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Kalendarium 2022 

 

 Augusti 

Dagligen kl. 8.00-18.00.  ” Strömsbergs IF 110 år" och "Strömsbergs 
Bruksgille 40 år". 

Dagligen  kl. 11.00-16.00. Strömsbergs Café öppet. 

Kanotuthyrning tel. 070-7425634 

 

Fredag-söndag kl. 11.00-16.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 
Guidning med stöd av NBV. 
 

Onsdagar kl. 19.00. Bilbingo Hedens IP till och med 17/8. 

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. 11.00-16.00.  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. 

September 

Dagligen kl. 8.00-18.00.  ” Strömsbergs IF 110 år" och  "Strömsbergs 
Bruksgille 40 år". 



Kanotuthyrning tel. 070-7425634 

.Strömsbergs Café öppet lördag-söndag kl. 11.00-16.00. 

Surströmmingsfest på torkvinden Datum meddelas senare. Anmälan till 
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 

Medlemsmöte i Strömsbergs IF på Hedens idrottsplats (klubblokalen). 
Datum meddelas senare. 

3   kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 

17   kl. 10.00-15.00.  Loppmarknad i Industr iminnesparken. 
 Försäljare välkomna från kl. 8.00. Vid regn inomhus. 

 17   kl. 12.00-15.00.  Öppet bruk Masugn, hammarsmedja, 
 skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 

Oktober 

22   kl. 17.00.  Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: Torkvinden 
 i bagarstugan. 

November 

12   kl. 9.00.  Julmarknadsförberedelser. Samling vid  
 hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka. 

20   kl. 11.00-16.00.   Julmarknad. Sång och musik med stöd av 
 NBV. Servering. Boka marknadsplats på tel. 070-643 84 41. 

26   kl. 9.00.  Arbetsdag för återställande av lokalerna 

 efter julmarknaden. 
 Samling vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe 
 och kaka. 
 

  

 



Program för Strömsbergsdagen 20 augusti 11.00-16.00   
             

Informationskiosk  
Vid parkeringen kan du köpa böcker, vykort och tombolalotter.   
Tack för att du parkerar på anvisad plats.  
Hjärtstartare finns i Strömsbergs Café.    

 

Persontransporter 

Inom området kan du åka vagn efter traktor enligt tidtabell vid  
Informationskiosken, Brukslokalen, Skogsbruksmuseet och  
Nostalgimuséet.   

  
Mat och dryck 

Servering i Strömsbergs Café. Hamburgare och korv från Strömsbergs 
slakteri, samt läskedrycker vid Våghuset. Kaffe vid  
Nostalgimuséet.  

 

Se och göra 

Tornerspelsuppvisning. Med Svanbyr iddarna kl. 12:00.  
Ponnyridning efter uppvisningen.  
Prova på kanotpaddling. 
Loppmarknader. I Röda Kolhuset och vid informationskiosken.   
Marknad.  
Musik. Dansuppvisning med Kulturskolans showgrupp i  
Röda kolhuset kl. 14:00. Därefter uppträder Elvira och Alwa.  
Naturskyddsföreningen. Vid Våghuset.    
Bruksvandring. Från Informationskiosken kl. 13.00. Biljett:60:-. 
Chokladhjul. Vid Våghuset. 
Vävstuga. Titta, låt dig inspireras, köp. Lotter ier  på alster  ur   
vävstugans produktion. 
Kolmila.  
Utställningar.  Strömsbergs IF 110 år , Strömsbergs Bruksgille 40 
år vid Besökscentrum.      
Filmvisning. Avsnitt ur  ”Damen i svart” och ”Den goda viljan”  
inspelade i Strömsberg visas i Besökscentrum.    
Kvalitetlsoppis. I Vattensågen.  

 

 

 

 

 



 Museer 

Skogsbruksmuseum. Skogsarbetarnas vardag, verktyg. Landets 
största privata samling av älghorn.  
Masugn och Lancashiresmedja.  
Skolmuseum. Strömsbergs Bruksgille har  samlat mater iel från 
främst brukets skolor. 
Arbetarbostad. Så bodde många i bruket förr. Här ligger gästboken.  
Gamla Strömsberg i bild. Brukskontoret, 1 tr. 
Nostalgimuseum. Domarbo. Cirka 1 km utanför  bruket. Bilar ,  
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation  
m m. Entré 80:-. Fri parkering.  Kaffeservering.   
 

Boken om Strömsberg 

Boken Strömsbergs bruk-mitt i tiden säljs i Skolmuséet och i 
Informationskiosken, för 100 kr.   

 

 

 

 

Surströmmingsfest på torkvinden i september  
 

Datum meddelas senare. Anmälan till  
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 
 

Medlemsmöte i Strömsbergs IF 

 

I september på Hedens idrottsplats (klubblokalen). Datum meddelas  
senare. Inbjudan till mötet kommer att publiceras på hemsidan  
www.laget.se/StromsbergsIF 

På dagordningen kommer bland annat budgetuppföljning att finnas. 
 

 

 

 

 

 



 

Meddelande från Strömsbergs Bruksgille 

 

Bruksgillet har den 7 maj 2022 avhållit årsmöte, varvid  
verksamhetsberättelsen, ekonomirapporten samt revisionsberättelsen 
godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021. Efter  
stadgeenliga val har styrelsen följande sammansättning: 

Ordförande Thomas Lindström 070-5914996 

Vice ordförande Björn Falkenäs  070-3971220 

Sekreterare Elisabet Rosengren  073-9672576 

Kassör Lars Olof Billberg 

Ledamot Sandra Stålberg  072-9694635 

Ledamot Hannah Larsson  070-3955588  
Ledamot Lotta Jansson  

 

Styrelsesuppleanter är Lotta Söderström och Josephina Wesström. 
Revisorer är Gert Carlsson och Christian Simonsson.  
 

Årsmötet beslöt skänka 12000 kr till Röda korsets insamling för  
Ukrainas folk.   
 

Bruksgillets adress är Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
 

Årsmötesprotokollet har sänts som e-post till medlemmarna.   
 

Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille med 40-årsfest och  
underhållning                                                                                        
 

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte 22  
oktober kl 17.00 på torkvinden. Ärenden: Budgetuppföljning 2022,  
fastställande av budget 2023.  
Efter mötet bjuder Bruksgillet på middag. Måltidsdryck får du själv 
taga med.  
Anmälan till Lotta Lund 070–2556982 senast 18/10.    
 

 

 

 



Hur sa´…? 

 

Min hustru – alld mån om mi� välbefinnande - har under en lång d 

diskret påtalat, a� min förmåga a� höra alltmer avtagit. 

De�a har jag kategoriskt avvisat med hänvisning ll, a� jag tycker mig väl 

höra såväl lärkans glada drill varje vårmorgon samt syrsans gnällande 

ljud kvällsd. Låt vara a� jag o%a ber hustrun ”sä�a på textremsan”… 

Det hela slutade med, a� jag e%er besök hos audionom  blev 300 kr 

fa+gare. Men – nu kan jag tydligt höra morgondningens prassel vid 

frukosten och asplövens slla rassel vid e%ermiddagens promenad. 

Dessutom måste jag u�rycka min beundran för Tierps Manskörs ljuvt 

framförda ”Vårsång” (Glad såsom fågeln) av prins Gustaf och Herman 

Sätherberg sistlidna Valborg. Inte visste jag, a� de båda herrarna 

llägnat våren och dess närhet i just Bruket…!!... 

 

Blad ifrån Sågen vid Tämnarlunden. 
Elsa med låren ses fiska med bur´n. 
Verkar´n han travar med raspen på stunden 
när han – den token – fäller den fur´n. 
 
Se hur de billiga häckarna två 
toppas och slå 
helt apropå! 
 
Väldiga barmar bland tuvor och grenar. 
Se hur det sitter en bus-karl bland spe-
nar 
på pin kiv – seans! 
Se Siv – och han – Hans! 
I den härliga Nordpolens svans…….. 

 

Va´…???! 
 

RLg 

 

  



Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga   
 

120 kr/dygn för medlemmar i Bruksgillet. 280 kr/dygn för gäster.   
 

Bokning: Lotta Lund 070-2556982. 
 

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. 


