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Kalendarium  maj-december  
 
Maj 
 
Lördag-söndag-helgdag samt klämdagar 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café. 
 
1    9.00.  Städning efter  fyrverker i  och eld. Samling vid resterna av kasen. Ta med redskap.        
 
 
11  11.00-17.00.   Nostalgimuseum i Domarbo öppnar  för  säsongen. Sedan öppet fredag- söndag t.o.m 
      26/8 (ej midsommar). Annan tid bokas på 070-651 50 15.  (hemsida: www.nostalgimuseum.se)  
      Guidning med stöd av NBV. 

12  10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn  
       inomhus. 

12  12.00-15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av  
       älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 
 
  
Juni 
 
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP. 
 
Lördag-söndag-helgdag samt från och med 11/6 dagligen 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café. Se 
www.stromsbergscafe.com. 

Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet (ej midsommar). Guidning med stöd av 
NBV. 

9   10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn 
      inomhus. 

9   12.00-15.00.   Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av 
     älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 

21 18.00.  Majstången kläds. Samling vid brukskontoret. 

22  15.00.  Midsommarfirande vid bruksgatan. Spelmän( med stöd av NBV),  lekar , server ing. 

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. Guidning med stöd av NBV.  
 
14  13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. Med stöd av NBV. 

 

 
 



 
14  10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn 
       inomhus. 

14  12.00-15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av   
       älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 

Augusti 
 
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP. 
 
Dagligen till och med 19/8, därefter lörd-sönd 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café. 

Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. Guidning med stöd av NBV. 
 
11  13.00.  Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. Med stöd av NBV. 

11  10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn  
       inomhus. 

11  12.00-15.00.   Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av 
       älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 

17  09.00.  Kolmilan tänds. Hon är  rest i kolgården och kolar  på ca 4 dygn. Med stöd av NBV. 

17  17.00.  Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför  
      Strömsbergsdagen. Samling vid hammarsmedjan. 

18  11.00-17.00.  Strömsbergsdagen. Marknad, guidning, kolmila, musik, server ingar , loppmarknad, 
      (guidning, kolmila och musik med stöd av NBV). 
      Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum,  
      arbetarbostad och vävstuga är öppna. Med stöd av NBV. 
      Nostalgimuseum med guidning. Med stöd av NBV. 
      Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41. 

September 
 
8   10.00-15.00.   Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från  kl.8.00. Vid regn 
     inomhus. 
 
8   11.00-17.00.   Öppet i Strömsbergs café.  

8   12.00-15.00.   Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av  
     älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 

8   19.00.   Surströmmingsfest på torkvinden. Anmälan till 
     Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 

Oktober 
 
27  17.00.  Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i bagarstugan. 

 



 
November 

17   9.00.   Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammarsmedjan. 
       Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka. 

25   11.00-16.00.   Julmarknad. Sång och musik samt skolmuseum med stöd av NBV. Server ing. Boka 
       marknadsplats på tel. 070-643 84 41. 

 
December 
 
1   9.00.   Arbetsdag för  återställande av lokalerna efter  julmarknaden. Samling vid hammarsmedjan.  
     Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.  
 
 
 
 
Välkommen världen 
 
Invandringen under vallonbrukens storhetstid handlade knappast om människor på 
flykt från förtryck och hot i sitt hemland, även om religiös och annan förföljelse före-
kom.  
Med öppna armar, främst från bruksherrar, togs yrkesskickliga smeder med familjer 
emot. Man kunde göra pengar på deras arbete! 
 
Bruken blev bl. a. genom mångkulturen ett något öppnare, mera tillåtande samhälle 
Människorna fick det socialt och ekonomiskt bättre. Visserligen var samhället  
fortfarande skiktat med gud fader i toppen, därnäst brukspatron. Smederna hade en  
särställning bland arbetarna.  
Begreppet ”bruksmentalitet” stod dock oftast för innovation, sammanhållning,  
öppenhet och välkomnande. 
 
Dagens invandrarsituation kännetecknas av ofta själsligt och fysiskt trasiga flyktingar 
tvingade bort från hemländer undan hot, terror och krigets alla fasor. Dessa människor 
kan vi inte omgående ”tjäna pengar på”! 
 
Men detta land, som vi kallar vårt stolta fosterland, rikt, tolerant, öppet, borde kunna ta 
emot förföljda, frihetsberövade människor i nöd. Vi borde inse, att på sikt är  
mångfalden ett bättre alternativ än enfalden. Tillsammans är vi starkare än var och en i 
sitt inpinkade revir. Utan öppenhet och tolerans gent emot alla oavsett hudfärg,  
religion, läggning eller härkomst kommer Sverige aldrig att bli ”great again”…!!... 
 
RLg   
 
 
 



 

Strömsbergs Café  
 
Här kan du njuta av lättare luncher och hembakat fikabröd   
Öppet kl. 11-17 
Säsongspremiär påsken 29 mars - 2 april 
Valborgsmässoafton kl 17-21 
Under maj och början av juni lör–, sön– och helgdagar samt klämdagar.   
Sommaröppet varje dag 11juni-19 aug. 
info2systrar@gmail.com    www.stromsbergscafe.com  070-209 45 13 
 
 

Strömsbergs fest-och konferenslokal    
 
  
Hyr vår nyrustade och nypiffade festlokal 
för Ert firande, bröllop eller evenemang. 
Vi hjälper Er att förverkliga Er vision.   
 
Mer information på www.stromsbergscafe.com  070-209 45 13 



Vi sponsrar valborgsfyrverkeriet 2018 

 
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   

Tierp 



Vårmarknad och loppmarknad    
 
Påskafton och  påskdagen kl 11-17. Platsen är i och runt masugnen 
Välkommen! 
 
Boka Uppland    
 
Gruppbokning via Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se  
 
 
Städdagar april-maj 
  
14/4, 21/4, 28/4 och 1/5. Se kalendariet.   
 
Välkommen och tack för  din medverkan!  
 
Bilbingo  
 
Bilbingo sommaren 2018 Hedens Idrottsplats, Strömsbergs bruk.  
Onsdagar kl. 19.00 med början i juni. 
 
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 bord. Intäkterna från Bruksgillets försäljning 
går till föreningens verksamhet. Du kan själv bidra genom att skänka loppmarknadssaker 
till Bruksgillet. Inlämning sker i skolmuséet under påskhelgen eller direkt till  
Bruksgillets bord under loppmarknaderna i maj–september.   
Ett varmt tack för ditt bidrag! 
 
 
Stort partytält för uthyrning  
    
Om Du behöver ett tält i formatet 5x8 meter till festen kan du kontakta Tomas Lind-
ström, Strömsbergs bruks samarbetskommitté, tele. 070-591 49 96. Hyran är 500 kr./
dygn utan hjälp eller 750 kr./dygn om hjälp önskas med montering.   
 
 
    
 



                                                 

 

 

 
 

 

Valborgsmässoelden 
 
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen f.r.om 14/4 som blir på samma 
plats som 2017 d.v.s. vid dammen mellan Virkesmagasinet och åbron. 
 
Var vänlig lämna inga föremål innehållande spik eller annat obrännbart materi-
al. 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. Önskas hjälp med transporter 14/4, 21/4 o 
28/4 kontakta Tomas Lindström, 070-5914996.  
 
Tack för  att Du hjälper  oss att bevara gräsmattan.  
Strömsbergs Bruksgille. 
 
 
Köp den nya boken 
” STRÖMSBERGS BRUK– mitt i tiden” 
 
2018 är det 375 år sedan Strömsbergs bruk grundades.  I boken ger författaren Kersti 
Kollberg och fotografen Björn Ullhagen ett aktuellt porträtt av bruket. Boken är rikt 
illustrerad med både gamla och nya bilder. 
 
Ur innehållet: 
- Det vita bruket . 
- Landskapet, människan och järnet . 
- Vallonerna Wervier, De Geer, Guillaume . 
- Också arbetarnas historia . 
- Den livsnödvändiga skogen . 
- En herrgårdshistoria . 
- Mellan arbete och vila . 
- Mer än ett sekels idrottshistoria . 
-Företagsamma bruksare . 
 
Boken kan köpas i Skolmuseét under Öppet bruk. Samt i  
informationskiosken på Strömsbergsdagen och Julmarknaden. Se  
kalendariet      
 



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 200:- och företag/organisation 500:-.  
Pg 476 69 09-8. 
Adress: Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Ordförande: Thomas Lindström, 070-5914996. 
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 bingokommitté.   
Årsavgift: Ungdom (till och med 19 år) 150:-, vuxna (till och med 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, ; 070-7435634.  
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; 070-8233333. 
 
  
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: Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Kontaktperson: Lars-Olof Billberg 0293-41137.   
 
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 IF:s seriematcher 2018 (division 2 Norra Svealand)    
 
  

Hemmamatcherna spelas på Hedens IP. De första hemmatcherna 
spelas troligen på LF Arena i Tierp. Med reservation för att tid och 
plats kan ändras för enstaka matcher även i övrigt.  Mer informat-
ion på 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  26/7. Med utgivning i början av augusti.  
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 


