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Strömsbergs café 
 
Öppet hela Vallonbruksveckan kl– 11-17 , dagligen t.o.m. 14 aug. 
 
Här serveras hembakt fikabröd, skagensmörgås, nygräddade våfflor, 
varm toast med sallad och vitlökssås och sallader. Sia glass, kaffe, te, 
läsk och festis.  
Därefter öppet fredag-söndag kl 11-17 t.o.m. 28 aug. 
Under september lör-sön kl 11-17. Musik 10 sept. kl. 12-15. 
Följ oss på Facebook och instagram 
070-2094513 
www.mystickyapp.stromsbergscafe.se    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förberedelser 

Vi behöver din hjälp med förberedelser inför  
Strömsbergsdagen. 

19 augusti kl 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera  
marknadsstånd inför Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet. 
Välkommen och tack för  din medverkan 
Strömsbergs bruks samarbetskommitté    
 
Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille                                                                         

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte  
22 oktober kl 17.00 på torkvinden. 

Ärenden: 
Budgetuppföljning 2016. 
Fastställande av budget 2017. 
 
Efter mötet är det samkväm med middag till en kostnad av 50 kr/kuvert. 
Barn 25 kr. Måltidsdryck får du själv taga med. 
Anmälan till Lotta Lund 070 -225 69 82  
Senast 18/10 
 
Strömmingsfest 
Så är det åter dags för årets höjdpunkt, Bruksgillets surströmmingsfest på 
torkvinden. Med surströmming från Hållstrand dukar vi upp med alla   
tillbehör, som behövs för att avnjuta denna delikatess. Alla är varmt     
välkomna – 10 sept. kl 19.00. Efter måltiden serveras kaffe och kaka.   
Valfri dryck får dock var och en själv medtaga. Kostnad: 80 kr/pers.    
Anmälan till Thomas Lindström tel 070 – 591 49 96 eller Lotta Lund    
tel. 070 -225 69 82 eller på e-post thomas@kolbiten.se – senast 3/9!” 



Kalendarium augusti-november  
 
Augusti 
Strönsbergs Café kl. 11-17, dagligen t.o.m. 14 aug. 
Därefter öppet fredag-söndag.  
Bilbingo, Hedens IP onsdagar  kl. 19.  
Nostalgimuseum Domarbo kl. 11-17 fred.-sönd. 
Fotoutställning t.h. om besökscentrum, dagligen kl. 8-20. 
6-14 Vallonbruksveckan. 
13 kl. 10.00-01.00 Fotbollens dag på Heden, se annons.  
13 kl. 13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid bruksdammen. 
13 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare väl-
komna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
13 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmu-
seum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
19 kl. 09.00 Kolmilan tänds. Hon är  rest i kolgården och kolar  på ca 4 dygn. 
19 kl. 17.00 Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför  
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet. 
20 kl .11.00 – 17.00. Strömsbergsdagen. Hantverksgata. Guidning. Kolmila. 
Aktiviteter för hela familjen. Serveringar. Loppmarknad. Öppet i industribygg-
nader, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum, arbetarbo-
stad, vävstuga och Nostalgimuseum i Domarbo. 
Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41. 
 
September 
Strönsbergs Café kl. 11-17, lörd.-sönd. 
Fotoutställning t.h. om besökscentrum, fred.-sönd. kl. 8-20. 
10 kl. 12.00-15.00. Picknick med musik i Caféträdgården. 
10 kl. 10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare väl-
komna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
10 kl. 12.00 – 15.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmu-
seum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
10 kl. 14.00. Skogsarbete och flottning Emma Elliot berättar . Plats: Skogs-
bruksmuseum. Vi bjuder på fika.      
10 kl.19.00. Surströmmingsfest på torkvinden. Anmälan till 
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 
 
Oktober 
22 kl. 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i bagar -
stugan. 
 
 
 
 
 



November 
12 kl. 9.00 Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammarsmedjan. Sam-
arbetskommittén bjuder på kaffe och kaka. 
20 kl.11.00-16.00.  Julmarknad. Boka plats för  försäljning på 
tel 070-643 84 41. 
26 kl. 9.00. Arbetsdag för  återställande av lokalerna efter  julmark-
naden. Samling vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe 
och kaka. 
 
   

Program för Strömsbergsdagen 2016  
20 augusti kl. 11-17 

 
Informationskiosk    

Vid huvudparkeringen kan du köpa böcker, vykort och tombolalotter.  
Lämna din parkeringsbiljett i kioskens brevlåda. Biljetten är din lott i  
parkeringslotteriet. I vår gästbok, som finns i Brukslokalen, skriver du ditt 
namn. Tack för att Du parkerar på anvisad plats. 
 

Mat och dryck 
Serveringar i Brukslokalen , och i Strömsbergs Café. Grillkorv  
m m vid Våghuset och Marknadsgatan vid Virkesmagasinet  
Kolbullar vid milan. 
 

Se och göra 
Loppmarknad Gör  ditt livs fynd i röda kolhuset  
Konstutställning Lennar t Wallin, Brukslokalen. 
Motorflotte Våghuskajen. Upplev Strömsbergs bruk från ”sjösidan”. 
Ta en tur på Tämnarån.   
Musik Våghusparken kl 11.30 och 14.00. Järnbrukarna. 
Bruksvandring Från Informationskiosken kl 13.00. Biljett:60:-. 
Ridning Parken ovan Rostugnsruinen vid parker ingsplatsen. 
Ansiktsmålning Våghuset. 
Häst och vagn Ta en åktur  genom bruket. Avgång Vattensågen.  
Knattefotboll Lekparken kl 12.00 
Chokladhjul Våghuset. 
Marknadsgata Platsen för  hantverk m m. Virkesmagasinet. 
Vävstuga Titta, känn, pröva, låt dig inspireras, köp.   
Lotterier på alster ur vävstugans produktion. 
Ölbryggning Vid Bagarstugan. Föreningen Lövstaölets Vänner   
brygger öl. 
Prova såga mm Såga med timmersvans och stocksåg.  



Vid Skogsbruksmuseet. 
Veterantraktorer  Vid Skogsbruksmuseet.  
Kolmila Kolgården. Känn mystiken och bli fångad av livet vid  
milan. Specialvisning kl 13.00. 
Strömsbergsfilmer, Turbinhuset. Ingvar  Helander  visar  och berättar  
om sina filmer. 
Fotoutställning Industr i, malm, mila, människor . 
Beridet bågskytte, ängen bor tom  kolhusbryggan uppvisningar  och 
prova på. 
Gamla Strömsberg i bild, Brukskontoret, 1 t.r . 

Museer 
Tvåmans motorsåg m m Skogsbruksmuseum. Demokörning  
kl 12.00 och 14.15  bl a av 1946 års modell av tvåmanssågen från  
Mall. 
Skogsbruksmuseum Skogsarbetarnas vardag, verktyg. Landets 
största privata samling av älghorn.  
Masugn Lancashiresmedja  och Snickarverkstad.  
Skolmuseum Strömsbergs Bruksgille har  samlat mater ial från främst 
brukets skolor. 
Arbetarbostad Så bodde många i bruket för r  - kök och  
sommarrum. 
Nostalgimuseum Domarbo. Cirka 1 km utanför  bruket. Bilar ,  
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation  
m m. Entré 60:-. 

 
Dragning i lotterierna  

Dragning i Strömsbergsdagens lotterier äger rum vid  
Informationskiosken kl 16.30.  Dragningslistor sätts upp på brukets an-
slagstavla och förs in på hemsidan www.stromsbergsbruk.nu . 
Vinnarna underrättas per post eller telefon. 
 

 
Fotboll 

Strömsbergs IF:s fotbollslag (A-lag) spelar 
seriespel i div 2 Norrland på  

hemmaplanen Hedens IP med säsongstart i 
april. För mer info www.laget.se/

STROMSBERGSIFHERR/ 
 

Strömsbergs IF:s  matcher 2016 (div 
2 Norrland)   

 



 



Berättarkvällar i Strömsbergs bruk 
 
Vi har nu fått klart med två inslag i kommunens projekt 
”Berättarkvällar” förlagda i bruket. 

20/8 (Strömsbergsdagen)  kl 11-17. 
 ”Berättelser framförs om, och gamla  filmer visas från Strömsbergs 
bruk”. Ingvar Helander 

10/9 (i samband med Öppet bruk) kl. 14. 
”Skogsarbete och  flottning” Emma Elliot berättar. Plats:  
Skogsbruksmuseum. Vi bjuder på fika.         
 
Industri, malm, mila, människor  
 
är temat för årets Vallonbruksvecka 6 -14/8. Karlholm är huvudbruk.  
 
Med temarubriken visar vi i Strömsbergs bruk en foto- och  
sakutställning i lokalen t. h. om vår turistinformation. Utställningen 
pågår dagtid hela sommaren och entrén är fri. 



                                                 

 

 

 
 Boken. 
I data-, I-pad-, och mobiltelefonåldern har naturligtvis Skolan – Bokens eviga 
förkämpe - sett hur elevernas intresse för rubricerat ting alltmer avsvalnat.  
Vad är en bok? Vad ska man ha den till? Kan boken vara oss människor till 
hjälp på något sätt? 
Med dessa frågor närmade sig en alldeles nytillsatt skolhaverikommission elev-
underlaget i åk 7. 
Vad fick man då för svar från de deltagande eleverna? 
35 % trodde att boken innehöll chokladpraliner – och blev väldigt besvikna när 
den inte gjorde det 
23 % ansåg att det var någon sorts gym-pump-up-grej för kroppsbyggare 
19 % förmodade att det var en ”höjd-sänkar-anordning” från Clas Olsson 
12 % trodde att det var ett reklamtrick från Corn-flakes. (Samla fem, skicka in – 
så får du en I-pad-sticka). 
11% svarade att det var en bok; de flesta visste inte hur den skulle öppnas och 
övriga svarade dessutom att den var dålig…… 
 
RLg 
(inspirerad av Tage D)  

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 31/10 2016  
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 


