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Partytält  

Om du behöver ett tält i formatet 5x8 m till festen, kan du kontakta    
Thomas Lindström, Strömsbergs bruks Samarbetskommitté,  
tel  070 – 591 49 96. Hyran är 500 kr/dygn utan hjälp eller 750 kr/dygn 
om hjälp önskas med montering. 
 
Förberedelser 

Vi behöver din hjälp med förberedelser inför  
Vallonbruksveckan och Strömsbergsdagen. 

2:a augusti kl 9.00 städdag. Samling vid  
loppmarknaden. Arbetsuppgifter t. ex. – Slå gräs 
kring byggnader; sopa gator; klippa en del  
gräsmattor och häckar mm. Valfri tid mellan kl. 10-
14 bjuder Samarbetskommittén på kaffe/läsk och 
kaka vid loppmarknaden 
 
Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille                                                                         

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

Ärenden: 
Budgetuppföljning 2014. 
Fastställande av budget 2015. 
 
Mötet inleds med kaffe. Efter mötet är det samkväm med middag till en 
kostnad av 70 kr/kuvert. Barn 35 kr. Måltidsdryck får du själv taga med. 
 
Anmälan till Anna Larsson senast 21 oktober tfn: 0293-41103. 
 
 

  

 



Kalendarium augusti  
 
Augusti  
Café Strömsberg  Öppethållande i augusti: to – sö – kl 11.00 – 17.00. 
Under Vallonbruksveckan (v 33) är caféet öppet varje dag enligt     
ovanstående tider. F. ö. hänvisas till hemsidan för Café Royal. 
Fredag-söndag  kl.11.00-17.00 . Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 
 
2 kl. 9.00 Städdag, Samling vid loppmarknaden. Ta med redskap. 
2 kl.10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-64384.Vid regn inomhus. 
2 kl.13.00-16.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja,                  
skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och      
arbetarbostad är öppna. 
9 – 17 Vallonbruksveckan                                            
10 och 13 kl.13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid Café 
Strömsberg. 
10 och 13 kl.13.00-16.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogs-
bruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetar-
bostad är öppna. 
10 och 13 kl.13.00-16.00.  Öppet i vävstugan servering av kaffe och 
gammaldags bröd. 
13 kl.13.00-16.00.  Extra öppet i Nostalgimuseét, Domarbo. 
15 kl.09.00 Kolmilan tänds. Hon är rest i kolgården och kolar på ca 5 
dygn. 
15 kl.17.00 Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför 
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet. 
16 kl.11.00 – 17.00. Strömsbergsdagen. Hantverksgata. Guidning.    
Kolmila. Musik. Aktiviteter för hela familjen. Serveringar.                
Loppmarknad. Öppet i industribyggnader, skogsbruksmuseum med    
samlingen av älgkronor, skolmuseum, arbetarbostad, vävstuga och     
Nostalgimuseum i Domarbo, Öppet Hus hos konstnär Lennart Wallin i 
Dorkarby vid infarten till Strömsbergs Bruk. 
 



Smedsmiddag  
 
Ett femtiotal inbjudna och övriga anmälda tänker delta i vår inledning på 
Valllonbruksveckans mattema med Smedsmiddag (rotmos och fläsklägg 
med bordsvatten, kaka och kaffe samt information och underhållning) i 
Brukslokalen i Strömsbergs bruk 8/8 kl 19.00. 
Det finns plats för fler! Ta kontakt med rolf_lindberg@hotmail.se alt.     
tel 0293 – 121 22 för att göra din anmälan (måste ske senast ti 5/8) till en 
trevlig afton. Kostnad: 200 kr/pers. Du kan få alternativ dryck till     
bordsvatten till extra kostnad. VÄLKOMMEN. 
 
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 – 6 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!” 

Söderhamn  

Med fascination erfar jag, att det finns en – låt vara avlägsen – koppling 
mellan min gamla hemstad Söderhamn och min nuvarande intressesfär 
Strömsbergs bruk. Vid läsning av handlingar från bruket uppdagas bl a, 
att Strömsbergs bruk under 16 – och 1700-talen var leverantör av s k  
muskötplåt till vapenfaktoriet i ”min” stad. 

Nu får jag också en förklaring till Söderhamns vapen: två korsstående ge-
vär på en båt. Vapnen tillverkades i den fabrik, som anlades vid stranden 
av ån, som delar staden i en östra och västra del. Nedom strömmen anla-
des också en kvarn – samlingspunkt för traktens bönder vid skördetid. 
Fabriksbyggnaden blev såsmåning om stadens museum, medan kvarnen 
nu fungerar som samlingssal med bl a utställningar och andra  
arrangemang. 

Båten i vapnet förklaras av staden som centrum för nedre Norrlands  
bottenhavsfiske och hamn för utskeppning av träprodukter och  



pappersmassa. 

I anslutning till vapenfaktoriet byggdes ”Rustkammaren”. Där provsköts 
och förvarades vapnen innan vidare leverans till den svenska 
”hjältearmén”.  Stadsrättigheter gavs orten genom sagda armés ledare 
Gustaf II Adolf. Han ärades därmed med en obelisk – ”Tandpetaren” – på 
Rådhustorget. 
 
Under 1700-talet härjades orter längst den svenska Bottenhavs/-vikens 
kuster svårt av ryssarna. Detta gjorde, att man flyttade vapentillverkning-
en till en mindre utsatt plats – Eskilstuna. 
 
Förutom ovan sagda är Söderhamn väl värd ett besök. Endast 13 mil norr 
om Strömsbergs bruk finner man denna småstad med ån som utgångs- 
punkt för en båtfärd i en fantastisk arkipelag med passage av miniön 
Knappskär, ett strandhugg med kalldopp från klipporna på Branthäll och 
under hemfärden avnjutes en strömmings- och potatismoslunch ombord 
på turbåten. För ytterligare bad gäller naturligtvis Stenö Havsbad c:a 17 
km från stadens centrum. På vägen besöker du också Flygmuseet (på 
gamla F 15:s flygplats) vid ”Flygvägen”. 
 
Oscarsborg på Östra Berget ger dig en vidunderlig utsikt över staden och 
dess omgivningar. 
 
Förre ärkebiskopen Nathan Söderblom är en av stadens välbekanta söner, 
verksam i närbelägna Trönö församling. Sommartid genomförs då och då 
”Söderblomsspelen” på plats vid den gamla kyrkan. Jan Johansson – oför-
liknelig jazzpianist – dessvärre för tidigt bortgången – är en annan ortens 
son, som hyllas med musikkonserter i typisk johanssonsk stil. 
 
Har du tid – missa inte ett besök vid det pittoreska fiskeläget Skärså och 
avnjut strömming på de mest olika tillredningssätt. 
 
VÄLKOMMEN TILL SÖDERHAMN! 
RLg 

 



Strömsbergs IF:s återstående hemmamatcher 2014 
 

Hemmamatchprogram för U-laget 2014.  
18/8 18:15 – Skuttunge SK  

1/9 19:00 – Bälinge IF 2  
15/9 19:00 – Storvreta IK  

 
  Dom två sista matcherna spelas på Länsförsäkringar Arena i Tierp,      

övriga två matcher spelas på Hedens 
IP. Med reservation för ändringar.  

 
 Återstående Hemmamatchprogram för A-laget 2014.  

24/8 15:00 – Västerås IK  
30/8 14:00 – Sollentuna FF  

13/9 14:00 – Kvarnsvedens IK  
28/9 14:00 - IFK Aspudden-Tellus  

11/10 14:00 - Spårvägens FF  
Alla dessa matcher spelas på Hedens IP. Med reservation för        

ändringar.  
 

 För mer information besök herrlagets hemsida:  
http://www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR  

 
 

 





                                                 

 

 

 
                                                  

 

 

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 10/11 med utgivning under v 46.  
 

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     


