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Strömsbergs café  
Här kan du avnjuta en kopp kaffe med hembakt fikabröd alldeles intill Tämnarån. Du kan 
sitta ner i en av våra vackra soffor och uppleva en nostalgisk miljö. Förutom klassiskt fika-
bröd serverar vi även varma/kalla smörgåsar, sallader och lättare luncher. Nyhet för i år 
med start från maj är Afternoon Tea för 2-4 personer där ni serveras små söta bakverk, 
kakor, mini sandwich och snittar på ett eget uppläggningsfat. 
Kaffe, latte, cappuccino, espresso, te och läsk.  
Öppettider   
Kl 11-17 Säsongstart i påsk 24-28mars, 30 april (OBS! öppettid kl 17:00-21:00),  
1 maj, 5-8 maj därefter lör-sön maj ut, 4-6 juni, 10-12 juni, 15-19 juni (Här inleds sommar-
öppet, fram till 14 augusti har vi öppet ons-sön), 19-21 aug, 26-28 aug, 
under september lör-sön.  
Du kan även beställa eller boka oss för catering, privata bjudningar, kalas,  
minnestund, dop på andra tider.  
Kontakt 070-209 45 13 info2systrar@gmail.com  stromsbergscafe.mystickyapp.com 
Följ oss på Facebook Strömsbergs café och instagram cafestromsberg för uppdateringar av 
olika event och händelser. 



Kalendarium april-augusti  
 
April 
30 kl. 20.30. Valborgsmässofirande, Kase, fyrverker i, körsång, vår tal, server ing, 
grillad korv m m. 
Maj 
5 kl. 8.00 Gökotta vid klockstapeln. Tierps manskör . Arrangör : Svenska kyrkan 
Tolfta församling.     
13 kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet  i Domarbo öppnar för säsongen. Sedan öppet  
fredag- söndag t.o.m 28/8 (ej midsommar). Annan tid bokas på 070-651 50 
15.  (hemsida: www.nostalgimuseum.se) 
14 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från 
kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
14 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum 
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
Juni 
11 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från 
kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
11 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum 
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
23 kl. 18.00. Majstången kläds. Samling vid brukskontoret. 
24  kl. 15.00. Majstångsresning vid bruksgatan. Spelmän, folkdans, lekar ,  
serveringar. 
Juli 
9 kl. 13.00. Guidad bruksvandring. Samling vid bruksdammen. 
9 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från 
kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
9 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med 
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
Augusti 
6-14 Vallonbruksveckan. 
13 kl. 13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. 
13 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från 
kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
13 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum 
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
19 kl. 09.00 Kolmilan tänds. Hon är  rest i kolgården och kolar  på ca 4 dygn. 
19 kl. 17.00 Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför   
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet. 
20 kl .11.00 – 17.00. Strömsbergsdagen. Hantverksgata. Guidning. Kolmila. 
Aktiviteter för hela familjen. Serveringar. Loppmarknad. Öppet i industribyggnader, 
skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum, arbetarbostad, vävstuga 
och Nostalgimuseum i Domarbo. 
Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41. 
 
 
 
 
 



Boka Uppland 
 
Gruppbokning  via Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se 
 
Städdagar april-maj  
 
16 april kl. 9.00. Samling vid brukslokalen. Ta med redskap.  
23 april kl. 9.00 Samling vid brukslokalen. Ta med redskap. 
1 maj kl. 9.00 Städning efter  fyrverker i och eld. Samling vid resterna av kasen.  
Ta med redskap.  
 
Kaffe/saft och korv vid skolmuseet kl 12.00.  
 
Välkommen och tack för  din medverkan  
 
Bilbingo  
 
Bilbingo sommaren 2016 på Hedens Idrottsplats, Strömsbergs bruk.  
Följande onsdagar kl. 19.00. 
 
15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 och  31/8 
 
Välkommen!  
 
E-postadresser önskas till vårt medlemsregister  
 
Strömsbergs Bruksgille vill ha Din e-postadress. Vi kommer att under  
våren börja sända ut meddelanden, kallelser, protokoll m.m via e-post. Skicka 
din e-postadress till thomas@kolbiten.se. Om Du inte uppger någon  
e-postadress får du handlingarna direkt hem i brevlådan som tidigare. Har du 
redan sänt in Din e-postadress, behöver Du inte göra det igen. 
 
Styrelsen          
 
Fiberutbyggnad i Strömsbergs bruk 
 
Den 10 februari hölls en informationsträff om bredband, TV-kanaler och  
IP-telefoni. 
Boende i Strömsberg som vill ha fiberanslutning kan kontakta Tierp Fiber 
Network 0293-563001  
Jan Palm 070-2731540       
  



Valborgsmässoelden 
 
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen som blir på samma plats som 2015 
dvs. vid dammen mellan Virkesmagasinet och åbron. 
 
Var vänlig lämna inga föremål innehållande spik eller annat obrännbart material. 
Av miljöskäl är det inte tillåtet att lägga impregnerat  eller målat virke,           
hushållsavfall, grovsopor o.d. på elden. 
 
All fordonstransport till kasen skall ske på befintlig väg fram till                     
virkesmagasinet. För att undvika skador på gräsmattan skall det som skall  
brännas, bäras eller släpas den sista biten fram till kasen. Vid transporter till fots 
kan Du ta valfri väg över gräsytan. 
 
Tack för  att Du hjälper  oss att bevara gräsmattan.  
Strömsbergs Bruksgille 
 
Följande organisationer ingår i Strömsbergs bruks samarbetskommitté:  
 
Strömsbergs Bruksgille äger  och vårdar , skolmuseum, arbetarbostad, bagarstuga, vävstuga samt lek-, 
bad- och grillplats. Gillet arrangerar Valborg- och midsommarfirande samt stöder Stiftelsen Strömsbergs Bruks 
Industriminnen i arbetet med bl a fastighetsunderhåll och utveckling av järn- och skogsbruksmuseum.  
Årsavgift: Enskild medlem 100:- familj 180:- och företag/organisation 500:-. Pg 476 69 09-8. 
Adress: Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Ordförande: Thomas Lindström, 070 – 591 49 96. 
Bokning av Bagarstugan: Lotta Lund 070-2256982 
  
Strömsbergs Idrottsförening äger  och dr iver  Hedens IP strax utanför  Strömsbergs bruk, platsen för  det 
framgångsrika A-lagets hemmamatcher. Organisationen har två sektioner, fotboll och skidor samt en bingo-
kommitté.   
Årsavgift: Ungdom (till 19 år) 150:-, vuxna (till 64 år) 300:-, pensionär ( från 65 år) 150:- och familj 600:-. 
Anmälan via hemsidan http://www.laget.se/STROMSBERGSIF  
Adress: Box 5, 815 21 Tierp. 
Ordförande: Rolf Lindberg, 0293 – 121 22; 070 – 743 56 34.  
Kansliadress: stromsbergsif@stromsbergsbruk.nu  
  
Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen äger och förvaltar huvuddelen av brukets industribyggnader 
och brukslokalen.  
En stiftelse är en självständig, egenförvaltande juridisk person utan medlemmar eller ägare. Den står under 
länsstyrelsens tillsyn. Oberoende av detta tar industristiftelsen tacksamt emot gåvor och donationer på  
bg 327-3224. 
Adress: Werviers väg 2, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Ordförande: Per Sjödin, 0293 - 410 00; 070 – 823 33 33. 
Bokning av brukslokalen: Lars-Olof Billberg 0293-41137 kvällstid.   
  
Nätverket Strömsbergs bruks Företagare är  löst sammansatt. Medlemmar  är  företagare med önskemål 
om att skapa så god näringsmiljö som möjligt för mikro- och småföretag i och kring bruket.  
Årsavgift: 0:-.  
Adress: Södra Dorkarbyvägen 8, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Kontaktperson: Lennart Wallin 0293-41108   
 
Vid varje sammanträde med Kommittén representeras organisationerna av 2 ledamöter. Vid varje votering har 
organisationen 1 röst. Varje organisation har rätt att delta med flera representanter med yttranderätt.    



Vi sponsrar valborgsfyrverkeriet 2016 

 
STRÖMSBERGSKOLARNA 

”Äkta träkol gjort på gammalt vis i kolmila” 
 

 

Magnus Birgerssons Åkeri 

Strömsbergs Bruksgille vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som 
gör det möjligt att hålla vår långa fyrverkeritradition vid liv!     



Strömsbergs Café  

 

          

Nätverket Strömsbergs 
bruks företagare   



Strömsbergs IF:s  matcher 2016 (div 2 Norrland)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De två första hemmamatcherna är planerade att spelas på LF Arena i Tierp. Övriga på Heden i  Strömsberg. Med  
reservation för ändringar av tid och spelplats. För mer info laget.se/STROMSBERGSIFHERR  



                                                 

 
En man som INTE heter Ove (men som skulle kunna göra det…). 
 
Under senaste tid har vi roats, förargats och fascinerats av Ove både i 
bokform och på bio. 
 
I vår trappuppgång i hyreshuset bor en sedan länge pensionerad  
skolfux. Han har utnämnt sig själv till kvarterets ordningsman.  
Högljutt antastar han i både skrift och tal husens innevånare med  
påpekanden angående sand som dras in i trappuppgångar, hundar och 
katter som rastas i husens närhet, musik på för hög volym som tränger  
igenom väggar, golv och tak samt ohängda slynglars vilda framfart på 
cykel och moped. I den gemensamma tvättstugan har han anslagit egna 
regler gällande tider och inrättningens skötsel. 
Efter vinterns snöfall beslutade vår hyresvärd att hustaken skulle  
skottas. En inhyrd firma anlitades som gjorde avspärrningar med  
upplysningen: 
 ”Varning för fallande snömasor!” 
Givetvis angrep genast vår ordningsman texten med röd filtpenna i 
högsta hugg för att komplettera med ett felande S och eventuellt med 
tillägg av en bock i kanten…. 
 
Och massorna föll! 
Nu tillbringar han som inte heter Ove en tid på sjukhuset. 
Stackars vårdpersonal…!!!... 
 
RLg    

 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  27/7. 
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 


