UÜâ~áaçàà
Strömsbergs bruks egen lilla tidning
Nr 1- 2014
Läs mer om Strömsbergs bruk på www.stromsbergsbruk.nu

Innehåll
• Loppmarknad
• Årsmöten
• Det händer i Strömsbergs bruk
• Hästsemester
• Hasse får guld
• Informationskanaler

Loppmarknad- Bidrag till Strömsbergs Bruksgille
Under någon eller några av sommarhalvårets loppmarknader i
industriminnesparken (vid regn inomhus) kommer Strömsbergs
Bruksgille att ha eget bord. Intäkterna från Bruksgillets försäljning går
oavkortat till föreningens verksamhet. Du kan själv bidra genom att
skänka
loppmarknadssaker till Bruksgillet. Inlämning sker i skolmuséet under
påskhelgen (18-21 april kl. 11-17) eller enligt överenskommelse med
Lars Olof Billberg tel. 0293-41137.
Ett varmt tack för ditt bidrag

Årsmöten
Under februari hålls årsmöten i våra delorganisationer – se BruksNytt
5/2013.
Idrottsföreningen håller sitt möte ti 25/2 kl 19:00 i Gla Brukskontoret,
Strömsbergs bruk med sedvanliga mötesförhandlingar. Kallelse och
förslag till dagordning finns på SIF:s hemsida.
Föreningen bjuder på enkel förtäring. Välkommen!

Det händer i Strömsbergs bruk
Februari
Sportlov Idrottsföreningen, Gillet, Industriminnesvännerna, Stiftelsen
och vi i bruket erbjuder aktiviteter för skollediga.
18 kl.10.00-12.00. Skoterutfärd. Samling på Bruksgatan.
Korvgrillning och varm choklad. Tillgång till uppvärmd lokal.
Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
18 kl.12.00. Skidutflykt. Samling på Bruksgatan. Korvgrillning och
varm choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt.
Vinterlovsaktivitet.
18 kl. 11.00-13-00. Besök i skogsbruksmuseet med tipspromenad.
Avslutning vid bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i
uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
18 kl. 11.00-15.00. Öppet hus hos bildkonstnär Lennart Wallin,
Södra Dorkarbyvägen 8, vid infarten till Strömsberg.
Skyltat. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
21 kl. 17.30. Årsmöte Strömsbergs samfällighetsförening. Lokal:
torkvinden i bagarstugan.
22 kl 17.00. Årsmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i
bagarstugan.
25 kl. 19.00. Årsmöte Strömsbergs Idrottsförening. Lokal: GL:a
brukskontoret (Cafe Strömsberg)
27 kl. 19.00. Årsmöte 27 kl 19.00 Strömsbergs industriminnesvänner.
Lokal: kontorshuset.

April
Påsk i Strömsbergs bruk
12 kl. 9.00 Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap, vid
snötäcke inomhusarbete.
18 – 21 kl. 11.00 – 17.00. Konst på väg: Utställare i Strömsbergs bruk
och Dorkarby.
18 – 21 kl. 11.00 – 17.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja,
skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och
arbetarbostad är öppna .
18 – 21 kl. 11.00 – 17.00. * Säsongstart för Café Strömsberg. Därefter
se nedan.
20 .kl.13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid Café Strömsberg.
26 kl.9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap
30 kl 20.30. Valborgsmässofirande, Kase, fyrverkeri, körsång, vårtal,
servering, grillad korv m m. Vårtalare blir ordförande i Föreningen
Vallonbruk i Uppland Stefan Vårdsäter.

Hästsemester
Det har blivit en sommarsemestertradition för min fru och mig att besöka Strömsholm. Där kan man njuta av en promenad i slottsparken, se
Mälarens vatten spegla de lätta sommarmolnen, njuta en kopp kaffe
med färskt bröd på altanen vid serveringen med utsikt över de vidsträckta ägorna med hästar av alla de slag gående, galopperande, hoppande i olika fållor.
Men viktigast av allt är naturligtvis besöket på Jazzens Museum och
den efterföljande kvällskonserten med musiker från när och fjärran.
I väntan på 2012 års musikaliska arrangemang förirrade vi oss upp på
själva stallbacken. Där stötte vi ihop med två vackra kusar – riktiga
pegaser. Det visade sig att de var på väg på semester. Den ene önskade sig till landet med gröna ängar, klöverbete, fågelsång och lata dagar.
Den andre skulle bege sig till kungliga huvudstaden Stockholm. Båda
såg fram mot se
Döm om vår förvåning när vi vid den gångna sommarens besök återsåg
våra två pållar. Naturligtvis måste vi fråga hur de upplevt sin med
spänning emotsedda semester. På
landet hade det varit precis som
tänkt: rikligt med klöver, få
flugor och irriterande bromsar
och lugn och ro. I Stockholm
hade det varit intressant. Vår
fyrbente vän hade t o m fått delta
i den ridande vaktparaden vid det
kungliga slottet. Däremot hade
besöket på HÖTORGET inte alls
varit vad springaren tänkt sig…..
Rolf Lindberg

Hasse får guld
Det är ett känt faktum, att våra organisationer till stor del verkar och
utvecklar resp verksamhet genom många frivilliga krafter. Enskilda
människor och grupper lägger ner mycken egen tid, möda, energi och
intresse på att föra verksamheterna framåt. Detta sker ofta utan tanke
på egen vinning och beröm. Sällan får dessa personer någon uppskattning och öppet beröm för sina insatser.
Nu tilldelas Hans Hillbom Upplands Fotbollsförbunds och Svenska
Fotbollsförbundets högsta utmärkelser för sina insatser för idrottens
utveckling inom föreningen, Få har väl som Hasse gjort sig förtjänt av
denna uppmärksamhet. Hans mångåriga arbete inom huvudstyrelsen
både som ordförande, kassör och ledamot, deltagande i fotbollssektionens arbete liksom inom bingoverksamheten förtjänar mycket beröm.
Under en lång tid var han SIF:s egen nöjespappa och bidrog till framgångsrika artistuppträdanden och danser ute vid Hedens IP. Äran blir
inte mindre av, att han dessutom var en duktig och sympatisk idrottsman under sin aktiva karriär på fotbollsplanen.
Utmärkelsen delas ut vid Förbundens stora galafest i Stockholm under
våren. Hasse är föreningens hittills ende, som fått dessa förtjänsttecken. Vi tackar för insatserna och gratulerar!

Informationskanaler
Samarbetskommittén kommer att presentera program, nyheter och
verksamheter via egentillverkade broschyrer, på vår hemsida, på
Facebook som kopplas till sidan samt också i Bruksnytt. Den senare
kan du nå på ny e-post-adress bruksnytt@stromsbergsbruk.nu.
Välkommen med bidrag, tankar och idéer!
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