på kontoret i Breven i samband med
sin utbildning till projektledare. Den 1 april blev hon anställd, och slutförde sina studier under
våren, alltmedan hon introduceras i det nya jobbet.

Maja och Zelda kommer att tillbringa en hel del tid på
Brukskontoret i framtiden. Foto: Sirpa Ahonen.

– Det var väldigt smidigt för mig att börja här efter
praktiken. Jag tror det var första jobbet där jag inte
var nervös för anställningsintervjun, säger Maja.
Att hålla i alla trådar som koordinator är något
hon är van vid, senast från Live at Heart-festivalen
i Örebro, och även från ett kulturhus i Odense. Maja
kommer från Danmark, men är numera bosatt i
Kilsmo, där hennes man Gabriel är uppväxt.
– Vi flyttade till Kilsmo 2020. Jag hade ju besökt
området, men jag har aldrig bott på landet. Jag har
alltid cyklat till allting. Jag skulle testa. Det har
gått jättebra! säger Maja och ler stort.
Efter en tid i lägenhet hittade de ett hus i Anstorp.
– Nu har vi bott där ett halvår. Det är skönt att bo
i eget hus och ha egen trädgård, och jag kan nästan
cykla till jobbet.
På frågan om fritidsintressen säger Maja att ett
nytt fritidsintresse måste vara trädgård.
– För vi har en jättestor trädgård, och jag vet
ingenting om jord och blommor. Vi tar ett projekt i
taget, googlar.
Detsamma gäller för renoveringen av huset.
– Vi googlar jättemycket och tittar på youtubevideor. Vi kan inget, men vi fixar det, vi löser det.
Att gå i skogen med hunden och att åka mountainbike är intressen som paret har sedan tidigare.
I sitt jobb ska Maja utveckla turismen och konferensverksamheten i Breven.
Nr  1 • 2022

– Ju fler turister desto bättre. Vi ska utveckla det
här området i en positiv riktning så att det händer
lite mer här.
Vad är då det bästa med jobbet?
– Det känns så skönt, helt annorlunda än det jag
har gjort förut. Även om det kommer att vara mycket
att göra så känns det lugnt på något sätt.
Vad har överraskat dig med jobbet och med Brevens Bruk?
– Jag tror det överraskade mig att jag kände mig
hemma här så fort, att det känns så vant att vara
här, att allt har gått så bra!
I slutet av augusti tar Maja Elmgreen över
spakarna.
Text och foto: Rosel Jern

FAKTA MAJA ELMGREEN
Ålder: 30 år.
Familj: Maken Gabriel.
Bor: Villa i Anstorp Kilsmo.
Yrke: Administratör på Brevens Bruk AB.
Fritid: Arbete med huset och trädgården. Skogspromenader med hunden. Spel på Xbox.
Favoritdjur: Hunden Zelda, en envis blandrashund
från Lettland, kanske lite västgötaspets och schäfer.
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Sågverkskontoret – brukets nya sjönära boende

Från altanen kan man njuta av utsikten mot Sottern.

Viken sedd från stranden.

I Sotterns nordöstra del och strax söder om Kilsmo ligger det numera nyrustade gamla Sågverkskontoret
som ska kallas Viken. Sågverket förstördes nästan
helt i en storbrand på nyårsdagen 1978. Idag finns
inte många av de gamla byggnaderna kvar som
hörde till industrin, men vissa byggnadsverk som
verkstaden (slakteriet) och Dagsverksstugan (även
kallad "Hundklubben") samt betongkajerna mot
stranden är bevarade.
I Sågverkskontoret – Viken finns två kompletta
lägenheter fullt utrustade för korttidsuthyrning. De
nybyggda altanerna har ett fantastiskt söderläge
med utsikt över sjön.
Planen är även att anlägga en brygga för att
gäster ska kunna angöra en båt nere vid sjön och
kanske även ta sig ett dopp där.

Främsta målgruppen för detta boende är fiskeintresserade besökare men kanske även andra.
– Det är rena idyllen för sommargäster under
våren och sommaren, säger fastighetschef Peter
Sunvisson.
Det kommer även finnas möjlighet till att hyra
hela huset och då kunna röra sig mellan lägenheterna berättar Peter.
Den gamla Dagverksstugan kommer så småningom även den att renoveras.
Nu finns alltså Viken, Djup, Fiskartorpet, Talludden samt Östra och Västra flygeln för turism och
fritidsboende att hyra av Brevens Bruk AB.
Skrattorp kommer däremot att bli ett permanentboende från och med september 2022.
Text: Sofie Isaksson
Foto: Sirpa Ahonen

Sommarens program
26/6 Guidad tur i Högsjös järnbruksmiljö. Samling vid museet kl. 14.00.
3, 10, 17, 24 och 31/7 Museet öppet kl. 14.00 - 16.00.
3, 17 och 31/7 Café och Loppis vid Parkstugan kl. 14.00 - 16.00.
Under juli månad pågår en fotoutställning i Kvarnängsparken.
7/8 Guidad tur i Högsjös järnbruksmiljö. Samling vid museet kl. 14.00.
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www.hembygd.se/hogsjo
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Hejpytten, Bystad Magasin
Intill Herrgården i Bystad finns ett flertal byggnader, en av dessa är Bystad Magasin. Någon
gång under 50-talet byggdes ena delen av magasinet om till lägenhet men har sedan början av
80-talet stått tom.
Lägenheten kommer under året att rustas upp
till ett permanent boende om 3 rum och kök och
vår förhoppning är att den ska stå klar i början av
nästa år.
Under våren har vi i egen regi påbörjat rivning
av invändiga ytskikt och vår förhoppning är att
vi innan semestern kan påbörja återställning och
renovering invändigt.
Bystad Magasin eller Hejpytten som vi kallar
byggnaden är troligen från tidigt 1800-tal. Det är
likt övrig bebyggelse i området byggnadsminne,
vilket ställer särskilda krav på vad som får ändras.
I detta fall handlar det om vad som får göras på
utsidan av byggnaden. Utvändigt kommer vi därför
bara att byta ut sådant som är skadat och ersätta
med liknande material för att behålla byggnadens
utseende.

Hejpyttens sista fasta hyresgäster
De sista fast boende i Hejpytten var familjen Blom.
Familjen bestod av pappa Helge, mamma Kerstin,
dottern Maud och sonen Tommy. Tommy Blom
arbetade under många år som skogsarbetare på
Brevens Bruk AB innan han gick i pension 2012.
Tommy har en hel del minnen från tiden då de
bodde i Bystad, först i Hejpytten och därefter i
Chaufförsbostaden (nuvarande Sjövillan). Familjen
flyttade till Hejpytten år 1954 när Tommy var 9 år.
– Pappa var parkmästare på herrgården, men han
fick allt oftare hoppa in som chaufför till baronen och
baronessan. När pappa ifrågasatte hur han skulle
hinna med att sköta parken fick han som svar att
”Det får väl sonen ta hand om”, berättar Tommy.
På den tiden fanns en park som sträckte sig från
herrgårdsbyggnaden ned till sjön, och den krävde mycket skötsel. Tommy
hade just avslutat skolan och
fått anställning som skogshuggare på Brevens Bruk,
så det blev långa arbetsdagar för unge Tommy som fick
sköta gräsklippningen om
kvällarna när han kommit
hem från skogen.
– Mamma var vaktmästare
i Ässbrons skola, dit cyklade hon, berättar Tommy. Så
småningom när skolan lades Tommy Blom som
ned köpte familjen skolbygg- ung grabb boende i
Hejpytten.
naden och flyttade dit.
Nr  1 • 2022

Ute på Fiskartorpet fanns Sotterns fiskare med
familj och Tommy var bästa kompis med deras son
Karl-Oskar. Karl-Oskar var ofta ute på Sottern med
sin pappa och hjälpte till med fisket. När så KarlOskar tragiskt gick bort blev det Tommy som fick
vara ”fiskardräng”.
– En gång höll jag på att skrämma slag på
mamma. Jag hade fått med mig en stor gädda som
vi trodde var död. Jag la in gäddan i ett skåp i köket
och glömde berätta om det för mamma. När mamma
öppnade skåpet hoppade gäddan ut, fullt levande,
säger Tommy och skrattar gott.
I Tommys rum uppe på övervåningen fanns en
s.k. kattvind och där hittade han en dold lucka där
han kunde ta sig ut i det intilliggande tjärförrådet
– som inte hörde till lägenheten och hade en separat ingång från gården. Då fick mamma huvudbry
när Tommy som nyss gått upp till sitt rum plötsligt
kommer in genom ytterdörren.
Tommy Blom började jobba i skogen vid 14 års
ålder efter avslutad skolgång. Idag är han 77 år,
ryggen krånglar och kroppen är trött men minnet
är gott och det blev en trevlig pratstund över en
kopp kaffe i hans kök i Odensbacken.
Text och foto: Peter Sunvisson och Sirpa Ahonen

Här kommer så småningom att bli ett fint boende.
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Konstiga Rundan 2022
Förra årets succé är tillbaka. Konstiga Rundan invigdes den 6/6 och
kommer att finnas kvar till sista
augusti. Välkomna att ta en sväng
runt sjön Botaren för att se de
mer än 35 konstverken, samtliga
tillverkade av personer med Brevensanknytning. Start och mål i
Brevens Bruk, medsols eller motsols spelar ingen roll, totalt ca 6,5
km. Ni kan gå, cykla eller åka bil.
Vid Bystadkvarn finns nu ett litet
område där barnen kan roa sig en
stund medans de vuxna pustar ut,
kanske med en fika.
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Gunnel Marchesini, Ingalill Bergensten, Anette Wahlgren, Britta Hellström och Eva
Rysén visar upp skylten som ska placeras vid Konstiga Rundans början.
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Brevens Bruk AB satsar på solceller
Brevens Bruk AB har beslutat om att investera
i solpaneler och har under vintern kikat på olika
lösningar och vilka byggnader som kan vara aktuella för detta.
Till en början kommer vi att sätta upp solpaneler
på två av våra fastigheter, den ena i Bystad där nya
ladugården förses med solpaneler och den andra
anläggningen kommer att placeras på taket till
flislagret intill Brevens fjärrvärmeverk.

av

d

Anläggningen som kommer att byggas i Bystad
är på drygt 55 kW och kommer enligt leverantörens
bedömning att generera omkring 50.000 kWh/år.
Anläggningen på flislagret är ungefär hälften så
stor. Flislagrets anläggning kommer enligt beräkningar att generera omkring 26.000 kWh/år.
Respektive anläggning kommer att täcka upp en
stor del av vår elanvändning vid dessa fastigheter.
Peter Sunvisson, Fastighetschef
Foto: Sirpa Ahonen

Här på flislagrets tak är det tänkt att
solceller ska placeras.

Plantor
Vi löser dina behov av
Plantering
Skogsvård
Telefon 070-684 80 97
Röjning
Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

♦ Plantering ♦ Röjning
Plantor
nya Plantterminal i Sonstorp!

ng,

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

www.sundins-skogsplantor.se
Nr  1 • 2022
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Nästa år kommer vi se början till slutet på en
mycket låååång process
Eller som Kjell-Olof Feldt uttryckte det ”... är en djäkla skit, men nu har vi släpat det ända hit”.

Vattenkraften nedlagd och 2023 börjar
vi bygga fisktrappor
För nästan 20 år sedan konstaterade Brevens Bruk
AB att den turbin man hade i det då fortfarande
fungerande vattenkraftverket i byn började närma
sig vägs ända och man skulle bli tvungna att byta
ut denna eller göra en omfattande renovering. Efter
en del utredningsarbeten kom man fram till att ett
byte till en ny turbin var det enda rimliga.
Problemet var bara att en ny turbin skulle vara
mer effektiv än den gamla (och därmed producera
mer el). I och med det bedömde man det som
nödvändigt att söka en ny vattendom (för att göra
en lång historia kort).
Brevens Bruk AB ansökte därför i december 2008
om lagligförklaring av befintliga vattenanläggningar vid bruket samt tillstånd till ombyggnad och drift
av befintlig vattenkraftstation samt reglering vid
dammarna till förmån för kraftverksdriften. Genom
deldom meddelad av mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt daterad 2012-10-18 meddelades
lagligförklaring samt tillstånd i enlighet med ansökan. Med anledning av de villkor om minimitappning och anläggande av fiskvägar som föreskrivits
i domen överklagades denna av såväl bolaget som
länsstyrelsen m.fl. parter. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade prövningstillstånd
och ändrade därefter mark- och miljödomstolens
dom i vissa avseenden genom dom 2014-03-07 i
mål M9888-12.
Såväl under tillståndsprocessen som efter MÖD:s
dom hade omfattande diskussioner ägt rum rörande
utformning av skyddsåtgärder samt övriga förpliktelser för bolaget. Eventuella ombyggnadsåtgärder
skulle ta hänsyn såväl till naturmiljöintressen som
de stora kulturmiljövärden som finns i Brevens
Bruk.

Dammarna i Brevens Bruk var en tid
hotade
I korthet var Länsstyrelsen och bl.a. Älvräddarna
en tid inne på att dammarna i Brevens Bruk (dämningen vid Nedre Bruket och Herrgårdsdammen)
skulle rivas ut – med hänvisning till det då relativt
nya vattendirektivet. Tillståndsprövningen i Brevens Bruk blev en möjlighet för Länsstyrelsen att
testa gränserna för lagstiftningen både avseende
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vattendirektivet och den då också relativt nya Miljöbalken.
Självklart ansåg både bolaget och byborna att
detta skulle blivit en katastrof för byn, där ju dammarna i mångt och mycket definierar det som är
Brevens Bruk. Bybor hjälpte till och protesterade
mot planerna, vilket självklart uppskattades av
bolaget, men det som stoppade tankarna kring att
riva ut dammarna var kulturmiljöfrågorna. Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen med Raoul Hjärtström i spetsen var nog de som stoppade tokigheterna med utrivning, då man i en planerad ”Byggnadsminnesförklaring” inkluderade dammarna och
fördämningarna i denna. Brevens Bruk och kulturmiljön i byn har bl.a. detta att tacka Raoul för!

Vattenkraften läggs ner
När undertecknad i oktober 2016 tillträdde som
VD och då också tog över tillståndsärendet för
vattenkraften skulle bolaget enligt domen ta fram
kontrollprogram för fågelinventeringar och för
hotade fiskarter i Sottern. Detta kändes i sig mycket
märkligt med bakgrund i att Sottern varit uppdämd
sedan åtminstone 1500-talet, men vi tog tag i detta
och både fåglar och fiskar inventerades också under
ett år (2018).
Parallellt med detta började vi räkna på kostnaden
för att bygga om vattenkraftverket, som då stått
still ett par år. Det låg med i tillståndet för fortsatt
vattenkraftverksamhet att vi var tvungna att bygga
fisktrappor och i dessa släppa betydande mängder
vatten. När vi gjorde investeringskalkyler minskade
detta bortfall av vatten intäktsmöjligheten så mycket
att vi inte ens kunde få ihop till avskrivningarna och
hela projektet skulle bli en förlustaffär. Vi vände och
vred på siffrorna, men kom till slut fram till att enda
möjliga lösningen var att lägga ner vattenkraften i
Brevens Bruk. Detta var synnerligen surt, men de
kommande åren när det dessutom var torrt hade vi
mellan 2018 och 2021 bara kunnat driva kraftverket
några få veckor med det vatten som var över efter
kravet på vattensläpp i fisktrapporna.

Ny prövning av vattendomen
Bolaget meddelade Länsstyrelsen redan sommaren
2017 att vi inte avsåg ta tillståndet i anspråk, då
vi istället skulle lägga ner vattenkraften. Vi ansåg
Nr  1 • 2022

I den gamla kraftverkskanalen kommer
endast ett litet flöde finnas kvar.

Efter många års arbete kunde gruppen som jobbat med ärendet fira segern
med lite bubbel. Från vänster: Alf Engdahl Medins Havs och Vattenkonsulter AB, Lars Pettersson Terra Limno Gruppen AB, Tomas Thuresson
Brevens Bruk AB, Agnes Larfeldt Agnes Advokatbyrå, Jonas Pettersson
och Urban Larsson Brevens Bruk AB.

därför inte att det s.k. kontrollprogrammet skulle
läggas på våra axlar, men Länsstyrelsen ansåg att
denna del av den ursprungliga domen gällde i alla
fall.
Efter en samrådsövning med Länsstyrelsen
på försommaren där vi hade färdiga förslag på
fisktrappor som presenterades, men då Länsstyrelsen inte ansåg att fiskvägarna uppfyllde ”Miljöbalkens krav på bästa tekniska standard” var vi
mycket irriterade och det kvarstående kravet på
kontrollprogram kändes som droppen...
Efter mängder med korrespondens och möten med
Länsstyrelsen förstod vi till slut att vi inte skulle
komma framåt utan en ny process där vi själva tog
initiativet. I extrem korthet ansökte vi därför – med
hjälp av Agnes advokatbyrå – hos Mark- och Miljödomstolen om att få bygga fisktrappor (så som vi
ville ha dessa) och att det s.k. kontrollprogrammet
skulle annulleras, m.m.
Vi fick rätt mot Länsstyrelsen i Mark- och Miljödomstolen. Domen överklagades av både Länsstyrelsen och Älvräddarna till Mark- och Miljööverdomstolen. Vi vann målet helt även där. Målet överklagades denna gång till HD, inte av Länsstyrelsen,
men väl av Älvräddarna. HD meddelade dock den
11 oktober 2021 att man inte tog upp Älvräddarnas
överklagande och därför hade vi till slut efter 13 års
domstolsprövning och ca 5 miljoner kronor nedlagda
i konsult- och rättegångskostnader kommit till den
punkten att det var dags för ”verkstad” – att bygga
fisktrappor. Längs vägen hade den förnybara vattenkraftproduktionen försvunnit och kostnaden för att
bygga de tre fiskvägar som vi i vår ansökan sökt att
få bygga kommer att hamna på > 5 miljoner kronor.
Inte direkt samhällsekonomiskt effektivt, men nu
har vi släpat detta hit…. Och dammarna kommer
till allas lycka bli kvar.
Nr  1 • 2022

Byggprocessen som vi ser den nu – tre
fiskvägar att bygga och vattnet till
kraftverkskanalen skall ”pluggas”
Vi har nu 5 år på oss att slutföra det vi begärt
tillstånd för – från det datum domen vann laga
kraft (2021-10-11).
Vi börjar nu projekteringen av fiskvägarna inklusive samråd med Länsstyrelsen, dispenser från
byggnadsminnet och eventuella arkeologiska undersökningar.
Schemat för det kommande arbetet kommer förmodligen se ut ungefär så här:
• Våren/sommaren -22 börjar vi med undersökningar, samråd och upphandling
• Sommaren -23 byggs Nedre Brukets fiskväg
• Sommaren -24 färdigställs fisktrappan (i trä) vid
Herrgårdsdammen
• Sommaren -24/25 byggs det en hålldamm vid
Bystadkvarn
• Sommaren -25 sätts kraftverkskanalen igen, med
undantag av ett litet flöde till kanalen
• Sommaren -26 slutjusteras saker och kontrollprogram för driften sätts igång.
I Brevens Bruk började vi nu redan i maj förbereda projekteringen och eventuella tillståndsansökningar för bygget vid Nedre Bruket. Nu går vi från
diskussioner med myndigheterna till byggverksamhet, och förhoppningsvis skall fiskvägarna (trappa
och omlöp vid Nedre Bruket, trätrappa vid Herrgårdsdammen och en hålldamm vid Bystadkvarn)
passa in i den bruksmiljö som Brevens Bruk är.
Vi hoppas nu att vi framöver får koncentrera
våra krafter på något mer produktivt än domstolsförhandlingar.
Tomas Thuresson
VD Brevens Bruk AB
17

Fint för fest, och mycket annat

Övervåningen i den gamla mekverkstan har under
våren genomgått en förändring. Från att ha varit
inredd främst som ateljé har nu det tidigare något
ostadiga möblemanget bytts ut mot stadiga bord och
stolar med plats för 30 sittande gäster. Dessutom
finns en fin liten soffgrupp samt lampor, tavlor,
ljusstakar och gröna växter för att öka mysfaktorn.
Det mesta av den gamla miljön har bevarats, bl.a.
det rejält slitna grova trägolvet, den gamla trappan
och en del arbetsutrustning från forna tider. Däremot finns en modern och väl utrustad köksdel

som omges av bardisk och serverings-/arbetsbänk.
Porslin, bestick och glas finns så det räcker till 30
personer.
Huset har många möjligheter – på bottenvåningen
finns en stor sal som kan användas till möten,
konferenser, yoga, dans mm. Övervåningen är perfekt
för t.ex. fester, middagar och hantverksaktiviteter.
Lokalerna kan hyras var för sig eller tillsammans.
Kontakta oss för mer information eller bokning.
Telefon 019 585850 eller e-post bbab@brevens.se.

Nu har vi laddat upp inför
sommarens alla projekt.

Öppet :

Vardagar 7-1
8
Lördagar 9-1
3

Perssons
Byggvaror AB
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Carola: 070-522 35 53
carola@perssonsbyggvaror.se
Karro: 070-731 16 29
karro@perssonsbyggvaror.se
Niklas: 070-680 67 08
niklas@perssonsbyggvaror.se
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LEDIGA LÄGENHETER

Kungsörnshäckning 2016 på Brevens marker.

Det har varit ett lyckat år för kungsörnen i vår del av länet. Efter ett intensivt
spaningsarbete av några riktiga fågelentusiaster 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.
Knipphammarsvägen
2 (Börstorp) Brevens Bruk
Tillsammans med ringmärkningsutföMysig
vindslägenhet
på tredje våningen
i flerfamiljshus,
rare, personal
från länsstyrelsen
samt ett
2 rum och kök med möblerbar hall, 63 m2.
antal personer som följer detta par, deltog
Vinds- och uteförråd finns. Gemensam tvättstuga.
jag i slutet av maj i ringmärkningen av
Hyra 5341 kr/månad. Ledig från 1/7.
ungen.
Det fanns bara en unge i boet och
Knipphammarsvägen
2 (Börstorp) Brevens Bruk
han verkade vara frisk och vid gott hull.
Fin lägenhet
på andra
våningen
flerfamiljshus,
Oftast
lägger
örnhonan
två i ägg
som
3 rum och kök, 80 m2.
bägge kläcks, men i regel överlever inte
Vinds- och uteförråd finns. Gemensam tvättstuga.
den unge som föds sist. I naturen gäller
Hyra 6815 kr/månad. Ledig sedan 1/5.
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 medFiskekortspriser
vattensork och hare och den här
sommaren verkar allt ha gått bra, då ungen som nu
är flygg (flyger bra) har lämnat sitt bo.
Fiskekort:
Normalpris
Ortsbor
De
senaste lyckade häckningarna
inträffade åren
Årskortoch
handredskap,
kr
500 kr
2012
2014,1 person
då paret700födde
upp
en unge tills
Årskort
handredskap,
familj
1050
kr
750
kr
den kunde klara sig själv. Vi ser nu med spänning
fram
emot
örnparet
förhoppningsvis
Årskort
trolling,våren
1 person 2017 då1200
kr
800 kr
kommer
attfamilj
starta en ny 1800
häckning
med
Årskort trolling,
kr
1125
kr ett positivt
resultat som följd.
Veckokort handredskap, 1 person
Veckokort handredskap, familj

350 kr
525 kr

Veckokort trolling, 1 person
Veckokort trolling, familj

525 kr
750 kr

Dagskort handredskap, 1 person
Dagskort handredskap, familj
Mot uppvisande av
Dagskort trolling, 1 person
denna annons får du:
Dagskort trolling, familj

70 kr
105 kr

50 kr
75 kr

105 kr
150 kr

75 kr
100 kr

Passa på!

Bruksgatan 13

(Ö. Röda Byggningen) Brevens Bruk
Fin lägenhet på andra våningen i flerfamiljshus, 2 rum och kök, 61 m2.
Vinds- och uteförråd finns. Tvättstuga finns
i närheten. Hyra 5200 kr/månad.
Ledig från 1/8.

Kjell Johansson
För mer information, ring Bild:
019 585850
Se även vår hemsida www.brevens.se

250 kr
375 kr

Jonas Pettersson
375 krSkogvaktare

30%

550 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.
Fiskekort köps via iFiske.se, men finns även att köpa hos:
Brevens
Bruk AB,
019-585850, bbab@brevens.se
på hela
sortimentet*
OKQ8,
Norra
Storgatan
21, Pålsboda
*Erbjudandet gäller t o m 31/12-16 på ordinarie pris.
*Erbjudandet gäller t o m 30/6-15 på ordinarie pris.
Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken

Elektronikprodukter, möbler, kampanjvaror, frimärken
Dagskort
betalas enklast
med swish
och förframkerat
Gäller
en gång/kund.
och
förfrankeratärärundantagna.
undantagna.
Gäller
en gång/kund.

123 355 98 12

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors 8-17, Fre 8-16

Julsta Äsplunda 532 • 692 93 KUMLA
www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se
Tobias Wahlström 070-610 25 38
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KUBBSPEL – Kul spel för alla
Efter kast med hästskor och frisbeear har nu även kast med vedpinnar, så kallat kubbspel, sett
ljuset i Brevens Bruk. Och i framtiden blir det också organiserade träffar med kast och grillning nere vid hembygdsgården.
Det började som ett högst privat initiativ då Eva Almskoug och
Ove Sjöberg tyckte att det skulle spelas kubb på Botarens is vid
Röda Sand den 22 januari i år. Denna udda idé med tillhörande
korvgrillning tilltalade ett 15-tal personer.
Därefter har det blivit några kubbspel även vid Talludden
och Nedre bruket, med ungefär samma intresse.
Eva och Ove spänner nu bågen och föreslår kubbspel klockan
13 varje första söndag i månaden – om vädret tillåter. Spelplan
och grillar anordnas vid hembygdsgården och mer information
kommer att läggas ut på Facebookgruppen ”We love Brevens
Bruk” och Messengergruppen ”Brevens kubbgäng”.
I framtiden kan det bli aktuellt med ytterligare kast i Brevens Bruk. Enligt ganska säkra källor pågår nämligen diskussioner om att börja kasta bouleklot på en liten kula kallad
”lillen”. Idén kan dock stupa på oenighet om banans utformning
och placering. En falang tycker det ska spelas på regelmässig
boulebana i anslutning till solskyddad servering, medan den
korsikanska falangen tycker det duger med ”naturbana” och
medhavda energidrycker...
Text och foto: Peter Krejci

Paret Eva Almskoug och Ove Sjögren tycker att fler
borde börja spela kubb i trevlig samvaro.

Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner.
Vi erbjuder allt från reparationer till underhållsprodukter och tillbehör.

0151-107 60

www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl
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Sedvanliga

Midsommarfirandet i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt med uppmarsch, majstångsresning och dans.
MIDSOMMARAFTON

MIDSOMMARDAGEN på Lustkulle

Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00

Kl 21.00-01.30 Dans till Excess

Kl 18.00 Midsommartåget samlas

Disco - DeeJay Baze

Kl 18.30 Avmarsch till majstångsplan
Musik av Brevens Hornmusikkår

Restaurangtält

Välkomna!

Vill  du  annonsera i  denna  tidning?
KONTAKTA Brevens Bruk AB, Sirpa Ahonen 070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Nr  1 • 2022
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Catharina Gripenstedt har gått bort
Den 17 maj fick vi beskedet att Catharina Gripenstedt avlidit i en ålder av 93 år.
Catharina var född och uppvuxen i Göteborg och
kom 1961 som 32-åring till Brevens Bruk tillsam-

Catharina Gripenstedt på promenad i Båstad, där hon
ofta tillbringade tid om somrarna.
Foto: Sirpa Ahonen 2015.

24 och 25 juni

mans med familjen, bestående av maken Johan,
barnen Eva, Carl och den då nyfödde Mikael. Familjen bodde först i Brevens Herrgård men flyttade
senare in i Bystad Herrgård. Bystad blev det hem
där Catharina trivdes bäst och hon tog väl hand om
huset. Att det var ordnat och snyggt var viktigt för
Catharina och hemmet som var varmt och trivsamt
blev en samlingspunkt för familjen som med tiden
växte.
Som hustru till Brevens Bruks AB’s ägare hade
Catharina en hel del ansvar och hon var under åren
engagerad i bl.a. Askers kyrkoråd och Kyrkliga
syföreningen. Hon var även ordförande i Lännäs/
Askers Röda Korskrets.
År 2009, någon tid efter Johan Gripenstedts
bortgång, beslutade sig Catharina för att flytta till
parets lägenhet i Stockholm, men längtan till Bystad och Brevens Bruk fanns alltid kvar. Hon ringde
ofta för att förhöra sig om vad som händer i trakten
och kom gärna och hälsade på emellanåt.
Den sista tiden bodde Catharina på äldreboende
i Stockholm där hon efter en tids sjukdom somnade
in.
Vi minns Catharina som en dam med integritet,
stil och härlig humor.

BUTIK • INSTALLATION
ANTENN • FIBER • SÄKERHET
VITVARUSERVICE • INSTALLATION
AV SOLCELLER OCH ELBILSLADDARE

	 Midsommarafton 24 juni
13.30
14.00
14.30
15.10
15.40
16.15

Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
Stångresning och ringdans
Musik med Sören Jonsson
Trolleri med Ph Magic
Musik med Sören Jonsson
INSTALLATION
Prisutdelning och avslut

	 Midsommardagen 25 juni
14.00
15.00
15.30
16.15

Musik med Jörgen Lithell
Småstjärnorna
Musik med Jörgen Lithell
Prisutdelning och avslut

SERVICE

SÄKERHET

ENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
Oppunda EL Vingåker
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elonvingaker • www.oppundael.se
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BUTIK

RUMLER
SKOGSVÅRD AB

Information
om
Brevens Bruk AB

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

PLANTERING-RÖJNING-VILTBEHANDLING
Det är oss du kontaktar om du behöver hjälp
med din skogsskötsel.
Amanda Rumler 076-767 46 06

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

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

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

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

Peter Sunvisson
Anställd: 2022
Befattning: Fastighetschef
070-349 15 70
peter.sunvisson@brevens.se

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

Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej
kan vänta till kontorstid
nästkommande vardag.

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

tillsammans
för en framtidssmart
skog

holmen.com/skog

Din trycksaksleverantör

Trycksaker
Storformat

VD, Tomas Thuresson:
070-320 16 91
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt
Gunnar Palme
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Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Brevens Bruk AB
Tidning Nr 1 • 2022
Upplaga: 9.000 ex.
Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen

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

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

Nora Höpper
Anställd: 2011
Befattning: Turistansvarig
070-349 15 65
nora.hopper@brevens.se

Omslagsfoto:
Sofie Isaksson

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

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

Det händer i sommar och höst i Brevens Bruk:
• Hela sommaren – Utställning, Hembygdsgården
Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden.
Utställning med egengjorda slöjdalster.

• 9 juli – Årsmöte Rostugnens Vänner i Mobellboden
kl. 16.30
Efter årsmötet blir det medlemsfest ”i det gröna”.

• Hela sommaren, 6/6 – 31/8 – Konstiga Rundan
Utställning utefter vägen runt Botaren. Konstverk
skapade av lokala förmågor.

• 14-16 juli – Hjalmars Sommarkarameller i
Brevens Bruk
14-15 juli kl 18.30, 16 juli kl. 15.00.
Biljetter köps via ticketmaster.se.

• Första söndagen varje månad kl. 13.00 – Kubbspel
(om vädret tillåter)
Spelplan och grillar anordnas vid Hembygdsgården.
• 24 juni – Midsommarfirande i Brevens Bruk
Se separat annons.
• 25 juni – Dans på Lustikulle kl. 21.00-01.30
Dansa till Excess eller disco med DeeJay Baze.
Restaurangtält finns.
• 30 juni – Hembygdsgården kl. 19.00
Hardemo Jazzband spelar.
• 1 juli – Konsert Lännäs kyrka kl. 19.00
”Här är den sköna sommar” – en konsert i serien
”Musik i sommarkväll”. Ett 15-tal brevensbor
medverkar i detta Taube-program.
• 9 juli – Auktion & loppis, Sion Kilsmo, kl. 11.00
Sedvanliga auktionen i Sion, loppis startar 11.00,
auktion 12.00.

• 21-23 juli – Hjalmars Sommarkarameller i
Brevens Bruk
21-22 juli kl. 18.30, 23 juli kl. 15.00.
Biljetter köps via ticketmaster.se.
• 5 augusti – Allsång, Hembygdsgården kl. 19.00
Allsång och kaffeservering med olika tårtor.
• 7 augusti – Hembygdsgårdarnas dag kl. 14.00
Hembygdsgården och skolmuséet är öppna.
Fotoalbum och historiska dokument att bläddra i .
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.
• 27 augusti – Brevens Herrgård kl. 15.00
Paviljongkonsert med Bruksblåset.
• 10 september – Sextettfestival i Brevens Bruk
kl. 13.00
SextettFestivalen arrangeras av Rostugnens Vänner.
Spelningar på flera olika ställen i byn.

• 10 juli – Sommarloppis, Hembygdsgården
kl. 12.00-14.30
Kom och fynda! Kaffeservering och korvförsäljning.
Lotterier.

Glad sommar onskar Brevens Bruk AB

