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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
önskar 

 
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks Indu-
striminnen, Strömsbergs Idrottsförening och Nätverket 
Strömsbergs bruks företagare.  



Arbetsdag för iordningsställande av  
julmarknadslokalerna 13 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 21 
November. Prissänkt 195 kr inkl. moms.  
 
Nu är det drygt 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 fattaren Kersti Kollberg och fotografen  
Björn Ullhagen en historisk återblick och ett  aktuellt porträtt av  
bruket. Boken är rikt illustrerad med både gamla och nya bilder.  
 

 
 



Arbetsdag för återställande av  
julmarknadslokalerna 27 november kl 9   
 
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
 
Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den  
5 mars 2022 kl. 17.00 på Torkvinden.  
På dagordningen:  
Årsmötesärenden enligt stadgarna.  
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2022.  
Välkommen! 
Styrelsen 
 
Meddelande från Strömsbergs Bruksgille 
 
Bruksgillet har den 31 juli 2021 avhållit årsmöte, varvid  
verksamhetsberättelsen, ekonomirapporten samt revisionsberättelsen 
godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. 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 Jan-Helmer Gustavsson 076-7808706 
 
Styrelsesuppleanter är Lotta Söderström och Josephina Wesström. 
Revisorer är Gert Carlsson och Christian Simonsson  
 
Bruksgillets adress är Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
thomas@kolbiten.se 
 
Årsmötesprotokollet har sänts som e-post till medlemmarna.   
 
 



Språkutveckling 
 
Som nybliven gammelmorfar förundras man över - förutom det lilla 
knytets vackra ögon, rosiga kinder och sprattlande armar och ben-
också de första orden, som kommer ur den lilles mun. 
”Ma” tycker sig den ömma modern höra. Den lite avundsjuke pappan 
hör i stället ett tydligt ”Pa”. Farbror Egon - suppleant  i  
kommunfullmäktige - fastställer babyjollret som  
”Sammanträdesprotokoll”. Moster Sigrid , hårfrissa tolkar ljuden 
”Papiljott”! 
 
Snart är det dags för den lille och stavövningar. Då krävs inte Swix, 
trasslande fotbindningar och snö men väl tillgång till ord med många  
stavelser t.ex. via Google………. 
 
Lycka till med stavgången! 
 
Rlg              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga 
 
120kr/dygn för medlemmar i Strömsbergs Bruksgille 
280kr/dygn för gäster  
Bokning: Lotta Lund: 070-255 69 82. 
 
 
 
    
 

       


