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Kalendarium februari– april   
 
Februari 
23 / kl. 10.00-12.00. / Skoterutfärd. Samling på Bruksgatan. Korvgr illning och 
varm  choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet. 
 
23 / kl. 12.00. / Skidutflykt.   Samling på Bruksgatan. Korvgr illning och varm 
choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet. 
 
23 / kl. 11.00-13-00. / Besök i skogsbruksmuseet med tipspromenad. Avslutning 
vid bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i uppvärmd  
lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet. 
 
23 / kl. 11.00-15.00. / Öppet hus hos bildkonstnär  Lennar t Wallin, Södra 
Dorkarbyvägen 8, vid infarten till Strömsberg. Skyltat. Kostnadsfritt.  
Vinterlovsaktivitet. 

24 / kl. 17.30. / Årsmöte Strömsbergs samfällighetsförening. Lokal: torkvinden i 
bagarstugan. 

25 / kl. 17.00. / Årsmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i  
bagarstugan. 

27 / kl. 19.00. / Årsmöte Strömsbergs Idrottsförening. Lokal: gamla  
brukskontoret i Strömsbergs bruk. 
 
April 
13-17 / kl. 11.00-17.00. / Öppet i Strömsbergs Café 

14-17 / kl. 11.00-17.00. / Konst på väg: Utställare i Strömsbergs bruk och 
Dorkarby. 

14-17 /  kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruks-
museum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
 
14 / kl. 13.00. / Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. 
 
15-16 / kl 11.00-17.00 / Vårmarknad  Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 
41. 

22 / kl. 9.00. / Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv 
vid skolmuseet kl 12.00. 
 
 
 



 
 
29 / kl. 9.00 / Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv 
vid skolmuseet kl 12.00. 
 
30 / kl. 20.30. / Valborgsmässofirande. Kase, fyrverker i, körsång, vår tal, serve-
ring, grillad korv m m. 
 
Valborgsmässoeld                                                                                    
Var vänlig lägg inget på kasen före Påsk. Tack för visad hänsyn! 
 
Sportlovsveckan 
Under skolornas sportlov v 8 genomförs aktiviteter i Strömsbergs bruk för lediga 
ungdomar - se vidare  kalendariet på föregående sida, vår hemsida och kommunens  
sportlovsprogram. 
 
SIF årsmöte                                               
hålls måndag 27/2 kl 19.00 i Gl:a brukskontoret, Strömsbergs bruk. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Se dagordning på bl a SIF:s hemsida. 
Föreningen bjuder på fika! 
Välkomna! 
 
Bruksgillets årsmöte 
Hålls lördag 25/2 kl 17.00 på torkvinden, Strömsbergs bagarstuga. Bruksgillet bjuder 
på mat. 
Välkommen!  
 
Årets marknader 
Vårmarknad 15-16/4 kl 11.00-17.00 
Strömsbergsdagen lördag 19/8 11.00-17.00 
Julmarknad söndag 26/11 kl 11.00-16.00   
  
Boka plats för försäljning på tel 070-64 38 441. Välkommen!  
 
Julmarknad 2016 
Samarbetskommittén vill härmed framföra ett varmt tack till alla besökare, försäljare 
och funktionärer som gjorde julmark- naden till ett lyckat 
evenemang. Välkommen åter. 
 
Julen– dagen efter... 
 
-  Varför  kom ingen tomte till er i julas? 
-  Nä, han hade väl klappat ihop…. 
Rlg 
 



Strömsbergs IF:s seriematcher 2017 (division 2 Norra Svealand)  
 
 

 Hemmamatcherna spelas på Hedens IP. De första hemmatcherna kan dock 
flyttas till LF Arena i Tierp. Med reservation för att tid och plats kan ändras 
för enstaka matcher även i övrigt. Mer information på laget.se/
STROMSBERGSIFHERR 


