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Kalendarium februari– april
Februari
25 kl. 10.00-12.00. Skoterutfärd. Samling på Br uksgatan. Kor vgr illning och
varm choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
25 kl. 12.00. Skidutflykt. Samling på Bruksgatan. Korvgrillning och varm choklad.
Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
25 kl. 11.00-13.00. Besök i skogsbruksmuseet med tipspr omenad. Avslutning
vid bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i uppvärmd
lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
25 kl. 11.00-15.00. Öppet hus hos bildkonstnär Lennar t Wallin, Södr a
Dorkarbyvägen 8, vid infarten till Strömsberg. Skyltat. Kostnadsfritt.
Vinterlovsaktivitet.
26 kl. 17.30. Årsmöte Str ömsber gs samfällighetsför ening. Lokal: tor kvinden i
bagarstugan.
27 kl. 17.00. Årsmöte Str ömsber gs Br uksgille. Lokal: tor kvinden i bagar stugan.
29 kl. 19.00. Årsmöte Str ömsber gs Idr ottsför ening. Lokal: br ukskontor et.
Mars
25-28 kl. 11.00-17.00. Konst på väg: Utställar e i Str ömsber gs br uk och
Dorkarby. Strömsbergs Café öppet.
25-28 kl. 12.00 – 15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
27 kl. 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen.
April
16 kl. 9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv
vid skolmuseet kl 12.00.
23 kl. 9.00 Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv vid
skolmuseet kl 12.00.
30 kl. 20.30. Valbor gsmässofir ande, Kase, fyr ver ker i, kör sång, vår tal,
servering, grillad korv m m.

Valborgsmässoeld
Var vänlig lägg inget på kasen före den 10/4 2016. Tack för visad hänsyn!

Julmarknad 2015
Samarbetskommittén vill härmed framföra ett varmt tack till alla besökare, försäljare
och funktionärer som gjorde julmarknaden till ett lyckat evenemang. Välkommen
åter.

Möte Fyra Bruk
Representanter för bruken träffas 8/2 för att diskutera gemensamma verksamheter
under 2016, bl a annonsering/reklam, Tämnarån som kanotled, cykelvägar i
kommunen, berättarkvällar samt vallonbruken som kulturarv i kommunen.

Nyöppnat boende i StrömsbergsBruk för
ensamkommande flyktingungdom söker personal.
Ungdomsstödjare, ungdomspedagog och samordnare för verksamheten
i Stömsbergsbruk,Norrgården
Deltid/Heltid /Flextid
kontaktuppgifter:
Integralen UTPF enhetschef Lars Odefors Leg psykolog Leg
psykoterapeut
070 42871 64 Maryamm E. 076 8807676 odefors@gmail.com Org.nr
4402240411** Fskatt 6 h

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

Fotboll
Strömsbergs IF:s fotbollslag (A-lag) spelar seriespel i div 2 Norrland på
hemmaplanen Hedens IP med säsongstart i april. För mer info www.laget.se/
STROMSBERGSIFHERR/

Samarbetskommittén

Sammanträder to 11/2 för att utvärdera 2015 års aktiviteter och planera för 2016.
Strömsbergsdagen 20/8 kl 11.00 – 17.00.
Julmarknad 20/11 kl 11.00-16.00
Boka plats för försäljning på
tel 070-643 84 41.

SIF årsmöte

hålls må 29/2 kl 19.00 i Gl:a brukskontoret, Strömsbergs bruk.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Se dagordning på bl a SIF:s hemsida.
Enkel förtäring.
Välkomna!

