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Kalendarium för resten av året
April
13-17 / kl. 11.00-17.00. / Öppet i Strömsbergs Café
14-17 / kl. 11.00-17.00. / Konst på väg: Utställar e i Str ömsber gs br uk och
Dorkarby.
14-17 / kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammar smedja,
skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och
arbetarbostad är öppna.
14 / kl. 13.00. / Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen.
15-16 / kl 11.00-17.00/ Vårmarknad Boka plats för för säljning på
tel 070-643 84 41.
22 / kl. 9.00. / Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv vid
skolmuseet kl 12.00.
29 / 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, ser ver ing,
grillad korv m m.
Maj
Lördag-söndag-helgdag 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café
1 / kl. 9.00. / Städning efter fyr ver ker i och eld. Samling vid r ester na av kasen. Ta
med redskap.
12 / kl. 11.00-17.00. / Nostalgimuseet i Domar bo öppnar för
säsongen. Sedan öppet fredag- söndag t.o.m 27/8 (ej midsommar). Annan tid bokas på
070-651 50 15. (hemsida: www.nostalgimuseum.se)
13 / kl. 10.00-15.00. / Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl. 8.00. Vid regn inomhus.
13 / kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
25 / kl. 8.00 / Gökotta vid våghuset med Tier ps manskör .
Arrangör: Svenska kyrkan.

Juni
Onsdagar kl 19.00 fr.o.m 14/6 bilbingo Hedens IP
Lördag-söndag-helgdag samt 14-18/6 och fr.o.m. 21/6 dagligen 11.00-17.00. Öppet
i Strömsbergs Café
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. (ej midsommar)
10 / kl. 10.00-15.00. / Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl. 8.00. Vid regn inomhus.
10 / kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
22 / kl. 18.00. / Majstången kläds. Samling vid br ukskontor et.
23 / kl. 15.00. / Midsommarfirande vid br uksgatan. Spelmän, folkdans, lekar ,
servering.
Juli
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP
Dagligen 11.00-17.00. öppet i Strömsbergs Café
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
8 / kl. 13.00. Guidad tur / genom br uket. Samling vid br uksdammen. Samling vid
bruksdammen.
8 / kl. 10.00-15.00. / Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl. 8.00. Vid regn inomhus.
8 / kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
Augusti
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP
Dagligen t.o.m. 13/8 därefter lörd-sönd 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
12 / kl. 13.00. / Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen.

12 / kl. 10.00-15.00. / Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl. 8.00. Vid regn inomhus.
12 / kl. 12.00 – 15.00. / Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
18 / kl. 09.00. / Kolmilan tänds. Hon är r est i kolgår den och kolar på ca 4 dygn.
18 / kl. 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att monter a mar knadsstånd inför
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet.
19 / kl. 11.00 – 17.00. / Strömsbergsdagen. Hantver ksgata. 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.
September
9 / kl. 10.00-15.00. / Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl.8.00. 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.
9 / kl.19.00. / Surströmmingsfest på tor kvinden. Anmälan till
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82.
Oktober
28 / kl. 17.00. / Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: tor kvinden i
bagarstugan.
November
18 / kl. 9.00. / Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammar smedjan.
Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.
26 / kl. 11.00-16.00. / Julmarknad. Boka plats för för säljning på
tel 070-643 84 41.
December
2 / kl. 9.00. / Arbetsdag för åter ställande av lokaler na efter julmar knaden. Samling
vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka. Samling vid
Bruksdammen.

Vårmarknad
Nytt för året är vårmarknaden under två dagar i påsk. Påskafton och
påskdagen kl 11-17. Platsen blir i och r unt masugnen.
Välkommen!
Boka Uppland
Gruppbokning via Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se
Städdagar april-maj
22 april kl 9.00. Samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och
korv vid skolmuseet kl 12
29 april kl 9.00. Samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och
korv vid skolmuseet kl 12
1 maj kl 9.00. Städning efter fyrverkeri och eld. Samling vid resterna av
kasen. Ta med redskap. Bruksgillet bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen och tack för din medver kan!
Bilbingo
Följande onsdagskvällar kl 19.00 spelar vi bilbingo ute vid Hedens
idrottsplats:
14/6, 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7,26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8 samt 30/8.
Välkomna!
Strömsbergs Skogsbruksmuseum i f.d. Ångsågen
Skogsbruksmuséet är medlem i Museinätverket Skog & Trä.
Du som vill vara med och utveckla muséet anmäler Dig till Lars Nilsson
0293-41020.
Muséet är öppet under ”Öppet bruk” och Strömsbergsdagen. Se
kalendariet.
Loppmarknad-Bidrag till Strömsbergs Bruksgille
Under sommarhalvårets loppmarknader i industriminnesparken
(vid regn inomhus) kommer Strömsbergs Bruksgille att ha eget bort.
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 14-17 april kl
12-15 eller enligt överenskommelse med Lars Olof Billberg
tel. 0293-41137.
Ett varmt tack för ditt bidrag.

Vi sponsrar valborgsfyrverkeriet 2017
Strömsbergs Bruksgille vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör det
möjligt att hålla vår långa fyrverkeritradition vid liv!

STRÖMSBERGSKOLARNA
”Äkta träkol gjort på gammalt vis i kolmila”

Magnus Birgerssons Åkeri

Nätverket Strömsbergs bruks
företagare
Tierp

Strömsbergs Café

Följande organisationer ingår i Strömsbergs bruks samarbetskommitté:
Strömsbergs Bruksgille äger och vår dar , skolmuseum, ar betar bostad,
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 järnoch 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 str ax utanför
Strömsbergs bruk, platsen för det framgångsrika A-lagets hemmamatcher.
Organisationen har två sektioner, fotboll och skidor samt en bingokommitté.
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.

”Strömsbergs Bruk 375 år” En ny bok på gång!
Boken kommer att skrivas av journalisten och författaren
Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen. De är väl kända för sina
tidigare teknikhistoriska böcker om Oljeön i Ängelsberg, Alunda gjuteri
och senast om garveriet i Tärnsjö. De är förstås intresserade av att komma
i kontakt med personer som kan vårt bruk, har äldre släktingar som kan
berätta om händelser, personhistoria eller annat intressant. Gärna sådant
som det inte tidigare är skrivet om.
Fotografen Björn Ullhagen har redan varit i bruket och fotat lite under de
vintriga dagarna i december, men kommer gå runt mer i bruket och
fotografera och tar kanske kontakt med en och annan.
Boken är tänkt att få en profil som riktar sig såväl till ortsbor och
kommuninnevånare, för vilka vallonbruksepoken haft stor betydelse, som
till en kulturintresserad allmänhet.
Bokens planerade innehåll.
Strömsberg ser på många sätt fortfarande ut som på gamla järnbrukets tid,
med sina vackra och välbevarade industribyggnader och bruksbostäder.
Men samhället har i dag huvudsakligen en befolkning som arbetar på
annan ort. Många har dock sina rötter i bruket och känner dess
historia väl och vill gärna dela med sig, medan andra som är nytillkomna
vill veta mer. I dag arrangerar föreningarna i bruket fortfarande
verksamheter och aktiviteter som tidigare anordnades av bruksägaren, till
exempel valborgsmäss, midsommar och jul liksom utveckling av nya
idéer och planer.
Det finns alltså ett påtagligt behov att komplettera Strömsbergs bruks
historiska bakgrund, samtid och framtidsmål.
Boken har beräknas kosta c:a 300 kr och Gillets medlemmar kommer
erbjudas förköp till stöd för utgivningen. Mera information om hur du gör
för att beställa boken kommer på stromsbergsbruk.nu inom några veckor.
Förmodligen även via annonsering på andra platser.
Jan Helmer Gustafsson

Valborgsmässoelden
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen som blir på samma plats
som 2016 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 bevar a gr äsmattan.
Strömsbergs Bruksgille
Strömsbergs café
En pärla intill Tämnarån.
Här kan du njuta av hembakat fikabröd och lättare luncher såsom
sallader, smörgåsar, våfflor och paj i en lugn och nostalgisk miljö. Vi
erbjuder även Sia kul- och pinnglass, kaffe, latte, cappuccino, espresso,
lösvikts te, läsk och festis.
Öppet:
Kl 11-17
Säsongspremiär påsken 13-17 april
Valborg OBS! kl 17-21 1 maj
Under maj och juni i samband med helger och röda dagar.
14-18 juni 21-25 juni
26 juni-13 augusti öppet alla dagar
19-20 augusti 26-27 augusti
Följ oss gärna på Facebook!
Kontakt:
info2systrar@gmail.com 070-209 45 13
Stort partytält för uthyrning
Om Du behöver ett tält i formatet 5x8 meter till festen kan du kontakta
Tomas Lindström, Strömsbergs bruks samarbetskommitté,
tele. 070-591 49 96. Hyran är 500 kr./dygn utan hjälp eller 750 kr./dygn
om hjälp önskas med montering.

Strömsbergs IF:s seriematcher 2017 (division 2 Norra Svealand)

Hemmamatcherna spelas på Hedens IP. De första hemmatcherna spelas
nog på LF Arena i Tierp. Med reservation för att tid och plats kan ändras
för enstaka matcher även i övrigt.
Mer information på laget.se/STROMSBERGSIFHERR

Röd luva
I vasaloppstider har man nu haft en annonskampanj om att bära röd luva för att
hedra den legendariske skidkungen ”Mora-Nisse” i samband med tävlingen.
Denna typ av huvudbonad var vanlig hos de flesta skidåkare på ”tiden det begav
sig”.
I början på 1950-talet hölls SM på skidor i min hemstad. Banorna var lagda
genom vår hemby med en brant utförslöpa – av alla kallad SM-backen. Nedom
branten gjorde spåret en tvär sväng, i vars utkant löpte en forsande bäck. Flera av
åkarna fick ett ofrivilligt dopp i det våta.
Mora-Nisse kom susande nedför och tog svängen elegant. Så gjorde också en
annan Nisse med tillnamnet Täpp. Han råkade dock vid den häftiga vänstergiren
tappa sin röda toppluva, som blåste ner i vattnet. Min kompis morsa ”Juppan”
var inte sen att fiska upp huvudbonaden kanske i hopp om, att åkaren skulle
vänta på henne. Så skedde inte, utan Täpp susade vidare mot mål utan luva.
”Juppan” blev inte sur och besviken för det. Tvärt om höjde hon luvan över sitt
huvud och fastslog: ”Den där Nisse var bäst!”
Luvan blev självklart ett verkligt dragplåster för oss alla hemma hos min kompis.
Och självklart – med röd luva firar vi nu alla våra skidhjältar, som bringat oss så
mycken glädje i vita spår genom tiderna!
Rlg

