UÜâ~áaçàà
Strömsbergs bruks egen lilla tidning
Nr 2 - 2021
Läs mer om Strömsbergs bruk på www.stromsbergsbruk.nu

Innehåll









Valborgsmässoelden
Städdagar april
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare
10 juni kl. 18
Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Nostalgimuseum i Domarbo
Invigning av kanotleden, Tämnarån
Konstvandring i Strömsbergs bruk
Tanke i tredje vågen…

Distribution och ansvarig utgivare:
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Valborgsmässoelden
Var vänlig lägg inget på platsen där kasen brukar vara.
Valborgsmässofirandet är inställt. Även 2020 ställdes firandet in och
därmed fyrverkeriet på grund av Covid 19. Alla frivilliga bidrag har
sparats till nästa fyrverkeri.
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
eller laga en valfri bit vägkant . Städdagar: 10/4, 17/4, 24/4, samling vid
skolmuséet kl. 9.00. Ta med redskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
- 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 sly.
Välkommen och tack för din medver kan!
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare
10 juni kl. 18
Företagare Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde vid
bagarstugan Strömsbergs bruk.
Ärenden:
Val av representanter till Strömsbergs bruks Sammarbetsbetskommitté.
Beslut om hur tillskott av kapital ska disponeras.
Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den 31
juli kl. 17 i r öda kolhuset. Dagor dning bifogas.
Välkommen!
Styrelsen
Nostalgimuseum i Domarbo
Nostalgimuseum i Domar bo öppnar för säsongen 13 maj. Sedan
öppet fredag-söndag t.o.m 30/8 (ej midsommar).
Öppettider kl. 11.00-17.00.
Annan tid bokas på 070-651 50 15.
(hemsida: www.nostalgimuseum.se) Guidning med stöd av NBV.
Invigning av kanotleden, Tämnarån
Invigning av kanotleden, Tämnarån 29 maj kl. 12.00-15.00. Med
aktiviteter i bland annat Strömsbergs bruk. Se närmare angående
arrangemang på vår hemsida.

Konstvandring i Strömsbergs bruk
Dagligen konstvandring i Strömsbergs bruk under
sommarmånaderna från och med 25/6. Utomhusutställning av flera
konstnärer. Med stöd av NBV.

Tanke i tredje vågen…
Min vän, hur står det till i social distans?
I munskydd tryckes kurvan ner. Det går som uti dans!
Håll ut, håll avstånd, sprita! Följ Tegnells doktrin!
Snart kommer som ett getingstick Landstingets snabbvaccin…..
Då öppnas grind på nytt för själen som blitt halv.
I smedjan, masugn, skogsmuse´t som yster utsläppt kalv
i Strömsbergs bruks café, museum Nostalgi
du skuttar runt som född på nytt! Bort hemska pandemi…!!!...
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Glad Påsk
önskar
Sammarbetsbetskommittén!

