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Kalendarium april-december
April
4 kl. 9.00. Städdag, samling vid skolmuseét. Ta med r edskap. Kaffe och kor v
vid skolmuseét kl 12.00.
18 kl. 9.00 Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid skolmuseét kl 12.00.
25 kl. 9.00 Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe och korv vid skolmuseét kl 12.00.
Maj
8 11.00-17.00. Nostalgimuseum 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) Guidning med stöd av NBV.
9 10.00-15.00. Loppmarknad i Industr iminnespar ken. 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. Sarah och Sabina underhåller på flöjt, fiol och nyckelharpa i Röda kolhuset 13.00.
Juni
Dagligen från och med 19/6 Konstvandring. Utomhusutställning fler a konstnär er .
Med stöd av NBV.
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP.
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet
(ej midsommar). Guidning med stöd av NBV.
13 10.00-15.00. Loppmarknad i Industriminnesparken. Försäljare välkomna från
kl.8.00. Vid regn inomhus.
13 12.00-15.00. Öppet bruk Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.
PRO:s sångkör ”Refrängen” underhåller i Röda kolhuset 13.00.
18 18.00. Majstången kläds Samling vid brukskontoret.
19 15.00. Midsommarfirande vid Bruksgatan. Spelmän (med stöd av NBV), lekar,
servering.

Juli
Dagligen Konstvandring. Utomhusutställning fler a konstnär er . Med stöd av NBV.
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP.
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
Guidning med stöd av NBV.
11 10.00-15.00. Loppmarknad i Industriminnesparken. För säljar e välkomna från
kl. 8.00. Vid regn inomhus.
11 12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
Med stöd av NBV. Underhållning i Röda Kolhuset av Current Hill 13.00.
11 13.00. Guidad tur genom bruket Samling vid br uksdammen. Med stöd av NBV.
Augusti
Dagligen Konstvandring till och med 15/8 Utomhusutställning flera konstnärer. Med
stöd av NBV.
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP.
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
Guidning med stöd av NBV.
8 13.00. Guidad tur genom bruket Samling vid bruksdammen. 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, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.
”Hopkoket” spelar i Röda kolhuset 13.00.
14 09.00. Kolmilan tänds Hon är rest i kolgården och kolar på ca 4 dygn.
Med stöd av NBV.
15 11.00-16.00. Strömsbergsdagen Marknad, guidning, kolmila, musik, serveringar,
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
Surströmmingsfest på torkvinden Datum meddelas senare Anmälan till
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82.
12 10.00-15.00. Loppmarknad i Industr iminnespar ken. 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.
Kulturskolans dans- och musikgrupp i Röda Kolhuset 13.00.
Oktober
24 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: tor kvinden i bagar stugan.
November
14 9.00. Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammar smedjan.
Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.
22 11.00-16.00. Julmarknad. Sång och musik med stöd av NBV. Ser ver ing.
Boka marknadsplats på tel. 070-643 84 41.
28 9.00. Arbetsdag för återställande av lokalerna efter julmarknaden.
Samling vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.

Inställt!
På grund av situationen med coronaviruset har Tierps kommun beslutat att inställa årets
Konst på väg. Detta innebär, att vi i Kommittén i Strömsbergs bruk också inställer alla
våra verksamheter under påsken i Strömsbergs bruk. Även valborgsmässofirandet
inställs.
Vi återkommer med information om framtida arrangemang senare.

Städdagar april
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: 4/4, 18/4, 25/4, samling vid
skolmuséet kl 9.00, se kalendariet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Plocka upp nedblåsta grenar kring lekplatsen och utefter Bruksgatan samt lägga på
kasen.
- Reparera skadade vägkanter inkl. rondellen vid Brukslokalen.
- Plocka upp papper och annat skräp, lägg i påsar som du kastar hemma eller ställer vid
skolmuséet.
OBS! Vid snötäcke eller nederbörd finns inomhusgöromål med att iordningställa
muséerna inför sommaren.
Välkommen och tack för din medver kan!

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.

Tierps Riksteaterförening
Även under 2020 gäller för Bruksgillets medlemmar: ta med släkt o vänner och anmäl
till Lisa Rosengren 073-9672576. Vid minst 10 anmälda får vi 10% rabatt
(scenpasspris).
Senaste nytt om aktuella föreställningar hittas på
https://www.tickster.com/sv/events/by/uyrtng5rm3pchpv/tierps-rtf

Långfredag
För inte alls länge sedan var långfredagen ”stängd”. Allt – butiker, restauranger,
danslokaler, biografer, teatrar, mm var stängda. Inga idrottsevenemang tilläts. På radion
spelades nästan bara ”seriös” musik.
Det låter för dagens barn och ungdom nästan som Coronatider, men det var långt före
dylika hemskheter.
Min lilla syster hade oturen – men som det snart skulle visa sig – turen, att vid ett tillfälle
fylla år just en långfredag. Morsan och farsan var väl inte speciellt religiösa, men
försökte ändå följa den gängse konvenansen om lugn, ro och kontemplation aktuell dag.
Nu tyckte ändå morsan att lillflickan borde få sitt kalas oavsett fredag.
Så alla grannbarn och kompisar inbjöds, och de flesta kom. Presenter, ”ja, må hon leva”,
saft, bullar, tårta med aktuellt antal ljus att blåsa ut bjöds på. Det stojades och lektes
”Hela havet stormar” och ”Blindbock”.
Storasyster lärde festdeltagarna göra påskkärringar av flirtkulor och piprensare, och
farsan ordnade fiskdamm med godispåsar åt alla deltagare.
Upplivade, belåtna och för dagen lite otillåtet högljudda lämnade födelsedagsfirarna
kalaset sent på kvällen. En liten kille sammanfattade då, vad troligen de flesta tyckte om
tillställningen: ”Det här var den bästa långfredag, jag varit med om”…..
RLg

Aktuellt från kanotprojektet
Bryggor från Marinbastun har nu levererats till Strömsbergs bruk resp. Månkarbo för
att läggas i ån under april-maj. Det behövs frivillig arbetskraft för detta!
Fortfarande inget besked om bryggtillstånd från Hällefors-Tierp Skogar AB (nya
markägare efter Stora/Begvik).
Detsamma gäller nya kraftverksägarna vid Gryttjom och en markägare vid Ö Vad.
Vi väntar också på besked från Tierps kommun om strandskyddsdispens.
Oklart i nuläget vilken typ av brygga som kan anläggas i dammen i Karlholm.
Förhandlingar med Tierps kommun i ärendet pågår.
Det samma gäller bryggplats med rastplats i Tolfta. Där finns alternativen
samplanering med ev. ny ägare eller HT-skog enl. ovan.
Ett erbjudande om tillgång till bastu i Västland för kanotpaddlare finns. Vi har planer
på, att om detta löses anlägga en brygga vid platsen.
Kommunen har skänkt till projektet ett antal ”överblivna” men fullt användbara
bryggor. Vi ska se om någon av dessa går att lägga i på sträckan Gryttjom – Tierp
t.ex. vid Torslunda och Fors.
Röjning vid brygg- och rastplatser har påbörjats och sker i samråd med resp.
markägare. För arbetet finns skrivna instruktioner för att göra alla platser någorlunda
likvärdiga.
Vi kommer att hålla ”ambassadörsutbildningar” för intresserade bl. a. om
kulturvärden och sevärdheter kring ån. Den första träffen planeras till Strömsbergs
bruk i slutet av maj och en i september i Ullfors.
Planering av informationsmaterial att ge ut, anslå, osv. kring paddlingssträckan pågår.
Alla som deltar i projektet noteras med egen insatstid med sitt ideella arbete.

Köp boken ”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Boken kan köpas under de olika evenemangen i Strömsberg. Pris 295 kr inkl.
moms. Kan även beställas på hemsidan under
fliken ”NY BOK”.
2018 var det 375 år sedan Strömsbergs bruk grundades. Det var 1643 som
bergsmannen och vallonen Welam Wervier anlade den första masugnen vid forsen i
Tämnarån.
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.

