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Kalendarium februari–april   
 
Februari 
21  kl. 10.00-12.00. Skoterutfärd. Samling på Bruksgatan. Korvgr illning och      
varm choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet. 
 
21  kl. 11.00-13.00. Besök i skogsbruksmuseet med tipspromenad. Avslutning   
vid bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i uppvärmd  
lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet. 
 
22  kl. 17.30. Årsmöte Strömsbergs samfällighetsförening. Lokal: torkvinden i 
bagarstugan. 

23 kl. 17.00. Årsmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i  
bagarstugan. 

25 kl. 19.00. Årsmöte Strömsbergs Idrottsförening. Lokal: gamla  
brukskontoret. 
 

April 
6  kl. 9.00. Städdag, samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid 
skolmuseét kl 12.00. 
 
13  kl. 9.00 Städdag, samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid 
skolmuseét kl 12.00. 
 
18-22  kl. 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café.   
 
19-22  kl. 11.00-17.00. Konst på väg 
 
19-22  kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja,  
skogsbruksmuseum med samlingen av älghorn, skolmuseum och arbetarbostad är 
öppna. Med stöd av NBV. 
 
19  kl. 13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. Med stöd 
av NBV.  
 
19-21  kl. 11.00-17.00. Vårmarknad och Loppmarknad  
 
27  kl. 9.00 Städdag, samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid 
skolmuseét kl 12.00. 
 
30  kl. 20.30. Valborgsmässofirande, Kase, fyrverker i, körsång, vår tal,  
servering, grillad korv m m. Med stöd av NBV. 
 



Boka Uppland                                                                                     
Gruppbokning via Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se 
 
Valborgsmässoeld                                                                                    
Var vänlig lägg inget på kasen före den 6/4 . 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 25/2                                                
Hålls måndag 25/2 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 23/2 
Hålls lördag 23/2 kl 17.00 på torkvinden, Strömsbergs bagarstuga. Bruksgillet  
bjuder på mat. Välkommen!    
 
Årets marknader  
Vårmarknad 19-21/4  kl 11.00-17.00  
Strömsbergsdagen lördag 17/8 11.00-17.00  
Julmarknad söndag 24/11 kl 11.00-16.00      
Boka plats för försäljning på tel 070-64 38 441. Välkommen!  

Julmarknad 2018 
Samarbetskommittén vill härmed framföra ett varmt tack till alla besökare, försäljare 
och funktionärer som gjorde julmarknaden till ett lyckat evenemang. Välkommen 
åter. 
 
Krig och fred 
Under förra årets vallonbruksvecka med temat ”Välkommen världen” lyfte vi, ur ett 
historiskt perspektiv, fram brukens öppenhet mot omvärlden, välkomnande av  
främmande människor, deras kunskaper och innovationskraft. Vi påstod, att deras 
arbetsinsatser haft stor betydelse för Sveriges och brukssamhällenas utveckling  
ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
 
Via mail fick vi från någon person en del kritik för dessa – som man sade – ”naiva 
och med floskler fyllda åsikter”. Valloninvandringen och den industriellt  
ekonomiska utvecklingen sades från detta håll bara vara ett resultat av penning- och 
maktbegär från kapitalägare och statliga byråkrater.  
 
 
 



Brukens produktion var endast till för att stärka Sveriges krigsmakt för att bekämpa 
”de otrogna” (läs: katolikerna) och göra vårt land till en militär stormakt. 
 
Tema för årets vecka har diskuterats. Förslag har framförts, att uppmärksamma 
”rysshärjningarna” som för 300 år sedan drabbade bl. a. flera av våra uppländska 
bruk. Viss tveksamhet har yppats mot förslaget. Finns fortfarande rysskräcken kvar 
hos oss? Finns ett samvetskval dröjande bland oss svenskar för forna tiders blodiga 
krigserövringar? ”Vi rör inte vid det – vi klarade oss ju, medan det för våra nordiska 
grannländer gick betydligt sämre mot såväl bruna som röda galningar!” 
 
För något år sedan besökte jag Prag. I samband med detta gjordes en dagstur ut på 
den tjeckiska landsbygden och bl. a. till en kyrka, vars inredning var helt uppbyggd 
av mänskliga ben. Lampetter av revben, predikstol av lårben och andra skelettdelar, 
makabra skulpturer av skallar! 
Var hade man fått alla dessa delar från? Vår guide förklarade, att detta var resultatet 
av den värsta katastrofen, som drabbat det tjeckiska folket under historien. Första 
eller andra världskrigen eller möjligen digerdöden? frågade vi. Nej – det här var  
spåren efter 30-åriga kriget – alltså början på det som skulle bli Sveriges 
”stormaktstid”! 
 
Kanske skulle vi kunna ägna årets vallonbruksvecka åt Moder Teresas, Martin Luther 
Kings eller Denis Mukweges tankar och gärningar? Men – dom har väl inget med de 
uppländska bruken att göra ……?... 
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