ROSTUGNENS VÄNNER NYHETSBREV
Smidet klart på plats

Alltid öppet men mest den 19 maj!

När det var som kallast i januari gjorde smeden klar
monteringen av rostugnens nytillverkade spännband.
Tre band blev det, som nu ersätter de gamla som
försvann på 60-talet i samband med att man då tog
upp öppningen i ugnen. Nu är symmetrin återställd
och ugnen ser mer ut som den gjorde en gång i tiden.

Du vet väl att du alltid kan gå in och titta på rostugnen och den lilla utställningen? Kanske ska du
passa på när vi eldar nästa gång? Det blir i samband
med Hästkraftens Dag då hela Breven kommer att
fyllas med folk från när och fjärran. Du som var med
vid Midnattssolsrallyt förra året kan ana vad som är i
antågande.
Vi håller öppet i rostugnen hela dagen med försäljning av korv, glass och annat matnyttigt. Bildspel och
visningar för intresserade. Hornmusik framförs av
BrefvenSextetten kring lunchtid.

Modellboden nästa projekt

Alla band på plats igen!Rostugnen håller på att återfå sitt forna
utseende.

I och med att återmonteringen av banden nu gjorts
börjar vi se slutet på renoveringen – åtminstone vad
gäller de riktigt tunga bitarna. Om man summerar
arbetet så här långt har det omfattat:
•
•
•
•
•
•
•
•

I takt med att rostugnen blir färdig (ur renoveringsperspektiv – verksamheten och arrangemangen
kommer naturligtvis att fortsätta som tidigare) får vi
resurser över till ett nytt långsiktigt projekt. Styrelsen
har börjat arbeta med planerna på att skapa en
permanent utställning i Modellboden. Här finns idag
en av Europas, kanske världens största, intakta
samling av modeller till gjutgods. Vi tror att det kan
vara både en god kulturinsats för industrihistorien och
bli en fin och intressant utställning.

64 nya järnluckor
3 nya spännband
röjning, rengöring och grusning
eljobb för belysning mm
återställning av skorstenshuvuvens funktion
tätning av taket
fasadbelysning
inredning med sittplatser och scen

Det som återstår är att snygga till den trasiga tegelfrisen runt ugnen och att renovera fönstren. Den
utvändiga landgången över till masugnsbyggnaden
ska läggas om. Det är jobb som planerats ske under
våren/försommaren.

Tusen och åter tusen fint och exakt tillverkade modeller till gods
som gjöts i Breven finns bevarade och kan bli en attraktion i den
planerade utställningen.

Brevens Bruk AB har ställt sig positiv till föreningens
ambition och ett 25- årigt upplåtelseavtal förbereds
för Modellboden. Vi har sökt stöd för projektet hos
flera stiftelser och redan fått bidrag till ett pilotprojekt
från Allan Wetterholms Stiftelse som tidigare backat
upp oss med rostugnen i flera år.
Modellboden blir ett mångårigt projekt där vi kommer behöva stöd från dig och alla de andra 200+
medlemmarna! Mer om det på årsmötet 16 juni kl
16.00 i rostugnen. Underhållning utlovas!
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