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Kalendarium

Preliminär planering för hela året finns på stromsbergsbruk.nu.

Strömsbergs IF:s årsmöte

P. gr.a. pandemin beslutar styrelsen att årsmötet 2021 flyttas till lö 13 mars kl 11.00
och hålls på Hedens P-plats (alltså utomhus!). Se förslag till dagordning på
vår hemsida.
Ta med eget fika att förtära vid en paus.
Välkommen!

Mötet för samfällighetsföreningen hålls fre. 26/2 kl 18.00.

P. gr. a. nuvarande pandemiregler kommer mötet att ske digitalt via Zoom och
medlemmar som önskar delta anmäler sig via Thomas Lindström på
thomas@kolbiten.se senast 24/2. Vid frågor ang. mötet eller samfälligheten kontakta
ordf. Thomas Lindström. 070-591 49 96 eller via ovanstående mailadress.

Bruksgillets årsmöte

Bruksgillets årsmöte uppskjutet p. gr. a. smittoläget i Covid 19. Kallelse kommer i
nästa nr. av BruksNytt.

Valborgsmässoeld och fyrverkeri

Var vänlig lägg inget på kasen. Tack för visad hänsyn!
Se information i nästa nummer av BruksNytt.
2020 ställdes firandet in och därmed fyrverkeriet på grund av Covid 19. Alla
frivilliga bidrag har sparats till nästa fyrverkeri.

Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare

Se kallelse i nästa nummer av BruksNytt. Mötet uppskjutet på grund av smittoläget i
Covid 19.

Om nyårslöften

Hur har det gått med vikten? Gick det att fimpa för gott?
Jag har slutat med att ge mig själv nyårslöften. Jag är usel på att hålla dom. En viss
tröst är förstås, att många andra heller inte tycks kunna hålla sina löften.
Forskare på området hävdar, att det är lättare att lova börja med något nytt än sluta
med något gammalt.
Exempel: Lova inte att sluta med socker och fett i maten. Låt löftet hellre bli att äta
mera frukt och grönt!
Nyårslöftet är lättats att hålla, om man lovar sig något positivt, trevligt och roligt!
Ha ett fortsatt löftesrikt år!
RLg

Tegelverket

Någon km norr om Strömsbergs bruk på Tämnaråns östra strand vid
Tegelverks- och Braxenströmmarna finns lämningar av ett tegelverk. Det anlades
vid 1800-talets mitt. Där tillverkades murtegel och takpannor. Produktionen var av
s.k. husbehovskaraktär.
Råvaran var blålera och i vissa fall ishavslera, som hämtades från de
omkringliggande ängarna. För att transportera leran från åns västra sida anlades
varje vår en flottbro. Fundament från denna finns kvar i dag.
Brännugnen kunde rymma 20.000 murtegel, som tog en vecka att bränna.
Torkningen företogs i lador invid verket.
1948 brändes de sista tegelstenarna i verket. Därmed upphörde produktionen.
Torkladorna revs, och tegelverksbyggnaden övergavs.
Samarbetskommittén har diskuterat möjligheten att söka ekonomiskt bidrag för att
bevara resterna av verket. Sly behöver röjas, och den industrihistoriskt intressanta
byggnaden måste stagas upp.

Tegelmästare
Ivan Engström och Axel
Hellberg i arbete med att
tillverka tegelpannor.

Årsavgiften i Strömsbergs Bruksgille
Dags att betala medlemsavgiften för 2021.
Enskild medlem - 100 kr
Familj - 200 kr
Företag - 500 kr
Beloppet sätts in på pg nr 476 69 09 - 8.
Kom ihåg att ange ditt namn!
Tack för ert stöd!
Styrelsen

