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Välkommen till ”nya” BruksNytt! 

 
Du håller i din hand det första numret utgivet i Samarbetskommitténs regi. Vår 

redaktion består av Lennart Wallin, Lars Olof Billberg samt Rolf Lindberg. 

Linus Lind hjälper oss med redigering och layout av text och bilder samt tryck-

ning. 

   Vår avsikt är att vår lilla skrift ska fortsätta i tidigare spår, d.v.s. ge informa-

tion om aktualiteter i Strömsbergs bruk, vara öppen för inlägg och förslag från 

andra än i redaktionen, publicera annonser och ge litet tillbakablickar. Förhopp-

ningsvis kan vi också publicera andra typer av artiklar och bilder samt ge korta 

referat om vad som händer inom Kommittén. Vår avsikt är att framledes lägga 

ut innehållet på vår hemsida www.stromsbergsbruk.nu. Distributionen  av 

BruksNytt kommer fr.o.m.. nästa nr. 4 att ske endast till boende inom postnum-

merområde 815 96 Strömsbergs bruk. Kommitténs delorganisationer  

bekostar själva ev. distribution postvägen till övriga medlemmar.  

Pappersexemplar kommer också att finnas på vissa institutioner i Tierps kom-

mun. För övrigt hänvisas alltså till läsning på vår hemsida!   



Informationsskyltar i Strömsbergs bruk 

De skyltar som beskriver byggnaderna i Strömsberg behöver bytas ut, 

skyltarna som finns i dag sattes upp på 1980-talet och är i dåligt skick. 

Strömsbergs bruks industriminnesvänner har som ett av sommarens pro-

jekt att förnya skyltar och information. Målsättningen är att ha skyltning-

en i de centrala delarna av bruket klar till vallonbruksveckan den 10 au-

gusti. Kostnaderna täcks till största delen av bidrag från Tierps Kommun. 

 

För Strömsbergs Bruks industriminnesvänner 

Lars Nilsson 

Café Strömsberg 

 
Det är med saknad och en smula vemod vi konstaterar att Eva och Gunnar 

Bjurvald, vilka båda så framgångsrikt har drivit och utvecklat Café 

Strömsberg ska lämna oss för flytt norröver. 

   Caféet har varit ett verkligt dragplåster till Strömsbergs bruk. Många 

har kommit för att njuta av Evas goda bröd och Gunnars fantastiska foto-

konst i och utanför det gamla brukskontoret med dess rogivande miljö 

invid Tämnarån. Eva har dessutom varit en tongivande, entusiastisk, glad 

och drivande ordförande i vår Samarbetskommitté. 

   ”Luckan” i caféet kan förhoppningsvis fyllas av de nya ägarna av bl.a. 

”Konditori Royal” i Tierp. Svårare blir kanske att fylla tomrummet i 

Kommittén. Vi vill uttrycka ett stort TACK till Eva och Gunnar för deras 

café-, foto- samt övriga insatser för Strömsbergs bruks bästa och önska 

dem Lycka Till med nya  utmaningar i norr! 

Partytält 
 

Om du behöver ett tält i formatet 5x8 m till festen, kan du kontakta    

Thomas Lindström, Strömsbergs bruks Samarbetskomitté, tel 0293 – 410 

74 eller 070 – 591 49 96. Hyran är 500 kr/dygn utan hjälp eller 750 kr/

dygn om hjälp önskas med montering.  



 Släktforskning 
 

Under hösten tänker vi starta en kurs i rubricerat ämne för intresserade i  

Strömsbergs bruk och andra. Kursen går i NBV:s regi. 

   Beroende på tillgång till bärbara datorer kan kursen förläggas till     

Strömsbergs bruk. Annars kanske vi måste inhysas i någon datasal i  

skolorna i Tierp. Kursen kommer att ledas av kompetent handledare vid 

minst 5 kvällsträffar. Tanken är också, att varje kursdeltagare ska få en 

kursbok. Deltagandet ska ge sådana kunskaper, att det är möjligt för  

deltagarna att hitta sina rötter långt bakåt i tiden. 

   Vi kommer att göra ytterligare reklam för kursen på hemsidan och vid   

olika arrangemang i Strömsbergs bruk i sommar. Du kan redan nu anmäla 

ditt intresse till rolf_lindberg@hotmail.se alt tel 0293–121 22. 

   Kurskostnaden beräknas till c:a 400 – 500 kr/deltagare. Då ingår  

handboken. 
 

Välkommen med din anmälan! 
 

Arbetsdag i Skogsbruksmuséet. 
 

Lördagen 15 juni 2013 kl 9.00 ordnar Föreningen Strömsbergs  

Industriminnesvänner arbetsdag vid Skogsbruksmuséet. Alla är välkomna 

att hjälpa till. Du behöver inte vara medlem. Medtag gärna verktyg. 

 

Exempel på arbetsuppgifter: 

 Omdisponera och utöka den del som handlar om kolning 

 Komplettera dörröppning vid nödutgång 

 Laga det låga taket (vid lämpligt väder) 

Städa och klippa gräsmatta/parkering 

 

Kl 12.00 bjuder Skogsgruppen på korv och kaffe/saft. 

 

Välkommen och tack för din medverkan! 

 

Styrelsen 

mailto:rolf_lindberg@hotmail.se


Brödbakning inför Strömsbergsdagen 

 
   Vi behöver hjälp att baka Strömsbergsbröd till Strömsbergsdagen! 

Kontakta Lotta Lund tel: 070- 255 69 82 eller e-post:  

fotograf@lottalund.se 

   Datum för bakning bestämmer vi tillsammans så det passar alla så bra 

som möjligt.  

Bredband  
. 

   Kommunen planerar att lägga ut sin bredbandshantering på privat entre-

prenad. Tilltänkta ansvariga företag har uttalat en målsättning, att alla bo-

ende inom kommunen ska få tillgång till fiberkabelburen snabb IT-teknik 

och pekat särskilt på de små orterna. 

   Detta tycker vi i Strömsbergs bruk och i 

Samarbetskommittén verkar  

lovande. Vi har ju länge kämpat för att IT

- och mobilkommunikationerna till vårt 

samhälle ska förbättras.  

   Vi för nu dialog med kommunens 

ansvariga och framöver också med  

aktuellt företag om vikten att förbättra 

vårt kommunikationsläge snabbt i detta 

avseende. 
 



Vi sponsrade valborgsfyrverkeriet 2013   

 

 

 

 

                      

 

 



STRÖMSBERGS 

SLAKTERI 

                                    

 
   FRITEAM-TIERP 

         

 

 



TIERP                         

 

STRÖMSBERGSKOLARNA 
”Äkta träkol gjort på gammalt vis i kolmila” 

 
 

     
TORGET  

SKÄRPLINGE 

 

                               TIERP           



            

          

STRÖMSBERGS BRUKSGILLES 

JULLOTTERI 

                       

HÄR KUNDE DITT FÖRETAGSNAMN 

STÅTT   
 

Är du intresserad att sponsra 2014 års valborgsfyrverkeri kontakta 

Strömsbergs Bruksgille.  

Lars-Olof Billberg 0293-411 37  

Thomas Lindström 070-591 49 96 

                                                       TACK 
   Strömsbergs Bruksgille vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör det möjligt 

att hålla vår långa fyrverkeritradition vid liv.  

   Strömsbergs Bruksgille tackar också alla som har hjälpt till att samla ris till kasen.  

Brasan innehöll i år endast trädgårdsavfall och alla som bidragit med material ska en stor 

eloge för detta.  



Kalendarium juni-juli 

 

Juni 

Fredag-söndag 11.00-17.00. Café Strömsberg öppet. 
Fredag-söndag 11.00-17.00 (ej midsommar). Nostalgimuseet       
öppet. 

1 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord 
på tel 070-643 84 41. 
11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
15.00. Informationsträff för Vallonbruksveckans funktionärer. 
Samling vid brukslokalen. Guidad tur, film, kaffe och kaka. 
18.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Skellefteå FF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 
17.00. Brännbollsmatch i lekparken. 

8 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord 
på 070-643 84 41. 
11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 

10 19.00. Fotboll div. 7 Norra Uppland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Österlövsta FF. (Hemsida: 
www.stromsbergsif.se)  

15 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka 
bord på 070-643 84 41.  
11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 

16 15.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Alviks IK. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

19 19.00. Bilbingo på Hedens IP. 

20 18.00. Majstången kläds. Samling vid kontorshuset. 



21 15.00. Majstångsresning vid Bruksgatan. Dans, lekar, servering 
m.m. 

26 19.00. Bilbingo på Hedens IP. 

29 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka 
bord på 070-643 84 41.  
11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
14.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP,                                 
Strömsbergs IF – Robertsfors IK. 
(Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

Juli 
Tisdag-söndag 11.00-17.00. Café Strömsberg öppet. 
Onsdagar 19.00. Bilbingo på Hedens IP. 
Fredag-söndag 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet (ej 
27:e) 
Lördagar 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. 
Boka bord på 070-643 84 41.  
Lördagar 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studie-
främjandet. 
Söndagar 13.00. Guidad bruksvandring.                                          
Samling vid Café Strömsberg. 



“Konst på väg(g)”… 

”Håll dig undan från konstnärer”, sa morsan. ”Dom lever bara i sus och 

dus ! Vin och sång och fala fruntimmer !” Förmodligen syftade hon på 

”Kostnär´n”, som bodde granne med oss under min uppväxt. Hans  

nakenmålningar – ja, själv var han förståss påklädd, modellerna något  

avklädda och i för morsan alltför utmanande poser – avfärdade hon med 

en fnysning. 

Annars var hon förtjust i och fascinerades av ”Konstnär´ns” illustrationer 

bestående av muskelspända atleter eller kurviga baddräktsbrudar, vilka 

ibland prydde omslagen till Rekord-Magasinet. 

”Konstrundan” eller ”Konst på väg” var inga dåtida företeelser. Dom 

enda som rörde sig på bygatan i snarlika sammanhang var nasare att 

kränga hötorgskonst till hugade spekulanter. Farsan köpte en kolteckning 

föreställande en fallfärdig lada vid ett skogsbryn att hängas upp på väggen 

i finkammar´n. Mitt emot fanns en oljemålning, som farsan vann på  

arbetarföreningens lotteri. Konstverket föreställde en ensam vindpinad 

tall på en öde mo. ”Nog hade väl målarkludden åtminstone kunnat sätta 

dit en älg, en räv eller en vilsekommen kulla”, tyckte farsan, som  

påverkats av glättade tryck av Liljefors, John Bauer och Zorn, vilka  

prydde dassets innerväggar (ja, bilderna alltså! Här var tryck från många 

håll…). 

Själv saknade jag all talang beträffande bildframställning. Vår  

teckningslärare i skolan, en pedagog med många idéer, accepterade inte 

mina inlämnade teckningar där ”bilden” bara bestod av några grå tröstlösa 

streck. Jag döpte mina ”konstverk” fantasifullt till ”Fartyg i dimma” eller 

”Natt i Afrika”. ”Låt dimman lätta och dagen gry”, sa läraren. Men då 

hade redan fartyget seglat bortom horisonten och i Afrika var det den  

dagen total solförmörkelse….  

Min brist på bildskapande talang tycks ha gått i arv. Ett av våra barn kom 

vid ett tillfälle från skolan hem med en bild bestående av ett antal färggla-

da streck mot en gulbrun bakgrund. Vi trodde, att det var nå´t abstrakt 

fantasifullt mönster och gav uppmuntran för detta. Barnet – rätt så  

förnärmat – meddelade, att tavlan föreställde ”Jesus uppväcker en död 

man i öknen”…. 



Efter så brokiga inledande turer i 

den konstnärliga världen, är det 

kanske konstigt/-lat, att jag dragits 

till, uppskattat och funnit tröst på 

sådana platser som Eremitaget, Tate 

Gallery, Nationalmuseum, och Lim

-Johan-rummet i Edsbyn…men det 

har jag faktiskt. 

Kommunens årliga ”Konstrunda/

Konst på väg” har alltid lockat mig 

i sina spår. Jag beundrar våra lokala 

konstnärers entusiasm,  

skapandekraft, idérikedom och 

skicklighet. Det har blivit en  

tradition att alltid köpa med något 

hem att pryda hylla eller vägg. I år  

hemfördes en liten målning  

föreställande en kvinna vilande på 

en divan och täckt endast av en tunn textil avslöjande alla hennes behag. 

Kanske är detta mitt handlande ett tecken på klassresans snobbism, en 

sent påkommen, stillsam protest mot matriarkatet, eller bara den åkomma 

som ofta drabbar gamla gubbar…. Konstigt är det i alla fall… 

Rolf Lindberg 

 

                                                          

 

 

Distribution och ansvarig utgivare:  

Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.  

Tel. 0293-411 37, Norrgärdet 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 

Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt         

mån 29/7 med utgivning under v 31. 

 

Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr     


