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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen, Strömsbergs Idrottsförening och Nätverket
Strömsbergs bruks företagare.
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 1/2 2020 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 16 november kl 9
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Köp boken ”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Boken kan köpas i informationskiosken under Julmarknaden den 24
november Pris 295 kr inkl. moms. Kan även beställas på hemsidan under
fliken ”NY BOK”.
2018 var det 375 år sedan Strömsbergs bruk grundades. Det var 1643 som
bergsmannen och vallonen Welam Wervier anlade den första masugnen vid forsen i
Tämnarån.
I boken ger för fattar en Ker sti Kollber g och fotogr afen Björ n Ullhagen ett
aktuellt porträtt av bruket. Boken är rikt illustrerad med både gamla och nya bilder.
Ur innehållet:
- Det vita bruket.
- Landskapet, människan och järnet.
- Vallonerna Wervier, De Geer, Guillaume.
- Också arbetarnas historia.
- Den livsnödvändiga skogen.
- En herrgårdshistoria.
- Mellan arbete och vila.
- Mer än ett sekels idrottshistoria.
- Företagsamma bruksare.

Strömsbergs bruks julmarknad 24 november kl.11-16






Försäljning av hantverk och gott till jul m.m. i och kring masugnen och
hammarsmedjan.
Julmusik och sång .
Med stöd av NBV.
Försäljning av boken ”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Servering och grillad korv.
Boka marknadsplats 070-6438441.

Välkommen!
Strömsbergs bruks samarbetskommitté

Arbetsdag för återställande av
julmarknadslokalerna 30 november kl 9
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks
företagare 12 december kl 18
Företagare i Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde i vävstugan
Strömsbergs bruk.
Ärenden:
Val av representanter till Strömsbergs bruks Samarbetskommitté.
Beslut om hur tillskott av kapital skall disponeras.
Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till
årsmöte den 29 februari 2020 kl. 17.00 på Torkvinden.
På dagordningen:
Årsmötesärenden enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2020.
Välkommen!
Styrelsen

När vi fixar bly i Strömsbergs bruk
Under några vackra sensommardagar i september fick
bruket besök av elever från åk 8 och särskolan vid kommunens grundskolor.
Det var trevliga, intresserade och bitvis kunniga ungdomar vi mötte, som också
ställde en del kluriga frågor till handledarna.
En guidad tur i brukets byggnader och lokaler ingick, där eleverna fick en inblick i
ortens historia, industri, kultur och sociala liv.
I Skogsbruksmuséet fick man pröva på det tunga skogsarbetet med att bl. a. handsåga
timmer.
I smedjans ässjor och gnistregn framställdes nyckelbrickor och stålkrokar.
Vid masugnen genomfördes ett modellförsök att ur blyoxid och kol framställa bly, att
jämföras med masugnsprocessens från malm (järnoxid) och kol till järn.
Stort tack till alla elever, lärare och handledare för trevliga dagar i bruket. Tack också
till Tierps kommun och det utmärkta initiativet att på detta sätt ge eleverna en bild av
närsamhällets historia och utveckling.

Årsmöte Strömsbergs IF
Årsmöte hålls 2020-02-26 kl 19.00 i gamla brukskontoret, Strömsbergs bruk.
Sedvanliga mötesförhandlingar. Dagordning presenteras på vår hemsida.
Motioner lämnas till styrelsen senast fredag 10/1 2020.
Välkomna alla medlemmar!
Tämnarån som kanotled
Vi har i Styrgruppen nu beslutat om inköp från ett företag i kommunen av 19 st
flytbryggor att läggas ut i ån under våren 2020. Oklart är om leverans från företaget
kan ske redan under hösten 2019. Om så sker, måste vinterlagring ordnas för
bryggorna.
Vi väntar på myndigheternas yttrande ang. ”strand- och vattenrätt”.
Frågor om livbojar vid bryggorna, skyltning av kanotvägar och tillfartsd:o samt information av olika slag till allmänheten finns på agendan för kommande möten i
Styrgruppen.
För framtiden kommer kontrakt med kommunen att upprättas angående skötsel av
bryggor, rastplatser, mm efter ån. En ekonomisk ersättning för detta arbete till t. ex.
organisationer som utför arbetet förväntas utgå.
För ovanstående behövs frivilliga krafter för att genomföra! Hör av dig till
Kommittén!

