Karlholmsbruk
Bruket vid havet anlades på 1700‐talet av Charles de Geer. Här finns en av landets bäst
bevarade lancahiresmedjor, röda smedsbostäder längs bruksgatorna, kvarn och klockstapel
vid torget, Vita Magasinet och en liten brukskyrka.
Brukstur kl. 13.00 söndag 28/6, 5/7, 12/7, 2/8 och 9/8. Samling vid Vita Magasinet där vi ser
en kort film om arbete och fest på bruket. Vi visar lancashiresmedjan där
ånghammaren åter slår. Här finns härdar, ångmaskin, valsverk mm bevarade.
På promenad i bruksmiljön besöker vi också den lilla skolstugan från 1700-talet. Efter
bruksturen serveras fika i Vita Magasinet.
Juli
26: kl.18.00. Visfestival i smedjan Claes Jansson, Willy Björkman, Lill-Babs forever med
Lena Nilsson.
Augusti
8: kl. 17 00. Musik i smedjan med Tierps Låtverkstad m.fl
www.karlholm.nu/kulturoguidegruppen
kulturoguide@karlholm.nu
070-646 08 19

Söderfors Bruk
1676 anlades e järnbruk med ensamrä a smida skeppsankare ll svenska örlogsflo an.
Söderfors har genom åren varit en vik g del av landets industri och är for arande e levande
samhälle. Bruket är e statligt byggnadsminne med vita bruksgator, kyrka, herrgård, engelsk
park med grekiskt tempel och stort dubbelankare.
April
30: Valborgsmässofirande. Kl. 20.00 Kyrkokören sjunger in våren vid
Församlingshemmet. Kl. 21.00 kase och fyrverkeri vid Ankarbacken.
Juni
6: kl. 12.00 Konsert i kyrkan, kl. 13.00 Nationaldagsfirande vid Församlingshemmet,
servering, lotterier, försäljning av bröd från Bagarstugan och laxsmörgås.
18: kl. 18.00. Majstången kläds vid Grekiska templet. Brukskapellet spelar.
19: kl. 14:00. Midsommarfirande i engelska parken Ankarbacken, dans kring majstången,
underhållning, fiskdamm, lotterier, servering.
Juli
Söndagar 5-26/7 kl. 13.00-16.00 Ankarsmedjan med bildspel, Hembygdsgården och
Gammelgården öppen för visning. Olika teman, bl.a om Anna Johanna Grill d.ä och Anna
Johanna Grill d.y. Guidad bruksvandring. Samling vid Hembygdsgården.
Augusti
8: kl.13.00-16 00.Anna Johanna-dagen. Öppet hus i Enkhuset, musikunderhållning,
servering, lotterier, klädutställning m.m.
Oktober
11: Höstmöte i Hembygdsgården.
December
6: kl.13.00-15.30 Öppet hus i Hembygdsgården, försäljning av bröd, lotterier m.m.
Kaffeservering
Grupper hela året, ring för bokning tfn 0293-30749.
För mer info se www.hembygd.se/soderfors/

Ullfors
Bruket anlades i mi en på 1600‐talet och producerade stångjärn fram ll 1929 då
verksamheten upphörde. Idag finns ingen ng av järnbruket kvar, men historien beskrivs
genom utställningar i Mumblingsgården, gamla Arkivet och Snickarverkstaden. I Smedsstugan
visas hur man bodde vid sekelski et 1800/1900.
April
22: kl. 19.00. Temakväll i Mumblingsgården. Christer Fagerlund berättar om sin tid som präst
i Liverpool.
30: kl. 20.00. Valborgsfirande på Hammarbacken. Kase, körsång och vårtal. Korv och
kaffeservering.
Maj
27: kl. 19.00. Temakväll i Smedsstugan. Ann-Marie Wikander berättar om sitt författarskap.
Juni
6: kl 18.00. Nationaldagsfirande i Mumblingsgårdens trädgård. Tal, körsång och
spelmansmusik. Kaffeservering.
18: ca kl. 21.15 efter konserten i Tierps kyrka. Spelmansträff, kaffeservering.
Juli:
25: kl. 12.00-15.00. Ullforsdagen. Museer och utställningar öppna. Guidade turer.
Folkdansuppvisning, musikunderhållning, hantverksförsäljning utefter Bruksgatan. Servering
av pannstekt sill i Smedsstugan. Våfflor, kaffe med hembakat bröd och kolbullar serveras.
Veteranfordonsträff.
26: kl. 11.00. Gudstjänst i Mumblingsgårdens trädgård.
September
16: kl. 19.00.Temakväll i smedsstugan. Per Davidsson berättar om Povel Ramel.
November
4: kl. 19.00. Temakväll i Smedsstugan. Puch Magnus tolkar Dan Anderssons kulturskatt.
December
9: Julsånger i Smedsstugan.
Mer information www.ullfors-gruppen.se Kontakt@ullfors-gruppen.se

Strömsbergs bruk
1920 tystnade smideshammarens dån i ”det vita bruket”. For arande kan man dock känna
industrihistoriens vingslag vid besök i de intakta industribyggnaderna vackert belägna vid den
idylliska Tämnarån.
Öppet bruk i gamla industrilokalerna och museerna:
Kl. 12.00-15.00. 10-13/4, 9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 15/8 samt 12/9. Musikunderhållning.
Loppmarknad kl. 10.00-15.00. 9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 15/8 (kl. 11.00-16.00) och 12/9.
Guidade turer: 10/4, 11/7, 8/8 samt 15/8. Samling vid Bruksdammen kl. 13.00. Gruppbokning:
0295-20300, bokauppland.se.
Hedens IP: Bilbingo onsdagar kl 19.00 jun-aug; fotboll apr-okt.
www.laget.se/StromsbergsIF
19/6 – 16/8: Konstvandring utomhus.

April

10–12:.kl. 11.00 – 17.00. Konst på väg, vårmarknad, loppmarknad, servering.
13: kl. 11.00 – 15.00. Konst på väg, vårmarknad, servering.
30: kl. 20.30. Valborgsmässofirande, kase, fyrverkeri, körsång, vårtal, servering.
Juni
18: kl. 18.00. Majstången kläds. Samling vid Bruksgatan.
19: kl. 15.00. Midsommarfirande vid Bruksgatan. Spelmän, dans, lekar, servering.
Augusti
14: kl. 9.00. Kolmilan tänds.
15: kl. 11.00-16.00. Strömsbergsdagen med marknad, kolmila, underhållning bl.a.
tornerspel, musik, servering.
November
22: kl. 11.00-16.00. Julmarknad, marknadsförsäljning, underhållning, servering.
Mera info se www.stromsbergsbruk.nu

Strömsbergs café
Välkommen till vårt mysiga och gammaldags café!
Här kan du njuta av lättare lunch, mackor, gofika och glass.
Finns också veg. gluten och laktosfritt.
Öppet kl.11.00 -17.00.
Hela påsken.
Valborg kl. 17.00 -21.00
Varje helg t.o.m 6 juni . Från 13 juni öppet varje dag t.o.m 16 aug.
Därefter helger i aug.
Info om olika evenemang se hemsidan
www.stromsbergscafe.se.
stromsbergbrukscafe@gmail.com, 073-3181861

Nostalgimuseum
Beläget i Domarbo 1 km utanför Strömsbergs bruk.
Veteranbilar, mopeder, motorcyklar, påhängsmotorer, cyklar,
radio och andra gamla apparater; handelsbod, bensinmack
och kiosk.
Följ med på en nostalgisk resa under en tidsperiod av c:a
100 år i ett unikt museum med allt från kakburkar till bilar.
Precis som på farfars tid får du köpa karameller i strut över
disk.
Du guidas och får en historia till föremålen.
Välkommen – och låt dig förföras och färdas tillbaka i
tiden.
Entré vuxna. Barn gratis i vuxet sällskap.
Öppet 8 maj - 30 augusti. fre-lör-sön kl 11.00-17.00
(stängt midsommar). Vi tar emot grupper och övriga även
på andra tider. För bokning: tel 070 – 651 50 15.
www.nostalgimuseum.se

