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Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte
28 oktober kl 17.00 på torkvinden. Ärenden: Budgetuppföljning 2017,
fastställande av budget 2018, Strömsbergsboken.
Efter mötet bjuder Bruksgillet på middag. Måltidsdryck får du själv taga
med. Anmälan till Lotta Lund 070–2556982 senast 23/10.
Strömsbergs Brukslokal ett bra alternativ för din fest
Har du tänkt på att Brukslokalen är ett bra alternativ för den lite större
festen. Såsom 40-årsdagen, barnkalaset, bröllopet etc. Köket är lite trångt
men välutrustat –kyl/frys, diskmaskin, kaffebryggare, bestick, porslin och
glas. Begränsningen är att du bara kan ta 130 gäster vid samma tillfälle.
Med tanke på de kringboende är det en god idé att dra ner ljudnivån när
du kommer en bit fram på kvällen. Priset håller gott och väl för en
jämförelse. 1500 kr per tillfälle.
Du bokar lokalen hos Sara Borg 070-2094513.

Kalendarium augusti-november
Augusti
Dagligen 8.00-20-00. Fotoutställning ”Järnvägen Tierp – Strömsbergs bruk 19172017”.
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP.
Dagligen t.o.m. 13/8 därefter lörd-sönd 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café.
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
7-13 Vallonbruksveckan Tema ”Konst musik”
11 19.00. Jazz på bruket Bay City Seven bjuder på jazzkonser t i Café
Strömsbergs trädgård. Buffé kaffe och kaka. Anmälan 070-2094513.
12 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen.
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, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
……samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
Utställning i skogsbruksmuseét:
Älgen i folkkonst och reproduktioner.
12 Fotbollens dag på Heden Se annons .
18 09.00. Kolmilan tänds. Hon är r est i kolgår den och kolar på ca 4 dygn.
18 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att monter a mar knadsstånd inför
……Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet.
19 11.00 – 17.00. Strömsbergsdagen. Hantver ksgata. Guidning. Kolmila. Knattefotboll. Aktiviteter för hela familjen. Serveringar. Loppmarknad. Öppet i
industribyggnader, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor,
skolmuseum, arbetarbostad, vävstuga och Nostalgimuseum i Domarbo.
……Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41.

September
1-9 8.00-20-00. Fotoutställning ”Järnvägen Tierp – Strömsbergs bruk 1917- 2017”.
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, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
….samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
Utställning i skogsbruksmuseét:
Älgen i folkkonst och reproduktioner
9 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café.
9 19.00. Surströmmingsfest på tor kvinden. Anmälan till
…..Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82.

Oktober
28 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: tor kvinden i
…….bagarstugan.

November
18 9.00. Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammar smedjan.
……Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.
26 11.00-16.00. Julmarknad. Boka plats för för säljning på
…….tel 070-643 84 41.

Fotboll
Strömsbergs IF:s fotbollslag spelar seriespel i div 2 Norra Svealand
på hemmaplanen Hedens IP med säsongsavslutning i oktober. För aktuellt spelprogram
gå in på http www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR/

Fotbollens dag 12/8
Matcher
10:00-15:30 Ungdomsmatcher
16:00 A-lagsmatch Strömsbergs IF- Karlslunds IF HFK
Kräftskiva
19:00-01:00
19:30 Mat
21:00 DJ börjar spela

Kostnad 100 kr
Strömsbergs IF bjuder alla A-lagspelare, ledare, styrelse
och funktionärer med repektive på kräftskivan.
Anmälan till någon av följande senast söndag 6/8:
Janne 0735061288
Roger 0706651490
Robert 0706978542
18-års gräns
Välkommen till Fotbollens dag på Heden!

Program för Strömsbergsdagen 19/8 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.
Persontransporter
Inom området kan du åka vagn efter traktor enligt tidtabell vid
Informationskiosken, Brukslokalen, Skogsbruksmuséet och
Nostalgimuséet.
Mat och dryck
Serveringar i Brukslokalen, och i Strömsbergs Café . Grillkorv och
läskedrycker vid Våghuset och Marknadsgatan. Kolbullar vid milan.
Se och göra
Loppmarknad. Gör ditt livs fynd i r öda kolhuset.
Marknadsgata. Platsen för hantver k m m.
Konstutställning och försäljning. Kenth Olsson akvar ell i
Brukslokalen.
Konstutställning och försäljning Lennar t Wallins olja och
akvarell i Turbinhuset.
Musik. Våghuspar ken. kl 11.30 och 14.00. J er nbr ukar na.
Bruksvandring. Fr ån Infor mationskiosken kl 13.00. Biljett:60:-.
Ridning. Par ken ovan Rostugnsr uinen. Vid par ker ingsplatsen.
Häst och vagn. Ta en åktur genom br uket. Avgång Vattensågen.
Chokladhjul. Våghuset.
Vävstuga. Titta, låt dig inspir er as, köp. Lotter ier på alster ur
vävstugans produktion.

Prova såga mm. Såga med timmer svans och stocksåg.
Vid Skogsbruksmuseet.
Veterantraktorer. Vid Skogsbr uksmuseet.
Kolmila. Kolgår den. Känn mystiken och bli fångad av livet vid
milan. Specialvisning kl 13.00.
Fotoutställning. J är nvägen Str ömsber g-Tierp 1917-2017.
Mopeder Veter anmopedsällskapet, Tobo vid Tr ävar uboden.
Knattefotboll Lekpar ken kl. 12.00.
Gamla Strömsberg i bild. Br ukskontor et, 1 tr .
Museer
Skogsbruksmuseum. Skogsar betar nas var dag, ver ktyg. Landets
största privata samling av älghorn. Älgen i folkkonst och reproduktion.
Masugn, Lancashiresmedja och Snickarverkstad.
Skolmuseum . Str ömsber gs Br uksgille har samlat mater ial fr ån
främst brukets skolor.
Arbetarbostad. Så bodde många i br uket för r - kök och
sommarrum.
Nostalgimuseum. Domar bo. Cir ka 1 km utanför br uket. Bilar ,
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation
m m. Entré 70:-. Fri parkering. Fika finns att tillgå .
Dragning i lotterierna
Dragning i Strömsbergsdagens lotterier äger rum vid
Informationskiosken kl 16.30. Vinnarna underrättas per post eller telefon.
Tröjor
Strömsbergströjor med tryck finns till försäljning på Strömsbergsdagen i informationskiosken

Förberedelser
Vi behöver din hjälp med förberedelser inför
Strömsbergsdagen. 18 augusti kl 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att
montera marknadsstånd. Samling vid virkesmagasinet.
Välkommen och tack för din medver kan!
Strömsbergs bruks samarbetskommitté

E-postadresser önskas till vårt medlemsregister
Strömsbergs Bruksgille vill ha Din e-postadress. Har du redan sänt in Din
e-postadress, behöver Du inte göra det igen. Sänd E-postadressen till
thomas@kolbiten.se.

Surströmmingsfest
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 9 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. 070-5914996 eller Lotta Lund tel. 070-2556982 eller på e-post
thomas@kolbiten.se – senast 3/9!

Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga
100 kr/dygn för medlemmar i Bruksgillet. Övriga 200 kr/dygn.
Bokning: Lotta Lund 070-2556982

