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Inbjudan till funktionärsfest

Samtliga medarbetare vid våra arrangemang inbjudes till Strömsbergs
375års-jubileum med berättarstund, sång och musik.
Söndag 5/8 kl 15.00 i Brukslokalen. Se separat annons om Jubiléet.
Vi bjuder på lättare förtäring.
Anmälan till Elisabeth Rosengren tel 073–967 25 76 eller mail
elisabeth.rosengren@vansterpartiet.se senast onsdag 1/8. Välkommen!

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 1/11 2018 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.

Kalendarium augusti-december
Augusti
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP.
Dagligen till och med 19/8, därefter lörd-sönd 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs
Café.
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. Guidning med
stöd av NBV.
4 – 12 Vallonbruksveckan med tema ”Välkommen världen”.
5 13.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Utställning med
gamla skolplanscher i lokalen vid Besökscentrum, i Skogsbruksmuseum och i Skolmuseum. Med stöd av NBV.
5 15.00. Jubileum och funktionärsfest Str ömsber gs br uk 375 år med en
berättarstund i Brukslokalen med representant från Sällskapet Vallonbruksättlingar.
Efteråt mat och underhållning, se annons.
11 12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Utställning med
gamla skolplanscher i lokalen vid Besökscentrum, i Skogsbruksmuseum och i Skolmuseum. Med stöd av NBV.
11 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen. Med stöd av
NBV.
11 14.00-16.00. Partipolitisk debatt/frågestund, Kolhuset i Str ömsber gs br uk.
En politisk debatt under temat ”Välkommen världen”. Deltagare blir representanter för
politiska partier med säte i kommunfullmäktige i kommunen. Debatten kommer att
ledas av en moderator.
17 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att r esa tält inför Str ömsber gsdagen. Samling
vid bagarstugan.
18 11.00-17.00. Strömsbergsdagen: Se pr ogr am på nästa uppslag.
Boka plats för försäljning på 070-643 84 41.

September
8 10.00-15.00. Loppmarknad i Industr iminnespar ken. Försäljare välkomna
från kl.8.00. Vid regn inomhus.
8 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs café.
8 12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Utställning med gamla
skolplanscher i lokalen vid Besökscentrum, i Skogsbruksmuseum och i Skolmuseum.
Med stöd av NBV.
8 19.00. Surströmmingsfest på tor kvinden. Anmälan till Thomas Lindstr öm på
070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82.
Oktober
27 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: tor kvinden i bagar stugan.
November
17 9.00. Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammar smedjan.
Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.
25 11.00-16.00. Julmarknad. Sång och musik med stöd av NBV. Ser ver ing.
Boka marknadsplats på tel. 070-643 84 41.
December
1 9.00. Arbetsdag för åter ställande av lokaler na efter julmar knaden. Samling vid
hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka.

Fotbollens Dag 18:e augusti

Fotbollens dag anordnas på Hedens IP 18/8. Håll utkik på .laget.se/STROMSBERGSIF
för dagsprogram som förmodligen publiceras där en tid före arrangemanget.

Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte 27 oktober kl 17.00
på torkvinden. Ärenden: Budgetuppföljning 2018, fastställande av budget 2019.
Efter mötet bjuder Bruksgillet på middag. Måltidsdryck får du själv taga med. Anmälan
till Lotta Lund 070–2556982 senast 23/10.

Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga

100 kr/dygn för medlemmar i Bruksgillet. Övriga 200 kr/dygn.
Bokning: Lotta Lund 070-2556982

Program för Strömsbergsdagen 18:e augusti kl 11-17
Siffrorna inom parentes hänvisar till kartan på nästa uppslag
Informationskiosk (1)
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 vid skolplanschutställningen vid besökscentrum (1), 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 (1), Bagarstugan (7), Skogsbruksmuséet (9) och Nostalgimuséet
(5).
Mat och dryck
Serveringar vid Bagarstugan (7), och i Strömsbergs Café (1), .Kokt korv och
läskedrycker vid Besökscentrum (1). Kaffe vid
Nostalgimuséet (5). Våfflor och glass vid Strömsbergs Café (1).
Se och göra
Loppmarknader (1&2). I r öda kolhuset och vid infor mationskiosken.
Ansiktetsmålning (1). Masugnsscenen
Marknad (2).
Musik (3). Våghuspar ken. kl 12.00. Söder for s Br ukskapell.
Bruksvandring (1). Fr ån Infor mationskiosken kl 13.00. Biljett:60:-.
Ridning (1). Par ken ovan Rostugnsr uinen. Vid par ker ingsplatsen.
Häst och vagn (4). Ta en åktur genom br uket. Avgång Vattensågen.
Chokladhjul (1). Vid Besökscentr um.
Vävstuga (8). Titta, låt dig inspir er as, köp. Lotter ier på alster ur
vävstugans produktion.
Prova såga mm(9). Såga med timmer svans och stocksåg.
Vid Skogsbruksmuseet.
Veterantraktorer (1). Vid r ostugnsr uinen.
Mopeder (1). Veter anmopedsällskapet, Tobo Vid r ostugnsr uinen.
Motorflotte (3). Våghuskajen. Upplev Str ömsber gs br uk fr ån ”sjösidan”. Ta en tur
på Tämnarån.
Konstvandring (1). Offentlig konst i br uket.

Museer
Skogsbruksmuseum (9). Skogsar betar nas var dag, ver ktyg. Landets stör sta pr ivata
samling av älghorn.
Masugn (2), Lancashiresmedja (2), och Snickarverkstad (3).
Skolmuseum (4). Str ömsber gs Br uksgille har samlat mater ial fr ån fr ämst br ukets
skolor.
Arbetarbostad (4). Så bodde många i br uket för r .
Gamla Strömsberg i bild (1). Brukskontoret, 1 tr.
Nostalgimuseum (5). Domar bo. Cir ka 1 km utanför br uket. Bilar ,
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation
m m. Entré 70:-. Fri parkering. Kaffeservering.
Skolplanscher vid Besökscentr um (1), Skogsbruksmuséet (9) och Skolmuséet (4).
Dragning i lotterierna
Dragning i Strömsbergsdagens lotterier äger rum vid
Informationskiosken (1) kl 16.30. Vinnarna underrättas per post eller telefon.
Boken om Strömsberg
Boken Strömsbergs bruk-mitt i tiden säljs vid Skolmuséet (4),
Informationskiosken (1), Nostalgimuséet (5) och Strömsbergs Café (1) för 295 kr.

Förberedelser inför Strömsbergsdagen

Vi behöver din hjälp med förberedelser inför Strömsbergsdagen. 17 augusti kl 17.00.
Vi hjälps åt att resa tält. Samling vid bagarstugan.
Välkommen och tack för din medverkan! Str ömsber gs br uks samar betskommitté

Jubileum

Som bekant firar Strömsbergs bruk 375 år i år.
Berättarstund (med stöd av NBV) 5 augusti i Strömsbergs Brukslokal. Under temat
”välkommen världen” berättar Robert Mattsson från Sällskapet Vallonbruksättlingar om
valloninvandringens betydelse för järnhanteringen. Därefter följer underhållning med
Sarah och Sabina,
Sommartalrik till en kostnad av 200 kr serveras.
Försäljning av boken Strömsbergs bruk– mitt i tiden , 295 kr.
Alla våra medlemmar, medarbetare samt andra intresserade hälsas hjärtligt
välkomna!
Avgift för förtäring under kvällen gäller ej våra medarbetare.

Loppmarknad
Marknadsplats
Masugn
Lancashiresmedja
Snickarverkstad
Söderfors Brukskapell
Motorflotte
Häst och vagn
Arbetarbostad
Skolmuseum
Nostalgimuseum

2.

3.
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5.

Servering: kaffe,
smörgåsar,
läskedrycker
Vävstuga
Skogsbruksmuseum
Prova såga
Skolplanscher

7.

8.
9.

6.

Parkering
Toalett
Information
Café
Ridning
Skolplanscher
Guidad tur kl. 13
Ansiktsmålning
Veterantraktorer
Loppmarknad
Kokt korv
Chokladhjul
Mopeder
Konstvandring

1.

Inom området kan du åka vagn efter traktor enligt
tidtabell vid 1, 5, 7 och 9.

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 8 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!

Partipolitisk debatt

Under Vallonbruksveckan anordnar Samarbetskommittén en politisk debatt under temat
”Välkommen världen”. Deltagare blir representanter för politiska partier med säte i
kommunfullmäktige i kommunen. Debatten kommer att ledas av en moderator.
Platsen: Kolhuset i Strömsbergs bruk den 11 augusti kl. 14.00.
Debatten ska också ses som ett led i den pågående valrörelsen inför årets val.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Fotboll

Under sommardagarna har vi avnjutit – ibland t.o.m. genomlidit – VM-matcher på hög
nivå och på superflotta arenor med välansade gräsmattor och en entusiastisk publik.
Annat var det under vår uppväxt. Då hänvisades vi att avgöra våra fotbollfighter på
grusvägar eller gatstumpar.
Ibland hittade vi någon svårt kuperad ängslycka med snorigt fjolårsgräs att spela på.
Tidiga vårar avgjordes kamperna på snöskare som varken bar eller brast.
Söderlunden var egentligen bara en skogsglänta omgiven av tallar, som släppte sina barr
och kottar över fotbollskämparna. Grova trädrötter i planens yta kunde också ställa till
förtret i spelet.
På Övertäkten fanns två hopspikade mål. Planen lutade avsevärt nedåt det ena, så det
gällde att välja ”rätt” sida med nedförsbacke redan från
början.
Rekord-Magasinets fotbollsnoveller fick oss att drömma
om egna fotbollsframgångar i serie- och landslagsspel.
Och dom svart-vita TV-sändningarna från 1958 års VM
med våra blågula hjältar, blev naturligtvis höjdpunkter i
vårt ungdomliga fotbollsliv.
Idolen ”Nacka” såg vi några år senare men då på en annan arena nämligen krogscenen. På denna skulle ”Den
vajande majskolven” klacka tvåkronor i sin bröstficka –
ett konststycke, som liraren inte alltid lyckades med, då
han ibland inte var på riktigt nykter kaluv……
RLg

Tierps Riksteaterförening (höstens föreställningar)
Som vanligt gäller för Bruksgillets medlemmar: ta med släkt o vänner och anmäl
till Lisa Rosengren 073-9672576 . Vid minst 10 anmälda får vi 10% rabatt
(scenpasspris).
VÄRP FÖRST OCH KACKLA SEN! Malmö Stadsteater
Lör 8 sep kl 18.00. Örbyhus, Björkbackskyrkan.
En musikalisk berättelse om Birgit Nilsson.
Några av oss. Riksteatern
on 26 sep 19.00. Tierp, Aspenskolan.
Den sanna historien om några tonårspojkars osannolika mod.
UNDER är jag BAR. Glugg Produktion
Fre 5 okt 19.00 Tierp, Aspenskolan.
Glömda ängsmarker kartläggs i en föreställning om vaginan.
Nationalitetskris -En standupföreställning
med Joacim Björkvall, Wisetime Entertainment.
Lö 17 nov 19:00. Söderfors, Parkhallen.
En åländsk ståuppkomiker gör upp med sin bakgrund.

