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Kalendariet april-maj
April
2 - 6 kl 11.00 - 17.00 Str ömsber gs café öppet.
3 –6 kl. 11.00 – 17.00. Konst på väg: Utställar e i Str ömsber gs br uk och
Dorkarby.
3–6 kl. 12.00 – 15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna .
3 kl. 19.00. Musikkväll. Se annons.
5 kl. 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen.
18 kl. 9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap,
20 kl. 19.00. Möte Str ömsber gs industr iminnesvänner . Lokal: br ukskontoret.
25 kl. 9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap
25 kl. 17.00. Möte Str ömsber gs Br uksgille. Lokal: tor kvinden i bagar stugan.
30 kl 20.30. Valbor gsmässofir ande, Kase, fyr ver ker i, kör sång, vår tal, ser vering, grillad korv m m. Vårtalare blir Barbro Wiklund.
Maj
1 kl.9.00. Städning efter fyr ver ker i och eld. Samling vid r ester na av kasen.
Ta med redskap.
9 kl.10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna kl. 8.00.
Boka bord på 070-643 84 41. Vid regn inomhus.

9 kl.12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
14 kl.08.00. Gökotta vid klockstapeln. Tier ps manskör . Ar r angör : Svenska
kyrkan
Tolfta församling
15 kl.11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domar bo öppnar för säsongen. Sedan
öppet fredag- söndag t.o.m 30/8 (ej midsommar). Annan tid bokas på 070-651
50 15. (hemsida: www.nostalgimuseum.se).

Ny hemsida för Fyra Bruk
I vårt samarbete med Fyra Bruk startar vi en ny gemensam hemsida (den gamla
gäller inte längre). Den är för tillfället under uppbyggnad. Sidan kan redan nu
nås via adressen 4bruk.se Här kommer vi att presentera nyheter och aktualiteter
från berörda bruk liksom gemensamma arrangemang och aktiviteter. Från hemsidan tar du dig lätt till respektive bruks hemsida.
Välkommen!

Påsk
På den tiden det begav sig, var väl påsken en tid av blandade känslor och upplevelser. Som en kall hand alt våt filt om sinnet låg över hela helgen fröken F:s
från små- och söndagsskolan hemska berättelser om lidande och ond plågsam
död på korset och i samband därmed min skuld och skam…. Långfredagen var
värst. Radion spelade bara andlig och ”seriös” musik och hade några enstaka
tråkiga föredrag om påskfirande i det ”heliga” landet. TV fanns ju till en början
inte.
Vi sprang några varv runt pingisborden i idrottsföreningens klubblokal, drog en
spader hos S, lyssnade på Elvis hos K (han var den ende som hade radiogrammofon) eller blev miljonär alternativt luspank hos Hans och Greta (ja inte i
pepparkakshuset !) via Monopolspel. Kvällarna segade sig fram. En blev dock
särskild lyckad, då jag tog hem pokerpotten. Vinsten investerades i två nya samlaralbum för Rekord Magasinets lagbilder.
Påskaftonen var betydligt trevligare. Efter morsans delikata påskbord med sill,
skinka, otaliga äggrätter och dricka drog tonårsgänget ut till Folkets Hus för en
dans med Maggan och hennes kompisar. Rytmerna åstadkoms av allt från lokala
H S:s Trio till Arne Domnerus orkester. Den sistnämnde med Jan Johansson som
virtuos pianist.
Om vintern hade varit snörik kunde man nå´n påskledig dag ta en skidtur via Lsjöns porösa is till S-häll för ett sista vinteråk utför backarna.
Numera har väl andra inslag tillkommit i vårt firande. En del gamla traditioner
finns kvar. Det blir mat och dryck, ”familjeliv”- vilket ibland kan vara liktydigt
med ”Hela havet stormar”, TV, bokläsning, trädgårdspyssel, ut i naturen osv.
Konst på väg – en runda till alla intressanta orter med skickliga hantverkare – är
ett givet inslag och nöje. Glad blir man av de många ytterst fantasifulla och fantastiskt gjorda alstren. Någon gång lite besviken på kvalitén. Men mestadels positivt uppmuntrad med nya tankar, trevliga upplevelser och glada möten med
idogt verksamma kulturarbetare och gamla vänner.
Välkommen du också till ”Konst på väg” – och GLAD PÅSK!
RLg

Strömsbergs Café
Så har det löst sig med övertagandet av
caféet i Strömsbergs bruk. Systrarna
Eva och Sara Borg kommer att ta över
rörelsen f o m påskveckan (Konst på
väg). De har ambitionen att driva och
fortsätta utveckla verksamheten. ”Det
har länge varit en dröm för oss att driva
ett sommarcafé”, säger systrarna och
ser fram mot att tillsammans med en del
andra familjemedlemmar bjuda
fastboende, sommargäster och tillfälliga
besökare på gott fikabröd, lättare
måltider och glass under sommaren.
Och detta sker i de genuina cafélokalerna i G:la Brukskontoret och den
Foto: Studio Ash
rofyllda utemiljön på stranden av
Tämnaråns stilla vattenflöd. Vi är övertygade om, att systrarna Borg kommer att
föra den uppskattade traditionen ”njutbart fika under historiska vingslag och i
rofylld miljö” vidare, och önskar dem välkommen och LYCKA TILL!
Samtidigt vill vi också passa på att tacka tidigare ägarna fam. Lindberg för deras
verksamhet och samarbete i bruket med hopp om fortsatt god verksamhet bl a
med Konditori Royal i Tierp.

Musikafton i Strömsbergs bruk 3 april.
Blues och rock med bandet Current Hill samt trubadura on med Peter Axelsson.
Plats:Torkvinden/Bagarstugan Strömsbergs bruk
Entré : 80 kr kaﬀe och smörgås ingår. Egen dryck får medtas.
Begränsat antal platser, köp bilje i god d… Ev. kvarvarande bilje er säljs vid entrén. Reserva on för slu örsäljning.
För informa on och bilje köp:
Thomas Lindström 070-591 49 96
Lo a Lund 070-255 69 82
Arrangör: Strömsbergs Bruksgille

Sammanslagning av Vänföreningen Strömsbergs bruks
Industriminnen och Strömsbergs Bruksgille
Vid årsmötena beslutades att föreningarna skall gå samman. Vidare godkändes
övergångsbestämmelser och nya stadgar. Allt enligt det förslag som bifogats
årsmöteshandlingarna. För att beslutet skall äga giltighet behövs ytterligare ett
likalydande beslut i båda föreningarna. Kallelser nedan:

Kallelse till möte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till möte den 25 april 2015.
Ärenden: Sammanslagning av föreningar och beslut om nya stadgar.
Välkommen!
Styrelsen.

Kallelse till möte i Vänföreningen Strömsbergs bruks Industriminnen
Medlemmarna kallas härmed till möte den 20 april 2015.
På dagordningen: Sammanslagning av föreningar, beslut om stadgar och datum
för samgåendet.
Välkommen!
Styrelsen.

Boka Uppland
Gruppbokning genom Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se

Städdagar april-maj
25 april kl. 9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap.
1 maj kl.9.00. Städning efter fyr ver ker i och eld. Samling vid r ester na av
kasen. Ta med redskap.

Strömsbergs IF:s hemmamatcher 2015 (A-laget div 2 NS)

Lördag 11/4
14.00 Strömsbergs IF - Arameisk-Syrianska IF Länsförsäkringar Arena, Tierp
Lördag 25/4
14.00 Strömsbergs IF - Syrianska IF Kerburan Länsförsäkringar Arena, Tierp
Lördag 9/5
16.00 Strömsbergs IF - Kvarnsvedens IK Hedens IP, Strömsberg
Söndag 17/5
15.00 Strömsbergs IF - Nacka FF Hedens IP, Strömsberg
Tisdag 2/6
19.00 Strömsbergs IF - Gamla Upsala SK Hedens IP, Strömsberg
Lördag 13/6
17.00 Strömsbergs IF - BKV Norrtälje Hedens IP, Strömsberg
Fredag 26/6
19.00 Strömsbergs IF - Skiljebo SK Hedens IP, Strömsberg
Söndag 9/8
15.00 Strömsbergs IF - Sollentuna FF Hedens IP, Strömsberg
Lördag 22/8
17.00 Strömsbergs IF - Upsala IF Hedens IP, Strömsberg
Lördag 5/9
14.00 Strömsbergs IF - Västerås IK Hedens IP, Strömsberg
Lördag 19/9
14.00 Strömsbergs IF–Avesta AIK Hedens IP, Strömsberg
Söndag 27/9
14.00 Strömsbergs IF - Sandvikens IF Hedens IP, Strömsberg
Lördag 10/10
14.00 Strömsbergs IF - Enskede IK Hedens IP, Strömsberg
Med reservation för ändringar.
För mer information besök herrlagets hemsida:
http://www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR

Distribution och ansvarig utgivare:
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.
Tel. 0293-411 37, Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk.
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt
är mån 25/5 2015
Du kan höra av dig till redaktionen med frågor och innehåll via
e-post bruksnytt@stromsbergsbruk.nu
Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr .
BruksNytt publiceras också på vår hemsida
www.stromsbergsbruk.nu

