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Kalendarium april-augusti   
 
April  
 
9   kl. 9.00.  Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe       
 och kaka vid skolmuseét kl 12.00.  
 
15-16 kl. 12.00-15.00.  Öppet bruk. Masugn, hammarsmedja, kolhus 
 och skolmuseum är öppna. Med stöd av NBV. 
 
15-18  Konst på väg.     
 
15-18 kl. 11.00-16.00.  Vårmarknad och loppmarknad. Grillad korv. 
 Boka marknadsplats på tel. 070-6438441 
 
17 kl. 13.00. Guidad tur genom bruket med stöd av NBV. 
 
23 kl. 9.00.  Städdag samling vid skolmuseét. Ta med redskap. Kaffe 
 och kaka vid skolmuseét kl 12.00.  
 
30 kl. 20.30.  Valborgsmässofirande, Kase, fyrverker i, körsång,  
 vårtal, servering, grillad korv m.m. Med stöd av NBV. 
 Du som vill lära dig hur fyrverkeriet förbereds och avfyras,  
 kontakta Ove Östergren 070 6965754. 
 
Maj 
 
Kanotuthyrning tel. 070-7425634 
 
Onsdagar från och med 18/5 kl. 19.00. Bilbingo Hedens IP. 
 
1 kl. 9.00.  Städning efter fyrverkeri och kase.  Samling vid kasen. 
 
7 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
7 kl. 17.00.  Årsmöte Strömsbergs Bruksgille. Plats: Röda  
 Kolhuset. 
 
 
 
 



20 kl. 11.00-16.00.  Nostalgimuseum i Domarbo öppnar för  
 säsongen. 
 Sedan öppet fredag- söndag t.o.m  18 september (ej midsommar). 
 Annan tid bokas på 070-651 50 15. 
 (hemsida: www.nostalgimuseum.se) Guidning med stöd av NBV. 
 
21 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i  
 Industriminnesparken. Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid 
 regn inomhus. 
 
21 kl. 12.00-15.00.  Öppet bruk. Masugn, hammarsmedja,  
 skogsbruksmuseum, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
 Med stöd av NBV. 
 
Juni 
Dagligen kl. 8.00-18.00.  Utställning ” Strömsbergs IF 110 år, 
Strömsbergs Bruksgille 40 år och Upplandsstiftelsen 50 år”. 
 
Kanotuthyrning tel. 070-7425634 
 
Dagligen från och med 24/6 Konstvandring. Utomhusutställning 
flera konstnärer. Med stöd av NBV. 
 
Onsdagar kl. 19.00. Bilbingo Hedens IP. 
 
Fredag-söndag kl. 11.00-16.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet 
(ej midsommar). Guidning med stöd av NBV. 
 
4  kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industriminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
12 kl. 11.00-14.00 Upplandsstiftelsen 50 år. Prova på att paddla 
 kanot. Kaffe, läskedrycker och grillad korv. 
 
18 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
 
 
 
 



18 kl. 12.00-15.00.  Öppet bruk Masugn, hammarsmedja,  
 skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum 
 och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 
 
23 kl. 18.00.  Majstången kläds Samling vid Bruksgatan. 
 
24 kl.  15.00.  Midsommarfirande vid Bruksgatan. Spelmän (med 
 stöd av NBV), lekar, servering. 
 
Juli 
 
Dagligen kl. 8.00-18.00.  ” Strömsbergs IF 110 år, Strömsbergs 
Bruksgille 40 år och Upplandsstiftelsen 50 år”. 
 
Dagligen Konstvandring. Utomhusutställning flera konstnärer . Med 
stöd av NBV. 
 
Kanotuthyrning tel. 070-7425634 
 
Onsdagar kl. 19.00. Bilbingo Hedens IP. 
 
Fredag-söndag kl. 11.00-16.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 
Guidning med stöd av NBV. 
  
9 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
9 kl. 13.00. Guidad tur genom bruket Samling vid  
 bruksdammen. Med stöd av NBV. 
 
23 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
23 kl. 12.00-15.00.  Öppet bruk Masugn, hammarsmedja,  
 skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och  
 arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 
 
 
 
 
 
 



Augusti 
 
Dagligen kl. 8.00-18.00.  ” Strömsbergs IF 110 år, Strömsbergs 
Bruksgille 40 år och Upplandsstiftelsen 50 år”. 
 
Dagligen Konstvandring. Utomhusutställning flera konstnärer . Med 
stöd av NBV. 
 
 
Kanotuthyrning tel. 070-7425634 
 
Onsdagar kl. 19.00. Bilbingo Hedens IP. 
 
Fredag-söndag kl. 11.00-16.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.  
   Guidning med stöd av NBV. 
 
6 kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
 
6 kl. 13.00.  Guidad tur genom bruket Samling vid bruksdammen. 
 Med stöd av NBV. 
 
19 kl. 09.00.  Kolmilan tänds Hon är rest i kolgården och kolar på ca 
 4 dygn. 
 Med stöd av NBV. 
  
20 kl. 11.00-17.00.  Strömsbergsdagen Aktiviteter för hela familjen. 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 

 

 

 
 Nostalgimuseum i Domarbo  
 
Nostalgimuseum i Domarbo öppnar  för  säsongen 20 maj. Sedan     
öppet fredag-söndag  (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.  
 
Valborgsmässoelden 
 
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen som blir på  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 bevara gräsmattan.   
Strömsbergs Bruksgille  
 

Loppmarknad-Bidrag till Stiftelsen Strömsbergs bruks  
Industriminnen 
 
Under sommarhalvårets loppmarknader i industriminnesparken (vid regn 
inomhus) kommer Strömsbergs Bruksgille att ha eget bord. Intäkterna 
från Bruksgillets försäljning går  oavkortat till stiftelsens verksamhet. Du 
kan själv bidra genom att skänka loppmarknadssaker. Inlämning sker 
direkt till Bruksgillets bord under loppmarknaderna i maj–september (se 
kalendariet. 
Ett varmt tack för ditt bidrag! 

Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga 
 
120kr/dygn för medlemmar i Strömsbergs Bruksgille 
280kr/dygn för gäster  
Bokning: Lotta Lund: 070-255 69 82. 
 



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 eller 
laga en valfri bit vägkant . Städdagar: 9/4 och 23/4 samling vid  
skolmuseet kl. 9.00.  Ta med redskap.  Bruksgillet bjuder på kaffe och 
kaka vid skolmuseet kl 12.00.   

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 skolmuseet. 
- Röja sly enligt anvisningar som lämnas på städdagarna. 
 
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 medverkan! 
 
 
Påminnelse årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille inbjuds härmed till årsmöte den 7 
maj kl. 17 i Röda kolhuset. Kallelse publicerades i BruksNytt nr 1 och har 
gått ut via mejl till medlemmar. Anmälan till Lotta Lund 070-255 69 82 
senast 2 maj 
Välkommen. 
 

Kanoter uthyres 
 
I Strömsberg  kan du hyra kanot med utrustning (paddlar,  
kanotkärra samt flytvästar) för en tur på Tämnarån 1/5-30/9. 
 
Kostnad/kanot: 350 kr för en dag 
   600 kr för två dagar  
Vill du  hyra kanot (canadensare)   -  kontakta tel. 070 - 74 25 634.  
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Sammanträde  i nätverket Strömsbergs bruks företagare  
10 juni kl. 18 
 
Företagare Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde vid  
skolmuseet Strömsbergs bruk. 
 
Ärenden: 
Val av representanter till Strömsbergs bruks  Sammarbetsbetskommitté. 
Beslut om hur tillskott av kapital ska disponeras.  
 
Välkommen! 
 
 
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. 
 
Bilbingo 
 
Vi planerar att starta sommarens bilbingosäsong 18 maj kl.19:00 på  
Hedens idrottsplats Vi hoppas kunna ordna arrangemanget 14-15  
onsdag kvällar under säsongen.  
 
I oknyttens tid 
 
Om du ser nå´t bland molnen bort hastar… 
är det flockar av finkar och trastar???… 
eller UFO:n som luften belastar???… 
eller rymdhunden Laika man rastar???… 
eller norrsken sitt gröna ljus kastar???… 
eller skymten av andar och gastar???… 
Nej – det är blott kärringar på kvastar!!!  
 
Rlg  
 
 
     

  



Seriematcher Strömsbergs IF 2022  
 
A-laget (division 3 Norra Svealand) 

 



U-laget (division 6 Uppland Norra)  
 

Hemmamatcherna för båda lagen kommer att spelas på tre olika platser 
under säsongen. Hedens Idrottsplats, Vegavallen i Tierp samt  
Länsförsäkringar Arena i Tierp. 
 
Med reservation för ändringar. 
 
För mer information kring matcherna och lagen: 
www.laget.se/StromsbergsIFHerr/ 
 



Följande organisationer ingår i Strömsbergs bruks  
samarbetskommitté:    
 
Strömsbergs Bruksgille äger  och vårdar , skolmuseum,  
arbetarbostad,  bagarstuga, vävstuga samt lekplats. 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 – 591 49 96.  
Bokning av Bagarstugan: Lotta Lund 070-255 69 82. 
 
Strömsbergs Idrottsförening äger  och dr iver  Hedens IP strax  
utanför Strömsbergs bruk.  Organisationen har en fotbollssektion samt 
två kommittéer, skidor och bingo.     
Årsavgift: Ungdom (till 19 år) 150:-, vuxna (till 64 år) 300:- och  
pensionär ( från 65 år) 150:-  
Anmälan via hemsidan http://www.laget.se/ STROMSBERGSIF   
Adress: Strömsbergs IF co Roger Eriksson Sveavägen 7 815 40 Tierp.  
Ordförande: Rolf Lindberg, 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. 070 – 823 33 33.  
 
 
 
 
 



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.  
 
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 Café 
 
SÄSONGSPREMIÄR 15-18/4 KL. 11-17. 
 
Öppet Valborg, alla helger i Maj, alla dagar i Juni, Juli, Augusti och alla 
helger i September 11-16. 

För övriga evenemang kommer information på våra sociala medier. 

 
 
 
Distribution och ansvarig utgivare:  
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.  
Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt          
 är 26/7 med utgivning under följande vecka.  
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 


