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Schakt, markarbeten, transport och skogsentreprenad

Tel: Christian Flink, 070-460 65 67

En fantastisk sommar – men en tuff vinter väntar

Sommelieren och krögaren Karina Tholin har haft 
en fantastisk start på sommaren sedan hon tog 
över Brevensgården trots att hon tappade ett antal 
hundra bokningar då Hjalmars sommarkarameller 
ställdes in.

– Det var en buffert för hösten som försvann, 
säger Karina Tholin.

Under sommarveckorna fram till skolstart hade 
hon bra gästtillströmning och i mitten av september 
lugnade det ned sig, något som hon känner igen från 
sina tidigare säsongsjobb.

Under oktober snittar de på cirka 20 lunchgäster, 
vilket kräver andra idéer så som vinprovningar, 
pubkvällar och musik-event. Fredagskvällar ska 
gärna innehålla något för att gästerna ska komma, 
senast var det 60-talsmusik. Söndagar däremot är 
en bra matdag upplever hon.

En tuff höst med höjda el- och matpriser är något 
som redan känts av när intervjun görs i oktober 
och naturligtvis oroar det henne liksom många av 
hennes branschkollegor.

– När elräkningen kommer vill jag stänga av 
spisen och lägga mig i fosterställning, säger Karina 
med ett skratt.

En viktig del i det dagliga arbetet är den kreativa 
processen ihop med andra människor både genom 
personal och kollegor. Det gäller att se möjligheter 
framåt för att inte hamna i en nedåtgående spiral 
i en tuff tid menar Karina.

Till våren tänker hon sig fler dryckes- och ostprov-
ningar. Valborgsmässoafton kan vara en möjlig pub- 
och matkväll och även deltagande i både Sörmlands 
Aptitresa och länets Matresan. 

Men nu är det julbord som står som senaste sats-
ning till och med den 18 december med glögg och 
pepparkaka på Brevensgårdens terrass som start. 
Det går fortfarande att boka julbord på Brevens-
gården:

Fredag 9 december 
19:00-23:00
Lördag 10 december 
13:00-16:00, 18:00-22:00
Söndag 11 december 
13:00-16:30
Fredag 16 december 
19:00-23:00
Lördag 17 december 
13:00-16:00, 18:00-22:00
Söndag 18 december 
13:00-16:30

Pris 525 kr.
Boka på info@brevensgarden.se.

Text och foto: Sofie Isaksson
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Vår kompetens din trygghet

Bli vår nya medarbetare! 

Vi söker:
- Arbetsledande Elektriker till Odensbacken.
- VVS-montör till Örebro / Odensbacken.
- Flera Kyl- och Värmepumpstekniker till Örebro,    
   Odensbacken och Ödeshög

Loppisen med café i Brevens Bruk har antagit en lite annorlunda skepnad denna höst. Anna 
Asplund, som tidigare drev Brevens Hjärta tillsammans med Karin Gissberg, har tagit över.

Tidigare Saker & Ting café och loppis är 
numera först och främst café, med inslag av 
konst, och även ett och annat att köpa, samt 
ateljé. Det nya namnet är Brevens Hjärta. 
Det följer med från den tidigare verksam-
heten som var inrymd i gamla mekaniska 
verkstaden invid bron i Brevens Bruk.

Konstnären Karin Gissberg ägnar sig 
åt sin ateljé i Stockholm, men kommer att 
ställa ut i nya Brevens Hjärta. Anna Asp-
lund, även hon konstnär bosatt i Stockholm, 
och i lägenhet i Brevens Bruk, gläder sig nu 
åt att kunna driva café.

– Jag har jobbat på café, på Nyckelvikens 
herrgård, men jag har aldrig drivit café. Det 
här är en dröm, säger hon.

Lördagen den 8 oktober öppnade hon. Det 
är på helger, lördag och söndag, Brevens 
Hjärta kommer att vara öppet, till som-
maren även på vardagar är planen. 

Anna Asplund, som även jobbar som 
lärare, bakar det mesta av brödet till caféet själv. 
Förutom smaklig spis kan besökarna beskåda konst, 
efter modellen en ny konstnär varannan månad. 

Till sommaren tänker sig Anna att hyra ut pad-
delbrädor, cyklar, tennisracketar med mera.

– Lite aktivitetscenter vill jag bli, säger hon.
En liten grönsaksmarknad med självbetjäning på 

gården hör också till planen.
– Där ska man kunna lämna sitt överflöd, som till 

exempel äpplen, morötter och svamp. Så får man 
swisha om man vill handla.

Brevens Bruk AB har installerat en luftvärme-
pump för att bättra på värmen i det gamla huset, 
som fordom var tvättstuga. 

– Jag älskar att vara här i Brevens Bruk! Och jag 
älskar också det här huset, säger Anna Asplund.

Text och foto: Rosel Jern 

Anna Asplund, som nu driver café, inspireras av miljön i Brevens Bruk. 
”Det bor ju så många driftiga kreatörer här!”, säger hon.

Mer cafe och nya saker och ting
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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.

Uppdatering om våra Ukrainavänner

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog

www.varneskog.se

Söker du boende
i Brevens Bruk?

SE VÅR HEMSIDA:

WWW.BREVENS.SE

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

Det är nog fler än jag som tyckte att det blev 
lite tomt den 24 augusti när de sista av våra 
ukrainska vänner lämnade flygeln på Bystad. 
De flesta av dem bor nu i Göteborg varav en fick 
jobb som lokalvårdare genom kontakter här i 
området. Hon har nu återvänt till Ukraina på 
grund av familjeskäl. En vän till mig är engage-
rad i den ukrainska föreningen i Göteborg och 
han mötte upp familjen när de kom med tåget 
och har sedan dess god kontakt med dem. Till att 
börja med bodde de på Migrationsverkets tillfäl-
liga boende (först i Kållered, sedan Vänersborg) 
men de har nu flyttat till kommunens boende 
i Västra Frölunda i Göteborg där de trivs bra. 
Barnen har äntligen börjat skolan och de vuxna 
läser svenska. En av kvinnorna har flyttat med 
sin familj till Dalsland där hennes man har fått 
jobb på Svensk Skogsservice.

Text: Eva Lagergren
Foto: Lars Tenfält

Här är de två familjerna som idag bor i Göteborg.
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Flygande start i nytt land

Familjen Veinberga har funnit sig väl tillrätta i 
Brevens Bruk. De lämnade Lettland i juni, drivna 
av en oro för vad framtiden kan föra med sig, och av 
viljan att få leva i fred och frihet. Föräldrarna Inita 
och Aivars vill ge sina pojkar Heinrihs och Rihards 
det bästa de kan.

– Vi satt på nyårsafton och pratade om det nya 
året, så som man gör på nyårsafton, berättar Inita.

Då fanns inte tanken på att flytta till Sverige. Men 
Inita och Aivars var trötta på sakernas tillstånd 
i sitt hemland Lettland, vid den tiden mest med 
tanke på landets omfattande och, som de ansåg, 
motsägelsefulla covidrestriktioner.

De ville inte uppleva ännu en vinter på det viset. 
Närheten till ryska gränsen bidrog också till parets 
tankar på förändring. När Ryssland invaderade 
Ukraina i februari förstärktes tankarna och växte 
med händelseutvecklingen.

– I april sa vi att börjar det bli farligt här, då flyt-
tar vi. I juni blev det en konflikt mellan Ryssland 
och Litauen, och då sa vi att vi väntar inte, inte en 
dag, berättar Aivars. 

– Den 21 juni bokade jag färjebiljett, den 26:e 
hade vi någonstans att bo i Sverige, och den 28:e 
juni flyttade vi. Heinrihs fyller år i juni, och vi hade 
bjudit folk till den 30:e. Vi brukar alltid ha stor fest. 
Nu ställde vi in partyt. Vi packade bilen proppfull 
och åkte. Det var en galen vecka, ”it was one crazy 
week", säger Inita.

Hon berättar livfullt om vad familjen har varit 
med om detta år. Hon gör planer, säger hennes man, 
och han går på intuition.

Den första dagen i Sverige kände de lättnad. De 
hade hyrt ett airbnb i Kilsmo och hade en känsla 
av semester. 

Dock hade Inita jobb direkt den dagen, en före-
läsning som hon skulle hålla på förmiddagen, på 
internet. 

– Det fanns inget internet, och ingen el!
Efter några hektiska tidiga morgontimmar löste 

hon det via sin mobiltelefon.
Sex dagar hade de hyrt huset, och behövde hitta 

någon annanstans att bo efter det. En tur med bilen 
till Brevens Bruk visade sig lyckosam.

– Vi gick omkring, och så gick vi in på Brevens-
gården, och pratade med Karina där om att vi sökte 
bostad. Hon gav oss en tidning och visade oss. Tack 
Karina, säger Aivars.

Lösningen, en ledig lägenhet, fanns inom några 
hundra meter, på Knipphammarsvägen.

Såväl Inita som Aivars har jobb. Hon arbetar med 
logistik, och kan utföra sina uppgifter via internet. 
Aivars är idrottsläkare, det ska han återgå till när 
han lärt sig svenska säger han, men nu jobbar han 
på en byggfirma, med att byta fönster bland annat.

Han är nöjd med livet som det är nu. Hans fru 
längtar ibland till en stor stad, de bodde i den let-
tiska huvudstaden Riga, men den närmaste fram-
tiden sätter hon större värde på att ha lugn i livet. 
Barnen ska börja på förskola i Kilsmo, det är bra, 
då lär sig äldsta sonen svenska tills det är dags för 
honom att börja i 6-årsverksamhet om ett år, säger 
hans mamma.

Familjen har mycket att berätta om skillnaderna 
de upplever mellan Sverige och Lettland. Hittills är 
deras erfarenheter efter flytten goda.

– I Lettland sa folk att svenskarna är kalla, ni 
kommer inte att få hjälp. Men vi har fått hjälp, och 
folk berättar saker för oss, säger Inita.

Precis som när man flyttar hemifrån, från föräld-
rarna, och måste ordna med saker man aldrig har 
tänkt på förut, så är det i ett nytt land, konstaterar 
hon.

Text och foto: Rosel Jern

Familjen Veinberga från Riga, Inita och Aivars och barnen 
Heinrihs, fem år, och Rihards, ett och ett halvt år, fann ett 
nytt hem i Brevens Bruk.
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Vizzla och Ztorma är alltid redo
Anette och Hasse Stierna och deras hundar har ständig beredskap för att ge sig ut och leta efter 
försvunna personer. De håller sig i trim med träning i Brevens Bruk.

Minst en gång i månaden kommer de till orten från 
hemmet i Gubbängen i Stockholm. De sökte helgbo-
ende efter att ha börjat med en annan hundsports-
gren, som de tränar på kurser i Odensbacken och 
Hampetorp.

– Anledningen till att vi hittade Brevens Bruk, 
som vi inte kände till förut, var att vi sökte boende. 
Här är det som att vakna upp i ett vykort, säger 
Anette Stierna.

Där upptäckte de också att möjligheterna att 
träna hundarna för sökuppdrag var väldigt bra. 
Där finns både bebyggelse, uthus, skog och vatten.

Anette och Hasse och deras två schäfrar Vizzla 
och Ztorma är en del i organisationen SAR Sweden, 
där förkortningen står för search and rescue - sök 
och räddning. Det är en ideell organisation med 
främsta uppgift att bistå Polismyndigheten i Stock-
holms län med att snabbt försöka hitta försvunna 
personer, och då det är fara för livet.

– Vi är ute och jobbar tillsammans med Polisen, så 
länge Polisen bestämmer att det är en räddningsak-
tion, förklarar Hasse.

I organisationen finns koordinatorer, fordon, fot-
patrull med navigatörer, drönare och hundsektion. 
Hundförarna jobbar i team om två personer, en hund 
samt navigatör.

– Navigatören hjälper oss med karta och kompass.
Larmen kan komma när som helst, oftast på 

kvällar, nätter och helger. Svar ska ges direkt - till-
gänglig eller ej tillgänglig. 

– Förra året var det 27 larm. Vi var med på nästan 
alla, säger Hasse.

Det är Stockholms län som gäller för paret Stier-
na. Är de på annan plats kan de inte delta. 

För att klara av att gå och leta timme efter 
timme, i alla sorters miljöer och i alla väder är den 
fysiska träningen nödvändig, liksom att träna och 
underhålla hundarnas färdigheter. Anette springer 
varannan dag, Hasse går på gym. Gör de inget annat 
går de minst en mil om dagen. Båda har heltidsjobb.

På frågan hur det kommer sig att de engagerar 
sig i detta säger Anette:

– Man vill hjälpa till när någon försvinner.
– Man vill rädda liv, och tillsammans med andra, 

och tillsammans med sina hundar, det ökar mervär-
det, säger Hasse.

När de ger sig ut för att söka efter en människa 
som snabbt behöver hittas handlar det ofta om att 
det finns risk för suicid, självmord, och även om 
dementa personer. På frågan om de hinner fram i 
tid säger Hasse:

– I de flesta fall gör vi det.

Text och foto: Rosel Jern 

När Anette och Hasse Stierna är i Brevens Bruk passar de 
på att slipa på hundarnas färdigheter att söka efter och hitta 
försvunna personer. Schäfrarna Thunhukenz Vizzla, fyra 
och ett halvt år, och Thunhukenz Ztorma, två år, är skärpta 
medarbetare.
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Nya sätt att mötas i Kilsmo
Det börjar bli snurr på hjulen i Kilsmo. Utvecklingsgruppen har startat flera aktiviteter i år för 
att öka trivseln, gemenskapen och engagemanget på orten.

Med början i det utegym som finns på plats sedan i 
maj har utvecklingsarbetet tagit fart. Det var också 
avsikten med de så kallade medborgarpengarna som 
Örebro kommun beviljade.

Nu finns även boulebanor på idrottsplatsen, de 
kom till i samma veva som utegymmet i skogsbrynet 
vid Kilsmovallen. Och mer har det blivit.

Roland Thyni är en av dem som har engagerat 
sig i den utvecklingsgrupp som startat med idrotts-
klubben Kilsmo IK som bas. Han berättar vad som 
skett så här långt.

– Vi hade en familjedag med ponnyridning, hopp-
borg och chokladhjul. Vi kommer att försöka ha så 
många aktiviteter som möjligt här på idrottsplat-
sen, så att den blir som en naturlig samlingspunkt, 
säger han.

Det är numera gratis att gå på fotboll, bättre att 
få dit folk resonerar man. 

– Det har anordnats en medlemsfest, väldigt upp-
skattat. Det var två par som tog tag i och ordnade 
med mat och trubadur. 

I höst har en brädspelsgrupp och en handarbets-
grupp startat, och första advent har firats på Kils-
movallen med glögg, pepparkakor, eldar med mera.

Vad som är på gång i Kilsmo berättas om i Byabla-
det, ett enkelt papper med information. Meningen är 
att det ska komma ett nytt Byablad var sjätte vecka.

– Vi kör runt och lägger det i brevlådorna, säger 
Roland och konstaterar att inte alla använder Fa-
cebook eller ens har Internet.

En annan informationskälla är anslagstavlorna, 
som får en upprustning.

Text och foto: Rosel Jern

Kilsmovallen ska så mycket som möjligt bli en samlingsplats, 
en ambition i utvecklingsgruppens arbete. På bilden Roland 
Thyni med det nytillverkade chokladhjulet som har kommit 
till pass vid flera tillfällen i år.

Vill  du  annonsera  i  denna  tidning?
KONTAKTA Brevens Bruk AB, Maja Elmgreen 070-349 15 54

maja.elmgreen@brevens.se
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Häremarks – goda grannar
När man bor i en liten ort på landsbygden lär man känna sina grannar väl, och bra grannar är 
en stor tillgång och fördel. I en villa på Fårhagsvägen 2 i Kilsmo bor mina grannar, det sträv-
samma paret Mats och Birgitta Häremark. De har varit gifta i 53 år och har två barn, Daniel 
som idag är 52 år och Anders 48 år. Anders adopterades av Mats och Birgitta när han var 3,5 år.

Snickare och jägare
Mats Häremark (född Karlsson) växte upp i Asker, 
men när han 1969 gifte sig med Kilsmoflickan 
Birgitta Häremark blev adressen Kilsmo. Mats 
utbildade sig till snickare och fick därefter anställ-
ning hos Byggmästare Gustaf Andersson i Kilsmo. 
Gustaf Andersson var byggmästare åt Örebro Kom-
mun och så småningom övergick Mats anställning 
till Gatukontoret i Örebro. Han var snickare samt 
formgivare av brunnar och pumpstationer mm. Ef-
tersom mycket av arbetstiden tillbringades i Örebro 
så bestämde sig paret för att efter två år i Kilsmo 
flytta till Brickebacken i Örebro

När detta tas upp skrattar Birgitta glatt med en 
blick mot Mats som grimaserar och himlar med ögo-
nen. Man kan ana att han inte trivdes med att vara 
stadsbo... Det blev ändå runt tio år i Brickebacken 
innan de flyttade tillbaka till Kilsmo, till Dalgården 
som byggdes en gång i tiden av Birgittas farmor. 
Dalgården är det stora huset på Gröngårdsvägen 
12 i Kilsmo som tidigare varit bl a klädaffär, bank 

och dagis. 1987 flyttade de in i den nybyggda villan 
på Fårhagsvägen där de fortfarande bor.

Mats har alltid varit en hängiven jägare. Redan 
som 12-åring började han tjata på sin pappa om att 
få följa med och jaga. 

– Jag tjatade och tjatade på pappa om att få följa 
med ut och jaga och till slut gav han med sig. En 
dag tittade han uppgivet på mig och sa “Följ med!” 
skrattar Mats. Och sen dess har det blivit många 
timmar i skogen och det hoppas han kunna fortsätta 
med flera år till. Vid viltolyckor anlitas ofta Mats 
som eftersöksjägare av bl a Polisen och Brevens 
Bruk AB.

Trofèer och jakttorn
Mats är en duktig snickare och tycker om att 
använda sina händer. Är det något som behöver 
lagas eller tillverkas är det Mats vi vänder oss till. 
Förutom träarbeten så är det främst troféer han 
tycker om att jobba med, och det har blivit en hel 
del under åren.

Birgitta och Mats Häremark med en av de större troféerna som Mats tillverkat.
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UTFÖR YTTRE RENOVERING AV 
FASADER I BREVENS BRUK.

Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro

Jaktlaget i Segersjö behövde jakttorn. Det fixade Mats.

– Det var Ferdinand Ewald i Brevens Bruk som 
mer eller mindre tvingade in mig på den banan, han 
tryckte en hjortskalle i famnen på mig och sa att 
“Den här j...a skiten kan du ta hand om nu!". Och 
det gjorde jag.

– Jag har byggt en hel del jakttorn och foderspri-
dare också. Det blir oftast till Segersjö där jag jagar.

Birgitta – Kontor, Konsum och Bystad
Birgitta Häremark föddes i Stockholm, men när hon 
var 2 år flyttade familjen tillbaka till föräldrarnas 
hemby Kilsmo när fadern fick anställning på Ytong-
bolaget i Kumla. Birgitta tog realexamen efter att ha 
gått Handelslinjen i Hallsberg, dit man på den tiden 
kunde åka tåg från Kilsmo. Efter skolgången fick 
Birgitta anställning som kontorist först på Lättbe-
tong i Örebro och därefter på Nerikes Idrottsförbund 
innan hon började arbeta i Konsum i Kilsmo. Senare 
fick hon även anställning hos Brevens Bruk AB när 
hon började hjälpa till med diverse hushållsgöromål 
hos Johan och Catharina Gripenstedt på Bystad. 
Birgitta berättar:

– Det var faktiskt också Ferdinand Ewalds för-
tjänst. Han var chaufför på Bystad och hade hört 
att det behövdes hjälp i hushållet. Han sa till mig 
att det skulle vara ett jobb som skulle passa mig. 
Och jag fick jobbet och trivdes väldigt bra, både 
Catharina och Johan var väldigt trevliga. Och ofta 
skämtsamma.

Engelsmän på Bystad
Birgitta hade kvar anställningen i Konsum eftersom 
det bara blev runt en dag i veckan på Bystad.

– Det blev mest städarbete och handarbete, men 
när Catharina var bortrest fick jag ta hand om Jo-
han också. En gång berättade Catharina för mig att 
Johan sagt att “När Birgitta är här får jag ett helt 
glas juice.” Catharina var mer sparsam med juicen, 
säger Birgitta och skrattar gott.

Senare var Birgitta även med och hjälpte Carl 
och Ullabritt Gripenstedt när de hade besök av 
sina medarbetare från England. Då blev det fart 
och mycket skratt.

– En av de engelska killarna var en riktig ostälsk-
are. En gång fanns inte minsta lilla ostkant kvar 
till frukost, han hade ätit upp all ost under natten. 
Nästa gång de kom så sa Calle till mig att gömma 
osten.

Både Mats och Birgitta jobbade fram till pensio-
nen. De trivs med huset och livet fast åren givetvis 
börjar sätta sina spår. Fyra barnbarn har det blivit 
och det två sönerna med familjer hälsar på titt som 
tätt. Och själv får jag ofta en trevlig pratstund med 
grannarna på andra sidan häcken.

Text och foto: Sirpa Ahonen
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Högsjö Bollklubb satsar på framtiden
Högsjö Bollklubb – HBK – bildades 1923, så nästa år blir det alltså 100-årsjubileum.  Från början 
hette klubben Högsjö IF, men namnet ändrades 1927 till Högsjö BK. Klubben har främst riktat in 
sig på fotboll och bandy men det finns även en gymnastiksektion, HGF. Bandyn upphörde under 
90-talet men fotbollen har funnits hela tiden. För närvarande finns sex spelande lag varav fyra 
spelar seriespel. A-laget slutade i år som segrare i division 6, och spelar alltså nästa år i 5:an.

Den gamla bandyplanen vid Högsjö idrottsplats har 
stått mer eller mindre oanvänd under många år och 
tankar har funnits att göra om den till en fullstor 
fotbollsplan (alltså en 11-mannaplan) med natur-
gräs. Efter mycket diskuterande mellan främst 
ungdomslagens ledare kom man fram till att det 
vore mycket bättre med konstgräs.

Patrick Schönfeldt som är ledare för ett av 
ungdomslagen mötte mig vid Högsjö IP där han 
förklarade hur man kommit fram till beslut om att 
anlägga en konstgräsplan.

– Vi tyckte att ska man göra nåt så är det väl lika 
bra att göra det bästa möjliga. En konstgräsplan 

kan användas under mycket längre tid under året 
än en vanlig gräsplan. Och dessutom finns ju redan 
en fin gräsplan, säger Patrick Schönfeldt.

Efter godkännande från HBK´s styrelse bilda-
des projektgruppen ”Framtidens Högsjö IP” och 
2020 började arbetet för att i första hand få fram 
finansiering av den nya 11-mannaplanen. Projektet 
innefattade bl a markarbete, dränering, konstgräs, 
staket, LED-belysning, digital resultattavla, mål-
ställningar, avbytarbås, hörnflaggor samt skötsel-
utrustning som harv och sladd. Totalt behövdes 5,9 
miljoner och idag har man alltså lyckats med detta. 

Allmänna Arvsfonden bidrog med 70% av den 
summan. ”Det är helt fantastiskt att Arvsfonden 
ser värdet av en meningsfull fritid på landsbygden 
där en aktiv livsstil med idrott, föreningsliv och 
fotboll är helt avgörande för folkhälsa, integration 
och fortsatt utveckling i den region där vi bor” skri-
ver HBK och projektgruppen på sin Facebooksida. 
Förutom Arvsfonden har även Riksidrottsförbun-
det, Stiftelsen Schullström & Sjöström, Svenska 
Fotbollsförbundet och Vingåkers Kommun bidragit 
med betydelsefulla summor.

– Så småningom skulle vi vilja göra om hela 
IP-området till en samlingsplats för alla boende i 
Högsjö, med padelbana, multiplan, boulebana (som 
redan är i stort sett klar), motorikbana för barnen 
och en fin grillplats. Men det får framtiden avgöra, 
säger Patrick Schönfeldt.

I en tid då många föreningar i mindre orter fått 
lägga ner sin verksamhet så hoppas man att denna 
satsning ska bidra positivt till det lokala närings-
livet liksom till Högsjös fortsatta utveckling. Men 
det är främst Högsjös barn och ungdomar man vill 
ska hitta aktiv sysselsättning vid IP.

Till sist – för att anläggningen ska bli komplett 
och kunna underhållas behövs ett dragfordon. Kost-
naden för ett lämpligt fordon ligger runt 530 000 kr. 
För att få pengar till detta finns möjlighet att köpa 
en symbolisk kvadratmeter av planytan. Alla bidrag 
är välkomna från såväl privatpersoner som företag 
och organisationer. En kvadratmeter kostar 500 kr 
plus 100 kr för en plakett om man vill få sitt namn 
synligt i anslutning till anläggningen. Mindre sum-
mor är givetvis också välkomna. Swisha till 1230 
602 243. Märk bidraget med KG DRAG.

Text och foto: Sirpa Ahonen

Patrick Schönfeldt, ung-
domsledare för -06:orna 
sedan 12 år och en av 
dem som drivit projek-
tet ”Framtidens Högsjö 
IP, tilldelades nyligen 
priset som ”Årets Eld-
själ” i Vingåkers kom-
mun. 

Upprullning av konstgräs pågår. Foto: Patrick Schönfeldt.
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Magnus återvänder till Brevens Bruk,  
nu som fastighetsförvaltare
När Brevens Bruk AB sökte ny fastighetsförvaltare förra hösten 
var Magnus Ljungstedt en av dem som sökte. Han snubblade dock 
på målsnöret, då jobbet gick till Peter Sunvisson. När Peter tidig-
are i höstas beslutade sig för att återgå till sitt tidigare jobb som 
konsult på Dry-IT gick erbjudandet till Magnus Ljungstedt, som 
inte tvekade att tacka ja.

– Det är ett jobb som jag tror passar mig perfekt. 
Brevens Bruk har ett varierat fastighetsbestånd, 
och många fina gamla byggnader. Och jag har mitt 
hjärta i Brevens.

Magnus Ljungstedt som växte upp i Sköllersta 
har även koppling till Brevens Bruk. Han bodde här 
under 90-talet då han jobbade på Rudsågen och även 
på BBAB’s lantbruksavdelning under en period. 
Efter militärtjänst och tiden i Brevens Bruk har 
Magnus haft flera jobb, bland annat på Trädgårds-
tjänst där han jobbade med skötsel och trädgårds-
anläggning. Från Trädgårdstjänst blev han värvad 
till PEAB som anläggare och maskinist. Därefter på 
Skanska där han jobbade med anläggning av vägar, 
utemiljöer, järnvägar, vatten och avlopp mm. Under 
tiden på Skanska var Magnus dessutom klubbord-
förande för SEKO Väg & Ban Värmland Örebro 
och även redaktör för ”Vägbanan”, tidningen för 
medlemmar i väg- och banbranschen. Sedan blev det 
Fortum under några år med jobb som projektledare 
för anläggnings- och miljöentreprenader, så som att 
sanera gamla industritomter och sluttäckningar av 
sopptippar mm. Under dom senaste två åren och 
fram till slutet av november i år har Magnus varit 
anställd på SMA Infrastruktur Örebro AB som pro-
jektledare för anläggnings- och miljöentreprenader. 

En del av den 
här tiden bodde 
Magnus i Örebro 
men hann även 
med en period 
som bonde strax 
u tan fö r  S to ra 
Mellösa. På går-
den fanns såväl 
kossor (Highland 
cattle) som hästar. 

Nu blir det allt-
så Brevens Bruk 
AB för Magnus 
och flytten går från Engelbrektsgatan i centrala 
Örebro till Gamla Villan i Bystad. 

– Att jobba på Brevens Bruk är lite av en gammal 
dröm för mig. Det verkar vara ett varierande jobb 
med en hel del utmaningar och jag hoppas växa som 
människa och ta ett nytt steg i yrkeslivet. Och jag 
ser fram emot att träffa alla hyresgäster. 

Magnus, vi hälsar dig välkommen till Brevens 
Bruk AB och hoppas vi motsvarar dina förvänt-
ningar.

Text och foto: Sirpa Ahonen

FAKTA MAGNUS LJUNGSTEDT
Ålder: 49 år

Familj: Barnen Niklas 26 år, Jennifer 24 år och Hampus 15 år

Bor: Från och med januari 2023 i Gamla Villan, Bystad

Yrke: Fastighetsförvaltare på Brevens Bruk AB

Fritid: Tycker om att vara ute i skog och natur. Mycket tid tillbringas i syster Malins 
fritidsboende Bölet (mellan Olshammar och Karlsborg) där han får agera gårdskarl. 
En del jakt och fiske blir det också. Och så ishockey förstås, Magnus är ett stor fan 
av Örebro Hockey.

Favoritmat: Husmanskost, t.ex. raggmunk. Alltså har vi en blivande stamkund på 
Brevensgården.
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Dags för en ny tid i livet
Klippan på kontoret, det har Sirpa Ahonen varit. Hon har hållit i de flesta trådar och känner 
Brevens Bruk sedan barndomen. Efter ett intensivt arbetsliv för såväl Brevens Bruk AB som 
på andra ställen gick hon i pension den 1 september.

– Det känns både konstigt och skönt, det dröjer nog 
ett tag innan man fattar, säger hon.

Tidningen, Brevens Bruk AB, har hon dock fort-
satt att hålla i även denna höst, såsom hon gjort 
sedan tidningen började ges ut 1993. Logistiken 
för boende och mat till jaktsällskapen som gästar 
Bystad och Brevens Bruk, är också en arbetsuppgift 
som hon har kvar. 

Att Sirpa växte upp i Brevens Bruk hör samman 
med skogen. Föräldrarna kom från Finland, och det 
var pappans skicklighet i en avverkningstävling 
som förde dem till Sverige, dit han blev värvad.

– Jag är född vid Knipphammaren. Sedan bodde 
vi vid Bystadkvarn och därefter i Hjälpetorp, allt 
utanför bruket. Fram till att skolan började träffade 
jag inga barn i Brevens Bruk. Jag lärde mig svenska 
av min tre år äldre syster, berättar Sirpa.

Hon ler när hon berättar om barndomen.
– Det var en väldigt bra uppväxt! Varje sommar, 

så fort skolan slutade, åkte vi till Finland och var 
där hela somrarna på mormors och morfars gård. 
Det var en drömtillvaro för barn!

Hemma i Sverige var familjens umgänge stort.
– Eftersom vi var från Finland hade vi så klart en 

bastu, det såg pappa till. Det bodde många finska 
familjer i Brevenstrakten på den tiden och ingen 
annan hade bastu, så de kom till oss. Det var all-
tid mycket folk. Det var likadant hos mormor och 
morfar, folk umgicks mycket. Det var ett helt annat 
sätt att leva. 

Finland var fattigt då framhåller Sirpa, och be-
rättar att mamman alltid hade med sig saker, som 
kaffekoppar, kaffe och kläder, som hon gav bort.

– De vuxna jobbade hårt, men vi barn hade kul. 

Tänk att få åka på ett hölass som dras av en häst, 
det borde alla barn få uppleva!

När grundskolan var avklarad hade Sirpa inga 
direkta planer. Hon valde att utbilda sig till konditor 
och bagare.

– Jag flyttade hemifrån när jag var 16 år, till Öre-
bro. På den tiden var det lätt att få boende. Calle 
Gripenstedt bodde tvärs över gatan, så han kom 
inrusande ibland och ville ha hjälp med olika saker. 
Vi kände varann från skolan. Han var väldigt rolig!

Denna vänskap ledde så småningom till samar-
bete i Brevens Bruk.

Däremellan hade Sirpa utbildat sig till receptio-
nist och jobbat på hotell i Stockholm och i Göteborg, 
och under tiden också fått två söner. Allt gick så lätt 
säger hon, få lägenhet, få jobb, ta nästa steg i livet. 
När hon 1990 flyttade tillbaka till Breven stämde 
det också.

– Jag hade flyt. Allt gick i varandra. Calle flyttade 
hem från England i samma veva, och mamma kunde 
vara barnvakt hur mycket som helst.

Sirpa började med att städa på brukskontoret, 
ett jobb som hon tog över efter sin mamma, som 
även hade flera andra jobb. Sirpa blev anställd 
på brukskontoret, men snart nog övergick hon till 
företaget Bystad Holding som Carl Gripenstedts 
sekreterare, ett mycket varierat jobb, från hårt slit 
på kontoret till att hämta folk på flygplatsen, köpa 
presenter till Calles vänner i England mm. Revy-
erna i Brevensgården, med musikalstjärnor från 
England, hör till minnena.

– Han lyckades ju med sånt där, han hade ju så 
mycket kontakter.

Fakta Sirpa Ahonen

Ålder: 65 år

Familj: Sambon Michael samt sönerna Johannes 37 år och Patrick 32 år

Bor: Villa i Kilsmo

Yrke: Nybliven pensionär

Fritid: Trädgården, fotografering, målning, musik. Och mycket tid i naturen. 
Tycker inte om att laga mat men bakning är kul, både bullar och matbröd.
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Hemma vid huset i Kilsmo har Sirpa Ahonen en bastu. 
Björnen är även den ett uttryck för hennes finska rötter.

I 25 år jobbade Sirpa för Carl Gripenstedt, fram 
till att han hastigt gick bort 2015.

– Tiden med Calle var enormt rolig.
Åren efter det återgick Sirpa till Brevens Bruk 

AB, där hon varit administratör.
– Framför allt har jag haft hand om hyresgäster, 

fastigheter, fiskekort och båtplatser, och allmänna 
kontorsgöromål.

Nu förfogar hon över sin egen tid. 
– Jag har gjort en jättelista över saker jag ska 

göra. 
Trädgården vid huset i Kilsmo ska få lite mer 

omsorg tänker hon sig. Hennes specialintressen är 
att fotografera, och att måla och rita. Ofta är det 
smådetaljerna som fångar hennes öga berättar hon, 
och visar två fantastiska närbilder. Hon upptäckte 
dem i sanden på Fårö, och i isen på Sottern. 

– Jag är ute mycket i naturen och oftast är ka-
meran med, där finns många fina motiv, det gäller 
bara att ha ögonen öppna.

Vid en sjö i Finland har Sirpa och hennes syskon 
en stuga, med "sauna" förstås, och där hoppas Sirpa 
kunna spendera mer tid än bara någon vecka varje 
sommar.

– Jag är ju väldigt finsk fortfarande, säger hon.

Fotnot: Carl Gripenstedt var godsägare och VD för Brevens 
Bruk AB samt ägare av företaget Bystad Holding.

Text och foto: Rosel Jern

Konstiga 
Rundan
Vid sommarens konstutställning runt sjön 
Botaren var vi sjutton personer som ställde 
ut runt trettio konstverk av mycket varie-
rande utformning. Gemensamt var dock 
att de skulle vara tillverkade av naturligt 
eller återvunnet material. Dessutom fanns 
en lekplats vid Bystadkvarn som vi hjälpts 
åt med att få till. Utställningen verkar 
även denna sommar ha varit välbesökt och 
lekplatsen var populär bland barnen.

Förebilden till Konstiga Rundan finns i Jäppilän-
niemi i Finland och de firar 20 år i juni 2023. Vi 
har haft en hel del kontakt med dem och har blivit 
inbjudna att medverka med ett konstverk. Så vi får 
ta en funderare på vad vi kan bidra med. Helst ska 
det ju vara något med Brevensanknytning.

Till sommaren planerar vi en ny utställning runt 
Botaren och den här gången vill vi få med fler utstäl-
lare. Om du är intresserad, håll utkik framåt våren 
på vår Facebooksida Konstiga Rundan om hur du 
anmäler dig.

Text: Sirpa Ahonen
Foto: Claes Ander
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Brevens Bruk AB elsäkrar och siktar på  
markplacerad solkraft?

Redan förra året kände vi alla av att elpriserna 
drog iväg och elräkningen blev betydligt högre än 
tidigare.  Bakgrunden är naturligtvis till stor del 
den obalans som uppstått i Sverige med några 
nedstängda kärnkraftverk och en lägre takt (än 
planerat) på utbyggnad av förnyelsebara elkällor 
som vindkraftverk och solel. Dessutom har Svenska 
kraftnät under många år pekat på att överförings-
kapaciteten är för låg mellan norr och söder och 
inom de olika elområdena. Svenska kraftnät har här 
varje år äskat medel från regeringen, men i stort 
sett löpande fått för låga anslag. Här har verklighe-
ten med för lite elproduktion tillsammans med för 
låg överföringskapacitet bidragit till att elpriserna 
under några år ökat rejält.

När sedan Vladimir Putin i strid med folkrätten 
invaderade Ukraina 24 februari 2022 och senare 
minskade gasexporten till Europa har elpriserna 
stigit och elbalanserna försämrats rejält i hela 
Europa och därför också i Sverige. Vi känner alla 
till bakgrunden här. Elsystemen i Europa är ihop-
kopplade och höga priser ute i Europa gör att vi 
exporterar el till Europa och omvänt, när vi har 
brist på el importerar vi från Europa. 

I vinter kan dock obalanserna bli så stora både i 
Europa och i Sverige att Svenska kraftnät räknar 
med att vi i Sverige kan komma bli tvungna att 
stänga ner elen i vissa områden kortare eller längre 
perioder om vi får kalla dagar. Man har redan klara 
prioriteringslistor för var man stänger ner om man 
blir tvungen till detta. Detta är en åtgärd man tar 
till för att elen skall behålla kvaliteten (utan ef-
fektfall, etc.). Denna typ av nedstängning är ganska 

vanlig runtom i världen där man har en för klen 
elproduktion.

Fortsatt satsning på solel
Som vi skrivit om tidigare i denna tidning anser vi 
att Brevens Bruk AB, som stor markägare har ett 
ansvar för att bidra till att det kan produceras mer 
el i Sverige. Vi behöver alla el och vi måste bort från 
fossil energi och samtidigt skall Sverige elektrifie-
ras. Fordonen skall gå på el, vi skall göra fossilfritt 
stål och avveckla fossil energi i industriprocesser 
(med hjälp av el) och... vi vill ju alla ha säker el och 
till en rimlig kostnad. Vi har berättat om hur Stena 
Renewable utreder möjligheterna till vindkraft på 
fastigheten. Pga de hårda reglerna i Miljöbalken är 
detta ett arbete som förmodligen kommer pågå en 
längre tid innan man vet om det finns möjligheter 
till vindkraft på Brevens Bruk AB:s marker.

Parallellt med detta tittar vi på möjligheterna 
till markbaserad solkraft vid sidan av de solan-

Värmecentralen i Brevens Bruk förser stora delar av samhället med värme.

Skulle en solcellspark vara framtiden för Brevens Bruk?
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Vi löser dina behov av

Skogsvård
Plantor
Plantering
Röjning

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!
Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, 
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

Telefon 070 684 80 97 www.sundins-skogsplantor.se

Vi löser dina behov av

Skogsvård

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

Plantor ♦ Plantering ♦ Röjning

Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,

Östergötlands Skogsvårdstjänst AB 

Telefon 070-684 80 97

läggningar vi redan satt upp på koladan i Bystad 
och värmecentralen i Brevens Bruk. Vi tittar på 
medelstora anläggningar som vi kan drifta själva 
och vi tittar på möjligheten till större markbaserade 
solanläggningar som externa parter är bättre på 
att sätta upp och drifta. Tillståndsprocesserna för 
solel är något mindre krångliga än för vindkraft 
och det kommer gå snabbare att få till produktion 
från solelsanläggningar. Nackdelen är naturligtvis 
att solceller bara producerar på dagen och som-
marhalvåret, men även då är elbehoven stora och 
ju mer el som skickas ut på nätet, desto mer vatten 
kan man spara i vattenkraftsmagasinen (som ju 
fungerar som stora vatten-batterier) till vinterns 
större behov. 

Elsäkring av våra fastigheter 
Vi har också med bakgrund i den aviserade risken 
för längre eller kortare nedstängning av elnätet 
påbörjat en utredning av hur vi elsäkrar våra 
fastigheter (främst de som har vattensystem som 
potentiellt kan frysa vid längre elavbrott). Oppunda 
El har därför fått i uppdrag att titta över vad vi 
behöver göra för att klara ett avbrott på upp till 48 
timmar. Detta gäller bl.a. kostallen på Bystad, våra 
herrgårdar, men också våra året-runt-bostäder. 

Som många känner till värmer vi ju både om-
rådet vid Bystad och i stort sett hela samhället i 
Brevens Bruk med ved från våra skogar. Vi har en 

värmecentral i Bystad (nära kostallen) och vi har 
en värmecentral i Brevens Bruk som förser en stor 
del av samhället med fjärrvärme. 

Vi är idag väldigt glada för dessa anläggningar 
som producerar värme till en betydligt lägre kostnad 
än både direktverkande el och värmepumpar av 
olika slag. Det man kanske inte tänker på är dock 
att även dessa anläggningar och fjärrvärmenäten 
behöver el för att driva pannorna och för att för-
dela värmen ut till förbrukningsställena. Skulle vi 
få elavbrott stoppas även värmetillförseln i dessa 
anläggningar och långa avbrott mitt i vintern kan 
potentiellt innebära att vissa vattenledningar i våra 
hus (och en del av dessa är ju gamla med gamla 
ledningssystem) kan ta skada av frost. 

Därför kommer vi nu utreda och se till att vi har 
el-generatorer som kan gå in och täcka upp större 
förbrukningspunkter och batterilösningar på mind-
re förbrukningspunkter (som exempelvis värme-
växlarna i husen). Som en positiv bieffekt kommer 
ju våra hyresgäster få en säkrare värmetillförsel. 

Förmodligen kommer vi i Sverige ha ett antal 
tuffa år när det gäller eltillgång och elpriser. Vi 
kommer försöka dra vårt strå till stacken avseende 
elproduktion och också genom att försöka elsäkra 
våra elberoende system. 

Tomas Thuresson
VD Brevens Bruk AB
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Lantbruksåret 2022
Vi ser tillbaka på år 2022 och kan konstatera att det 
igen var ett sysselsatt år för lantbruket i Brevens 
Bruk. Under sommaren har det på beten runt Bys-
tad huserat två grupper med kor och deras totalt 48 
kalvar.  De kvigkalvar som föddes våren 2020 här 
på Bystad, har under våren 2022 nu fått sina första 
egna kalvar och kan nu titulera sig som ko. Ja, det 
duger det. Tiden har verkligen gått fort. 

Annat blir det för de jämnåriga tjurkalvarna 
som föddes 2020, de har som stutar blivit kvar på 
gården. En del av dem har under året gått på slakt 
för att sedan komma tillbaka som återtag. Återtag 
innebär att Brevens Bruk AB köper tillbaka köt-
tet från i det här fallet ett lokalt slakteri, styckat, 
vakuumförpackat och fördelat i lådor.  

Sommaren är en underbar tid för både männi-
skor och kreatur. Vad som varit skönt för båda parter 
var ju avsaknad av flygfän, bromsar etc. Kreaturen 
har ju verkligen inte saknat plågoandarna men 
jag har samtidigt reflekterat över hur det står till i 
naturen, tveksamt om det är normalt?  

Kossorna ser ut att njuta i sommarsolen. Foto: Anna-Lena Karlsson.

Som jag skrev i tidningen för ett år sedan blir jag 
återigen påmind om att den ena dagen sällan är 
den andra lik. Svängningar som nu råder i och med 
Rysslands intrång i Ukraina är mindre angenäm.  
Näringen får nu känna av kostnadsökningar på 
insatsvaror, diesel, balplast mm. och ger följaktligen 
konsekvenser för både producenter och konsumen-
ter. Var går gränsen för när konsumenten inte har 
betalningsvilja/förmåga?  Hur ser det ut om ett år? 

Under året har det skördats två vallskördar med 
bra avkastning. Det har även tröskats gräsfrö och 
baljväxter. Båda grödorna är utsädesodlingar som 
har torkats under hösten och nu lagras här på 
gården, för att vid årsskiftet säljas till uppköpare. 

Det har även tröskats spannmål i form av höst-
vete för leverans vid skörd, dock var det stort behov 
av transport i Sverige vid skördetid och det uppstod 
väntetid för leverans till Norrköping. Tack vare att 
det var ett fantastiskt väder under skördeperioden 
med låga vattenhalter som följd så klarade sig vetet 
bra utan varmgång där det låg i väntan på lastbil. 

För att klara och säkra bra torkning 
och lagring vid kommande behov här på 
gården, har vi beslutat att bygga ut den 
befintliga planbottentorken för att torka 
spannmål.

I skrivandes stund körs de sista betes-
djuren in på stall. Hösten har kommit 
på allvar. 

Stefan Svensson, Lantbruksansvarig
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Gamla Mekverkstan
Mitt i Brevens Bruk, i den före detta mekaniska 
verkstaden, finns fina lokaler till uthyrning. De kan 
användas till allt från möten och konferenser till 
privata fester och aktiviteter. På bottenvåningen 
hittar du “Salen”. Det är högt i tak och med möj-
lighet till olika arrangemang av bord och stolar. 
På andra våningen finns den så kallade “Ateljén” 
med fin utsikt över vattnet. Lokalen är perfekt för 
fester och bröllopsmiddagar mm. Det finns bord 
och stolar till 30 personer samt fullt utrustat kök. 
I hela huset finns dessutom wifi samt toaletter på 
båda våningarna.

Brevens Bruk är en plats att njuta av och när-
heten till naturen gör lokalerna unika. Kontakta 
Brevens Bruk AB så hjälper vi dig att skräddarsy 
mötet eller hyra lokal till festen. 

Kontakta oss på bbab@brevens.se eller ring 019-
58 58 50. 

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Carola: 070-522 35 53
carola@perssonsbyggvaror.se

Lasse: 070-731 16 29
lasse@perssonsbyggvaror.se

Niklas: 070-680 67 08
niklas@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Höstrenovering!
Fasadfärg Virke Takplåt Markrör Plattor



 Nr  2 • 202218

Turismen i Brevens Bruk 2022
En tysk och en dansk arbetar för att utveckla svensk turism... Ja, det låter som början på ett 
dåligt skämt, men det är verkligheten på Brevens Bruk AB 2022. Nora Höpper och Maja Elm-
green ser tillbaka på turiståret 2022.

VIKEN – Det före detta 
semesterboendet Skrattorp 
har nu blivit permanentbo-
stad. I stället har vi vårt 
nya hus Viken i Kilsmo 
som nyligen har iordning-
ställts. Så fint det blev! 
Huset blev klart i början 
av hösten. Fräscht, ljust 
och modernt med lite färg-
detaljer i varje rum.  Huset 
består av två lägenheter 
med kök och vardagsrum 
samt två tvåbäddsrum. 
Den fantastiska utsikten 
från den inglasade altanen 
är något helt speciellt. Där 
kan man sitta och njuta 
oavsett väder. Att folk ville 
bo där redan i somras, 
trots att gården inte var 
iordningställd, det behöver 
man inte undra över. Från 
oktober 2022 till januari 
2023 är huset uthyrt till 
ett jaktlag som är väldigt 
nöjda med det nya fina 
boendet.

Allt är nytt och fräscht i Vikens 
lägenheter.

Vi har en hel del återkommande gäster, bland annat 
från Tyskland, Polen och Nederländerna. Men de 
som har längst reseavstånd är våra gäster från USA. 
Oftast har de rötter i Sverige och Brevens Bruk. 

Allt som allt har turismen och uthyrningen gått 
lika bra som förra året. Under de två åren med 
corona upptäckte allt fler svenskar Brevens Bruk 
och många har blivit återkommande besökare. Vi 

uppskattar alla turister oavsett om de stannar ett 
par veckor, över helgen eller bara kommer hit och 
går en promenad genom den fina miljön. 

På vår hemsida www.brevens.se kan ni läsa mer 
om våra semesterboenden och annat som vi kan 
erbjuda i Brevens Bruk med omnejd. 

Text: Nora Höpper och Maja Elmgreen
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BUGGKURS – I höstas fick vi glädjen att hyra ut 
bottenvåningen i Gamla Mekverkstan till danskurs 
i bugg. Sex välbesökta kvällar i oktober och novem-
ber till glädje för danssugna Brevensbor och även 
några långväga. 

BRÖLLOP – Förutom turism så har vi också haft 
tre bröllop i år. Bröllopssällskapen hyrde boende hos 
oss, vigselakterna hölls i brukskyrkan och i Ateljén i 
Gamla Mekverkstan blev det middag och fest. Det är 
så fina omgivningar i Brevens Bruk, så vi förstår att 
folk vill gifta sig här i den sköna naturen och unika 
bruksmiljön. Och lokalen i Gamla Mekverkstan är 
perfekt för fester. 

Nu finns en bastu vid Djup till glädje för alla hyresgäster. 
Foto: Sirpa Ahonen.

Ett gäng glada buggare ställde upp för fotografering. Kursledaren Joakim Brantvik står längst till vänster. Foto: Sirpa Ahonen.

Bröllopsdukning i Ateljén. Foto: Linn Sjöberg.

BASTU – Vårt fina och natursköna turistboende 
Djup kommer under hösten att kompletteras med 
en fin bastu nere vid sjön. På platsen där bastun 
byggs har det tidigare legat en byggnad som vi ty-
värr blev tvungna att riva då den inte var i skick att 
renovera. Den nya bastun kommer att vara vedeldad 
med plats för ca 4-5 personer som förutom att basta 
även kan njuta av utsikten mot Sottern.

Till våren startar nya kurser och gamla och nya 
deltagare är välkomna. Anmälan sker till kurs@
fun2dance.se. Mer info finns på fun2dance.se.
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Köttförsäljningen
Våren 2022 började Brevens Bruk AB att erbjuda 
närproducerade köttlådor från vårt eget lantbruk. 
Våra Hereford-kor är ekologiska och KRAV-märkta 
och vi har förstått att detta uppskattas av våra 
kunder. Man har kunnat välja på två olika typer 
av lådor; en 10-kgs blandlåda och en 5-kgs färslåda. 
Båda lådorna har varit populära och vi är stolta över 
att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativt kött. 

Vi är nöjda med årets resultat gällande köttlå-
dorna och ser fram emot januari 2023 då vi kan 
erbjuda nästa leverans. 

Håll utkik på vår Facebooksida (Brevens Bruk 
AB) och hemsida (www.brevens.se) där vi uppdate-
rar om nästa leverans.

Fiskekortspriser 2023

Fiskekort: Normalpris Ortsbor

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 95 kr 70 kr
Dagskort handredskap, familj 135 kr 100 kr 

Dagskort trolling, 1 person 170 kr 100 kr
Dagskort trolling, familj 200 kr 150 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
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda

Dagskort betalas enklast med swish
123 355 98 12

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

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00  Lörd. 10.00-13.00

           Oppunda EL Vingåker                elonvingaker  •  www.oppundael.se

INSTALLATION SERVICE SÄKERHET BUTIKENTREPRENAD

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker

0151-51 84 80

www.oppunda.se

Vill  du  annonsera  i  denna  tidning?
KONTAKTA Brevens Bruk AB, Maja Elmgreen 070-349 15 54

maja.elmgreen@brevens.se
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Obemannade butiken i väntans tider
I början på sommaren 2022 ansökte Brevens Bruk 
AB om bygglov till att starta en obemannad butik i 
Brevens Bruk. Detta gjordes med bakgrund i att vi 
har långt till matbutiker i Brevens Bruk och Kilsmo, 
att bussförbindelserna har upphört och att vi vill 
bidra till att utveckla vår bygd. Det skulle vara en 
butik som i princip skulle vara öppen alla dagar 
och dygnet runt, och som efter en tid även skulle 
erbjuda lokalt producerad mat. Vi hoppades på att 

butiken kunde placeras på grönytan framför Bre-
vensgården, i anslutning till grusparkeringen, men 
Länsstyrelsen har hängt upp sig på placeringen av 
butiken och vi har därför inte fått något besked. Vi 
kan alltså inte göra så mycket annat än att vänta 
på svar från Länsstyrelsen. 

Att försöka utveckla ett område som är klassat 
som kulturhistoriskt riksintresse är ett privilegium 
men ibland också en utmaning.



 Nr  2 • 202222

Brevens Bruks hjalte!
”Brevens Bruks Hjälte”
Detta är ett pris inrättat av Brevens Bruk AB.

Priset delas ut till en person eller förening som 
under lång tid gjort stora oegennyttiga insatser för 
bygden i och kring samhället Brevens Bruk.

Priset delas ut till personer som inte har direkta 
kopplingar till Brevens Bruk AB (genom lön, avtal 
e.dyl.).  Priset skall ha en motivering om varför 
priset delas ut och i vilket sammanhang Brevens 
Bruk AB anser att priset förtjänats.

Anställda i Brevens Bruk AB kan nominera per-
soner eller föreningar till priset senast 1 september 
årligen och Brevens Bruk ABs ledningsgrupp tar 
beslut om priset.

Priset utgörs av en penningsumma motsvarande 
¼-del av det ordinarie prisbasbeloppet det året 
priset delas ut.

:

0151-107 60 
www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

Ett mångsidigt företag som arbetar med allt ifrån försäljning 
och reparationer av lantbruks-, entreprenad- och 
skogsmaskiner till diverse svets- och smidesarbete.  
Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner. 
På Jacobssons har vi ett brett sortiment med  
lager,tätningar med mera. Välkommen in till oss!

Vi finns på

2022 års pristagare
Miguel Martinez Gonzales har i ett par decenniers 
tid med små medel drivit restaurang Brevensgår-
den, de sista åren under Corona-pandemin till 
dess han hittade en värdig efterträdare inför sin 
pensionering.

Att driva en restaurang på landsbygden är ingen 
enkel sak. Kundunderlaget är ofta litet och kan 
variera mer än i mer tätortsnära områden. Miguel 

2022 års pristagare: Miguel Martinez Gonzales tog emot 
priset av Brevens Bruk AB:s VD Tomas Thuresson.

har klarat detta med galans och har dessutom träget 
sett till att personer som bor i bygden har kunnat 
köpa sin lunch mitt i Brevens Bruk, där alternativa 
restaurangmöjligheter ligger långt bort.

Miguel har bidragit till bygden på ett sätt som går 
långt utanför det normala företagandet och därför är 
vi stolta över att kunna dela ut 2022 års pris ”Bre-
vens Bruks hjälte” till Miguel Martines Gonzales.

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

E-post: 
bbab@brevens.se

Hemsida: 
www.brevens.se

VD, Tomas Thuresson: 
070-320 16 91

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

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

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

Kontaktpersoner

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

Magnus Ljungstedt
Anställd: 2022
Befattning: Fastighetschef
070-349 15 70
magnus.ljungstedt@brevens.se

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

Maja Elmgreen
Anställd 2022
Befattning: Administratör
070-349 15 54
maja.elmgreen@brevens.se

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

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

Information 
om 

Brevens Bruk AB

Din trycksaksleverantör
Trycksaker 

Storformat

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

tillsammans 
för en fram-
tidssmart 
skog

holmen.com/skog



GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL

Avsändare: 
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

God Jul
& Gott Nytt År
önskas av oss alla på Brevens Bruk AB

JULMARKNAD I BREVENS BRUK
Lördag den 10/12, kl 10-16
• Ett flertal knallar/hantverk
• Tomten kommer
• Julloppis med fika och musik av 

Brevensblåset i Hembygdsgården
• Café Brevens Hjärta håller öppet
• Julgransförsäljning Varmt välkomna!

Barnen tyckte det var spännande att träffa jultomten på förra årets julmarknad. Från vänster: Neelah, Louieh, Olivia, Amelia och Fanny.

• Rostugnen är tänd
• Kolbullar serveras
• Modellboden är öppen
• Ateljé Breven är öppen
• Ridning för barnen (gratis)


