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Kalendarium april-december
Städdagar april-maj
Vi sponsrar valborgsfyrverkeriet 2019
Vårmarknad loppmarknad och korvförsäljning
Bilbingo
Strömsbergs Skogsbruksmuseum i f.d. Ångsågen
Loppmarknad-Bidrag till vård och underhåll av de historiska
industribyggnaderna
Stort partytält för uthyrning
Valborgsmässoelden
Köp boken ” STRÖMSBERGS BRUK– mitt i tiden” 295 kr
Följande organisationer ingår i Strömsbergs bruks
samarbetskommitté
Strömsbergs IF:s s seniorlags seriematcher vårsäsongen 2019
Tankar från tvättstugan

April
6 kl. 9.00.

Städdag, samling vid skolmuseét. Ta med r edskap. Kaffe och kor v vid
skolmuseét kl 12.00.

13 kl. 9.00

Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid
skolmuseét kl 12.00.

18-22 kl. 11.00-17.00.

Öppet i Strömsbergs Café.

19-22 kl. 11.00-17.00.

Konst på väg

19-22 kl.12.00 -15.00.

Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av
älghorn, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.

19 kl. 13.00.

Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen. Med stöd av NBV.

19-21 kl. 11.00-17.00

Vårmarknad och Loppmarknad

27 kl. 9.00

Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid skolmuseét
kl 12.00.

30 kl. 20.30.

Valborgsmässofirande, Kase, fyr ver ker i, kör sång, vår tal, ser ver ing, gr illad
korv m m. Med stöd av NBV.

Maj
Lördag-söndag-helgdag samt klämdagar 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café.
1

9.00.

Städning efter fyr ver ker i och eld. Samling vid r ester na av kasen.
Ta med redskap.

10 11.00-17.00.

Nostalgimuseum i Domar bo öppnar för säsongen. Sedan öppet fredag- söndag
t.o.m 1/9 (ej midsommar). Annan tid bokas på 070-651 50 15.
(hemsida: www.nostalgimuseum.se). Guidning med stöd av NBV.

11 10.00-15.00.

Loppmarknad i Industr iminnespar ken. 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.

Juni
Onsdagar kl 19.00. Bilbingo Hedens IP.
Lördag-söndag-helgdag samt från och med 10/6 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.
8 10.00-15.00.

Loppmarknad i Industriminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00.
Vid regn inomhus.

8 12.00-15.00.

Öppet bruk . Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av
älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.

20 18.00.

Majstången kläds. Samling vid brukskontoret.

21 15.00.

Midsommarfirande vid bruksgatan. Spelmän (med stöd av NBV), 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. Guidning med stöd av NBV.
13 13.00.

Guidad tur genom bruket Samling vid br uksdammen. Med stöd av NBV.

13 10.00-15.00.

Loppmarknad i Industriminnesparken. För säljar e välkomna fr ån kl. 8.00.
Vid regn inomhus.

13 12.00-15.00.

Öppet bruk. Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum 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 18/8, 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.
3 13.00.

Invigning av Vallonbruksveckan i Kolhuset. Tal av kommunalrådet Sara Sjödal
(C). Därefter ges en musikkonsert med Södra Bergens Balalajkor.
Arrangemanget stöds av NBV.

10 13.00.

Guidad tur genom bruket Samling vid bruksdammen. Med stöd av NBV.

10 10.00-15.00.

Loppmarknad i Industriminnesparken Försäljare välkomna från kl. 8.00.
Vid regn inomhus.

10 12.00-15.00.

Öppet bruk. Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av
älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.

16 09.00.

Kolmilan tänds . Hon är r est i kolgår den och kolar på ca 4 dygn.
Med stöd av NBV.

16 17.00.

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

17 11.00-17.00.

Strömsbergsdagen Marknad, guidning, kolmila, musik, serveringar, loppmarknad
(guidning, kolmila och musik med stöd av NBV).
Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseu 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
14 10.00-15.00. Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna från kl. 8.00.
Vid regn inomhus.
14 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs café.

14 12.00-15.00. Öppet bruk . Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med samlingen av
älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.
14 19.00.

Oktober
26 17.00.

November
16 9.00.

Surströmmingsfest på torkvinden Anmälan senast 10/9 till Thomas Lindström på
070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82.

Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: tor kvinden i bagar stugan.

Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammar smedjan.
Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.

24 11.00-16.00. Julmarknad. Sång och musik med stöd av NBV. Ser ver ing.
Boka marknadsplats på tel. 070-643 84 41.
30 9.00.

Arbetsdag för återställande av lokalerna efter julmarknaden.
Samling vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.

Ponnyridning
Jenny Hed och Josefina Kviegård ställer hästar, ledare och skyddsutrustning till förfogande på Malmbacken
följande datum under 2019:
21/4 kl. 12-15 (påskdagen).
11/5, 8/6, 13/7, 10/8 och 14/9 kl. 12-15 (öppet bruk).
17/8 kl. 11-14 (Strömsbergsdagen).
Verksamheten är försäkrad.
Konstvandring
Utställning utomhus 21/6 – 17/8

Strömsbergs Café
Här kan du njuta av lättare luncher och hembakat fikabröd
Öppet kl. 11-17
Säsongspremiär påsken 18 – 22 april
Valborgsmässoafton kl 17-21
Under maj och början av juni lör–, sön– och helgdagar samt klämdagar.
Sommaröppet varje dag 8 juni-18 augusti. Därefter lör–sön i augusti
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

Städdagar april-maj
Alla kan hjälpa till med att göra Strömsbergs bruk ännu vackrare. Flera av
arbetsuppgifterna kan utföras valfri dag, tex. Plocka upp lite papper, lägga några grenar
på kasen eller laga en valfri bit vägkant . Städdagar: 6/4, 13/4, 27/4 samling vid
skolmuséet kl 9.00 samt 1/5 samling vid kasen kl 9.00 se kalendariet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Plocka upp nedblåsta grenar kring lekplatsen och utefter Bruksgatan samt lägga på
kasen.
- Plocka ihop nedblåsta grenar på våghusholmen och lägga i en hög vid våghuset.
- Samla upp vägkäppar på John Brobergs Väg, Fähusgatan samt Skansenvägen och lägga
utanför skogsbruksmuséet.
- Reparera skadade vägkanter inkl. rondellen vid Brukslokalen.
- Plocka upp papper och annat skräp, lägg i påsar som du kastar hemma eller ställer vid
skolmuséet.
- Röja/såga ned buskar/sly utefter ån, i Industriminnesparken och runt skogsbruksmuséet
enligt anvisningar som ges på städdagarna.
- Den 1/5 är arbetsuppgifterna städning efter fyrverkeriet och eldning av kvarliggande
materiel vid kasen.
OBS! Vid snötäcke eller nederbörd finns inomhusgöromål med att iordningställa
muséerna inför sommaren.
Välkommen och tack för din medver kan!

Vi sponsrar valborgsfyrverkeriet 2019
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”

Nätverket Strömsbergs
bruks företagare

Strömsbergs Café
Magnus Birgerssons Åkeri

Vårmarknad loppmarknad och korvförsäljning
Långfredagen, påskafton och påskdagen kl 11-17. Platsen är i och runt masugnen

Välkommen!
Bilbingo

Bilbingo sommaren 2019 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 vård och underhåll av de historiska
industribyggnaderna
Under årets loppmarknader kommer Strömsbergs Bruksgille att ha eget bord. Intäkterna
från Bruksgillets försäljning går till underhåll av de historiska industribyggnaderna.
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. Se kalendariet för
öppettider.
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 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.

Valborgsmässoelden
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen f.r.om 6/4 som blir på samma
plats som 2018 d.v.s. 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. Önskas hjälp med transporter 6/4, 13/4 och
27/4 kontakta Tomas Lindström, 070-5914996.
Tack för att Du hjälper oss att bevar a gr äsmattan.
Strömsbergs Bruksgille.
Köp boken ” STRÖMSBERGS BRUK– mitt i tiden” 295 kr
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 .
Boken kan även beställas på hemsidan.

Följande organisationer ingår i Strömsbergs bruks samarbetskommitté:
Strömsbergs Bruksgille äger och vår dar , skolmuseum, ar betar bostad, bagar stuga,
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 str ax utanför Str ömsber gs
bruk, där spelar våra fotbollslag sina hemmamatcher. Vi har fotbolls- och skidsektioner
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 s seniorlags seriematcher vårsäsongen 2019
A-laget (Division 3 Södra Norrland)

B-laget (Division 8 Uppland Norra)

Hemmamatcherna spelas på Hedens IP. De första hemmatcherna spelas dock på LF Arena i Tierp.
Med reservation för att tid och plats kan ändras. För mer info se lagens respektive hemsida.

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

