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Arbetsdag för iordningsställande av  
julmarknadslokalerna 12 november kl 9 
 
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
 
Arbetsdag för återställande av  
julmarknadslokalerna 26 november kl 9   
 
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
 
Årsmöte Strömsbergs IF 
 
Årsmöte hålls den 1 mars 2023 kl. 19.00 i gamla Brukskontoret,  
Strömsbergs bruk. Sedvanliga mötesförhandlingar.  
Dagordning presenteras på vår hemsida. 
Motioner till mötet inlämnas skriftligen till styrelsen senast 10/1 2023. 
 
Välkomna alla medlemmar! 

 



Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den 4 
mars 2023 kl. 17.00 på Torkvinden.  
På dagordningen:  
Årsmötesärenden enligt stadgarna.  
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2023.  
Välkommen! 
Styrelsen 
 
Strömsbergsdag 
 
Smattrande på tak och fönster. Ovant ljud denna augusti tyngd av  
tropisk värme, som likt envist spindelväv klibbat fast i huden. Vem vill 
paddla kanot i detta väder?! 
Ett fåtal loppiskunder huttrande i sommarvätan i kolhuset på fyndjakt. 
Ryttarna lastade in attiraljer och hästar återvändande hemåt från en 
gräsarena för vattensjuk att uppträda på… 
Traktorn med tom passagerarvagn skramlade ensligt på väg mot 
Skogsbruksmuseum. 
Chokladhjulet klickade runt och stannade på nr 3. Ingen av de två  
spelande vann… 
Den grillade korven åts av håglösa funktionärer, medan en regnvåt  
besökare tröstade sig med hett kaffe och hembakad kaka. 
En dyblöt fotbollsfantast lämnade utan entusiasm fotoutställningen. 
P-vakterna hade en lugn dag bland regnblanka fordon. 
En tapper kvinna iklädd rödrandig badkappa trotsade regnet för mera 
vatten via ett dopp i ån. 
 
Visst var regnet välkommet för en törstande natur – men varför just i 
dag?!… 
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Köp boken ”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden” 
 
Boken kan köpas i informationskiosken under Julmarknaden den 20 
November. Pris 195  kr inkl. moms. Boken kan även köpas via kontakt 
med Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen på tel.  
070-643 84 41. 
  
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 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.  
 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar vi alla medarbetare och läsare. 

Tack för era insatser för Strömsbergs bruk, Samarbetskommittén 
och dess delorganisationer. 


