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Läs mer om Strömsbergs bruk på www.stromsbergsbruk.nu 

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 mån 1/2 2017 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 . 

 Arbetsdag för iordningsställande av  
julmarknadslokalerna 

 Strömsbergs bruks julmarknad 20 november kl.11-16 
 Leaderbidrag 
 Arbetsdag för återställande av julmarknadslokalerna 
 Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare 
 Fotbollsgrattis 
 Flottarkärlek och sågverksnostalgi 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
önskar 

 
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks In-
dustriminnen, , Strömsbergs Idrottsförening och Nätverket 
Strömsbergs bruks företagare.  



Strömsbergs bruks julmarknad 20 november kl.11-16 
 
 Försäljning av hantverk m.m. i och kring masugnen och  
         hammarsmedjan. 
 Öppet i ett julpyntat skolmuseum. 
 Julmusik och sång. 
 Servering och grillad korv. 
 Knallar med kvalitetshantverk är välkomna att boka plats på tel. 
          070-6438441. 
 
Välkommen! 
Strömsbergs bruks samarbetskommitté 

Arbetsdag för iordningsställande av  
julmarknadslokalerna 

 
Samling vid hammarsmedjan 12 november kl. 9.00 Vi bjuder på kaffe 
och kaka.     

Leaderbidrag  
 
Inom samarbetskommittén har en arbetsgrupp, bestående av Birger 
Jansson, Urban Tjäder, Thomas Lindström och Lars-Olof Billberg, 
haft ett första sammanträde för att  
bereda underlag för ansökan om Leaderbidrag 2017.  
Materielkostnader och ideell tidsåtgång kommer gruppen att räkna ut 
för följande objekt: 
Gräsklippning i parkerna, vassklippning i dammen, buskröjning i  
industriminnesparken, div arbete i skid och motionsspår, järnvägs-
bron, gångbana och räcken, staket vid ångsågen, skyltar med inform-
ation och belysning i muséer.  
Ytterligare objekt kan tillkomma senare.                   
           



Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den 
25 februari 2017 kl. 17.00 på Torkvinden.  
På dagordningen:  
Årsmötesärenden enligt stadgarna.  
 
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2017.  

 
Välkommen! 

Styrelsen.      

Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks  
företagare 

Företagare i Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde den 
29 november 2016 kl.18.30 hos Lennart Wallin, Dorkarby. 
Ärenden:  
Val av representanter till Strömsbergs bruks Samarbetskommitté. 
Beslut om hur tillskott av kapital skall disponeras.  
Välkommen! 

 

Arbetsdag för återställande av  
julmarknadslokalerna 

 
Samling vid hammarsmedjan 26 november kl. 9.00 Vi bjuder på kaffe 
och kaka.     

Fotbollsgrattis 
 
Vi gratulerar våra svartvita fotbollsidoler till att ha 
klarat kontraktet i div II.  



 
Flottarkärlek och sågverksnostalgi 
 
Det drygt 20-talet åhörare, som bänkat sig i Skogsbruksmuséet denna 
vädermässigt underbart vackra sensommarlördag, fick verkligen en 
intressant och givande resa längs Ströms Vattudal i förra seklets  
snöiga vinterskogar och längs ystra vattendrag.  
Med Emma Elliott och hennes far Kurt Nerpin som guider fick vi i 
berättelsens form vara med om vådliga trädfällningar, svinkalla  
vintermorgnar, lyssna till draghästarnas frustande vid kampen med 
tunga timmerforor, jumpa på hala timmerstockar i brusande flott-
ningsälvar och möta skogsarbetaroriginal och annat oknytt i de  
jämtländska skogarna och runt vattendragen. Vi fick oss till livs ett 
stycke arbets- och kulturhistoria perfekt inramad av den unika miljö 
som Muséet utgör. 
 
Jag log igenkännande vid berättelserna, och mindes farsans historier 
från samma tid. Han var aldrig själv någon flottare – även om han  
sedan 1952 hade ”Snoddas” som stor idol. Däremot var han nästan 
hela sitt verksamma yrkesliv sågverksarbetare och hade provat på de 
flesta grovjobb inom denna tuffa bransch och dessutom på många av 
sågverken kring Ljusnan och Dalälven. 
 
En rätt lyckad och lärorik berättareftermiddag alltså! 
 
RLg   


